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Abstract  
 

This essay have a starting point of how competent mathematical teachers work with different 

teaching materials. The study is based on the teachers' own perspective on teaching, planning 

and implementation. The essay addresses factors that are important to keep in mind to make 

sure that the teaching will work for all students in the classroom, and how to work with the 

teaching materials that exist. Questions about how to use teaching materials and how to use 

teaching materials during the education are addressed. 

 

The results show that the majority of teachers today have a math book to the pupils. The 

teachers explain that they try to work as much as possible with laboratory materials and 

outside the book. The result shows that there are a lot of tools available for learning if you 

want to work less instructive. 

 

In order to get a result, a qualitative interview study was conducted in two different 

municipalities. The teachers who participated have different experiences of working and 

working at different schools where there is access to different resources and teaching 

materials 
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Sammanfattning  
 

Denna uppsats har en utgångspunkt i hur behöriga lärare i matematik arbetar med olika 

läromedel. Studien utgår ifrån lärarnas egna perspektiv på undervisning, planering och 

genomförande. Uppsatsen tar upp faktorer som är viktiga att tänka på för att undervisningen 

ska fungera för alla elever och hur man kan arbeta med de läromedlet som finns. Frågor kring 

när man ska använda läromedel och hur man ska använda läromedel i undervisningen tas upp.  

 

Resultatet visa att majoriteten av lärarna idag har ett läromedel som de arbetar utifrån men att 

de försöker i mån om tid att arbeta så mycket som möjligt med laborativa material och utanför 

boken. Resultatet visar även på att det finns mängder med hjälpmedel att ta till om man som 

lärare vill arbeta mindre läromedelsstyrt.  

 

För att få fram ett resultat genomfördes en kvalitativ intervjustudie i två olika kommuner i 

Sverige. Lärarna som deltog har olika erfarenheter av arbetar och arbetar på olika skolor där 

det finns tillgång till olika resurser och läromedel.  

 

 

Nyckelord:  

 

Intervjuundersökning, Lärare, Läromedelsanvändning, Läromedel, Matematik, 
Matematikundervisning  
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1 Introduktion 

 

Olika undersökningar som utförts inom matematikämnet i skolan visar att elever generellt 

presterar sämre idag än vad de gjorde för tio år sedan. År 2016/17 var det endast 89,6% av 

eleverna i årskurs sex som fick ett slutbetyg i matematik (siris.skolverket.se). Vad är 

anledningen att resultatet ser ut såhär idag?  Kollar man på hur matematikundervisningen ser 

ut idag så ser den likadan ut som den gjorde för 50 år sedan skriver skolinspektionen i deras 

kvalitetsgranskning (2009/2010). Lektionerna förr handlade om att eleverna arbetade på i 

matteboken och att läraren sedan skulle finnas stöd för under deras kunskapsprocess. Fungerar 

den här undervisningsformen fortfarande eller måste vi se till att den utvecklas i takt med 

eleverna i skolan? (Skolverket, 2015)  

Att läsa om hur resultaten i matematik sjunker intresserade mig till att kolla upp hur 

matematikundervisningen ser ut idag och valde då att fokusera på de läromedel som lärarna 

delar ut till sina elever. Hur styrande är läromedlet i lärarnas undervisning och hur ser lärarna 

på deras egna undervisning. Det är viktigt att man som lärare sätter sig in i de läromedel som 

man väljer att använda sig av (Skolverket, 2015). 

Läroplanen (2016) säger att undervisningen ska främja elevernas utveckling, samt skapa en 

livslång lust att lära. Det står även att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Detta ska man kontinuerligt arbeta med i skolan, under alla 

elektioner och i alla ämnen (Skolverket, 2016). Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

på de skolor jag varit på har man arbetat på olika sätt när det kommer till ämnet men överallt 

har eleverna en varsin mattebok och det som står i boken är det ska man lära sig. Under några 

veckor så jobbar man med ett kapitel sedan går man vidare till nästa. 

Undervisning är den process som underledning av lärare ska syfta på att eleverna utvecklas 

mot målen som finns skrivna för skolan. Eleven ska utveckla lärande genom att inhämta och 

utveckla kunskap. Undervisningen i skolan är en aktivitet som konstant analyseras och 

granskas. Undervisningen är internationell och sker världen över, undervisningen har som 

avsikt att lärande ska ske. Undervisningen är planerad och målbestämd och den syftar på att 

de som deltar i undervisningen ska lära sig (Lindström 2009). 

Skolverket skrivet i sin rapport Läromedlets roll i undervisningen att läromedel beskrivs som 

det lärarna och eleverna använder sig av för att uppnå målen, alltså elevernas måluppfyllelse. 
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Det finns ingen officiellt fastställd definition av vad läromedel egentligen är men i 1980 års 

läroplan förklarar man läromedlet som de material som lärare och elever använder sig av för 

att nå de uppsatta målen för undervisningen. I Skollagen står de att eleverna utan kostnad ska 

ha tillgång till böcker, verktyg och hjälpmedel som behövs för att utbildningen ska vara 

tidsenlig. Även grundskoleförordningen tar upp begreppet läromedel och nämner det när de 

skriver att eleverna i undervisningen ska ha tillgång till läromedel som täcker de delar i 

undervisningen som är viktiga. De skriver även att läromedlet ska ge fasthet och sammanhang 

i studierna (Skolverket 2009).  

 

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare i mellanstadiet arbetar med de 

läromedel som finns att tillgå på arbetsplatsen samt hur stort fokus läromedlet har i deras 

undervisning.  

 

1.3 Avgränsningar 

För att få den information jag behövde valde jag att fokusera på hur lärare arbetar med olika 

läromedel på mellanstadiet. Informationen kom från lärare behöriga i ämnet matematik. 

Informationen samlades in under en semistrukturerad kvalitativ intervju. Fokus ligger på hur 

lärare väljer att arbeta med ett läromedel i sin undervisning och hur stort fokus det har i deras 

egna undervisning.  

 

1.4 Frågeställningar  

 

*Hur ser lärare på deras användning av läromedel i matematikundervisningen?   

*Hur använder lärarna läromedlet i matematikundervisningen?  
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2 Bakgrund 

Under utbildningen pratas det om kreativ matematik och hur man ska arbeta i skolan med 

eleverna. Det diskuteras även hur man som lärare kan skapar egna uppgifter. Undersökningar 

om hur elever presterar i skolan utförs runt om i världen, är det läraren, läromedlet, eleverna, 

styrdokumenten eller vad är det som gör att resultaten ser så pass olika ut? I 

bakgrundsavsnittet kommer det att tas upp forskning och studier kring hur man ser på 

matematikundervisningen och om hur man i klassrummet ska arbeta för att undervisningen 

ska vara så givande och stimulerande som möjligt för eleverna.  

Undervisningen i matematik ska utveckla elevernas kunskaper om matematik och hur den 

kunskapen kan användas i vardagen. Skolan ska arbeta för att eleverna ska kunna beskriva 

och formulera olika situationer där matematiken används i vardagen (Skolverket, 2016). 

Skolvärlden skriver i en artikel om hur lärare i Varbergs kommun fokuserar på en mindre 

bokstyrd undervisning, detta för att göra matematikundervisningen roligare och mer kreativ. I 

artikeln diskuterar de om hur de arbetar med kommunens matematikutveckling. De diskuterar 

om hur de ska göra arbetet mer laborativt och kreativt. De anser att arbetar man med fysiska 

material och gör undervisningen mer vardagsnära så blir matematiken lättare att förstå och på 

de sättet kan man få med flera elever i undervisningen. Anna Magnusson och Cristina Terner 

berättar om hur matteboken inte ska styra deras undervisning utan att målen i kursplanen är 

det de ska arbeta utifrån (Skolvarlden.se). 

Från 1990-talet och framåt så har svenska skolors resultat blivit sämre och kunskapsmätningar 

visar att elever presterar generellt sämre idag. TIMSS visar att försämringen hos eleverna 

ligger bland de högpresterande eleverna och OECD/EU visar att svenska skolor presterar 

sämre i kärnämnena vilket resulterar i att vi hamnar längre ner på listorna för hur skolor runt 

om presterar. Denna mätning visar dock att vi hamnar längre ner på listorna på grund utav att 

andra länder har en positiv utveckling och att svenska elever försämrats inom 

matematikämnet (Skolinspektionen, 2009;5).  

2.1 Litteraturgenomgång  

 

I läroplanen (2016) kan man under ämnet matematik läsa om hur undervisningen i ämnet ska 

utveckla elevernas kunskap om ämnets användning i vardagen samt hur man ska arbeta för att 

eleverna ska utveckla ett intresse för matematikämnet. Som lärare ska man se till så att 

eleverna känner sig trygga och litar på sin egna förmåga att använda ämnets kunskaper i olika 

sammanhang. Undervisningen i ämnet ska även se till att eleverna kan diskutera, argumentera 
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och resonera om matematik och använda sig av matematiska begrepp. Lärarna i 

matematikämnet ska se till att ge eleverna redskap för att kunna utvecklas mot de skrivna 

målen för ämnet. Eleverna ska under utbildningen lära sig att använda matematiska 

uttrycksformer och kunna använda dem för att lösa matematiska problem. Det är viktigt att 

eleverna känner sig trygga med sin egna kunskap inom ämnet för att kunna använda dem och 

kunna lösa matematiska problem i det vardagliga livet. Under utbildningen ska eleverna få 

använda digitala verktyg både för redovisning av tankar men även för att göra presentationer 

och beräkningar (Skolverket, 2016).  

 

Skolinspektionen gjorde år 2009 en kvalitetsgranskning av matematikundervisningen i 

svenska skolor. I kvalitetsgranskningen kan man läsa om hur skolor och skolhuvudmän kan 

arbeta i verksamheten för att förbättra resultatet i matematik. Några faktorer som ganska fort 

tas upp är hur enskilt arbete under lektionen dominerar i de Svenska skolorna idag samt hur 

läromedelsstyrd matematikundervisningen är i dagens skolor. Konsekvenserna av detta är att 

eleverna inte får möjligheten att utveckla sin kompetens när det kommer till problemlösning, 

diskussion, resonemang och argumentation. Eleverna får ingen möjlighet att sätta in 

matematiska problem i ett sammanhang, i dagens undervisning handlar det om att lösa de 

problem som finns i läroboken och dessa problem fokuseras på vad kapitlet handlar om. Det 

man vill är att dominansen av läromedlets användning i undervisningen ska minska och 

användningen av andra undervisningsmaterial ska öka (Skolinspektionen 2009:5).  

 

Resultatet av skolinspektionens kvalitetsgranskning trycker på hur viktigt det är att läraren har 

rätt kompetens och att man som lärare arbetar mot målen. Som lärare ska man vara medveten 

om hur man kan arbeta med eleverna för att undervisningskvaliteten ska vara så bra som 

möjligt. Det är även viktigt att man som lärare vet hur man ska arbeta med läroplanen både i 

undervisningen och i planeringen. Det är viktigt att undervisningen utgår ifrån de mål som är 

skrivna för skolans verksamhet (Skolinspektionen 2009:5).  

 

Kvalitetsgranskningen visar att 59% av undervisningen i matematik innebär att eleverna 

arbetar med enskilt arbete eller arbete i liten grupp med matematikuppgifter. Det fördelar sig i 

att man som elev 3/5 av dessa 59% arbetar självständigt i läroboken och 2/5 av tiden arbetar 

eleverna med uppgifter som dem har fått av läraren. De tar även upp problemet med 
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läromedlet som används på skolorna, hög procent av undervisningstiden går ut på att arbeta i 

läroboken, men läroboken ger inte eleverna den träning de behöver. I kvalitetsgranskningen 

kan man även läsa om hur läroboken låter eleverna träna utifrån lösta exempel, eleverna får 

inte möjligheten att utvecklas. Ska man använda en lärobok är det viktigt att man som lärare 

även använder andra undervisningsmetoder och uppgifter för att eleverna ska få den utmaning 

de behöver (Skolinspektionen 2009:5). 

 

Kritiken som kommit fram angående de läromedel som används i skolan trycker på att 

eleverna inte får möjligheten att utveckla sin kompetens inom ämnet. Skolinspektionen 

kommer fram till att eleverna måste få en större variation av undervisning och mer omfattade 

och mer systematiska uppgifter för att kunna aktiveras mer och utvecklas mot målen. Lärare 

måste se till att arbeta utanför matteboken. Det måste finnas en tydligare koppling mellan de 

mål som ska uppnås i ämnet och undervisningen. Det är även jätteviktigt att lärarna har rätt 

kompetens för att kunna undervisa inom ämnet (Skolinspektionen 2009:5). 

 

Granskningarna som gjort i klassrumsmiljö visar att eleverna idag inte får den undervisning 

de har rätt till. Undervisningen visar att alla elever inte får förutsättningarna för att kunna 

utvecklas mot de mål och förmågor som finns i läroplanen. Alla elever får inte möjligheten att 

utveckla sina förmågor inom exempelvis problemlösning, resonera, muntlig färdighet och 

skriftig färdighet. Kvalitetsgranskningen visar även att lärare i matematik måste erbjuda 

eleverna en varierande undervisning och träna mer på att arbeta med procedurer. 

Undervisningen ska vara varierande för att den ska fungera för alla elever i klassrummet. För 

att höja kvaliteten av undervisningen behöver lärarna bli bättre på att organisera 

undervisningen utifrån de mål som finns men även tänka på vilket arbetssätt man använder 

(Skolinspektionen 2009:5).  

 

2.2 Forskningsbakgrund  
 

En central del för matematikundervisningen i skolan är den undervisande läraren. Richard 

Wester skriver i sin avhandling om hur viktigt det är att se över hur undervisningen är 

organiserad och att det är en viktig del att reflektera över. Han förklarar hur undervisningen 
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påverkas av hur individen ser på matematiken men även hur läraren ser på undervisningen. 

Wester skriver även om hur lärarens egna erfarenheter påverkar undervisningen, erfarenheter 

som tidigare skolgång eller lärarerfarenheter påverkar hur läraren undervisar (Wester, 2015).  

Stor del av matematikundervisningen idag är läromedelsstyrd visar en studie från Skolverket. 

Forskare förklarar att det idag finns mycket bra läromedel men för att de ska fungera bra för 

undervisningen är det viktigt att man hanterar den rätt (Skolverket, 2015).  

 

 

2.2.1Matematikundervisningen idag  

 

 

Läroboken i matematik styr undervisningen i för stor utsträckning enligt Skolverket. Det 

kommer fram att eleverna stor del av lektionen arbetar självständigt i läroboken och att 

genomgångarna är baserade på vad läroboken säger (Skolverket, 2015).  Klasslärare förklarar 

att matematik är ett ämne som det är lätt att undervisa i förklarar Ahlberg (1995). Ahlberg 

förklarar att detta är på grund utav att man som mattelärare anser att man inte behöver så pass 

mycket planering, samt att det är enkelt att följa lärobokens struktur i undervisningen. 

 

Hon refererar till en studie gjord av Ljung (1990) att i årskurs fem uppgav 76% av eleverna att 

lektionerna i matematik innebär att arbeta självständigt i matteboken (Ljung 1990 i Ahlberg, 

1995). Ljung trycker på hur vi löser problem tillsammans i vardagslivet men under 

matematiklektionerna ska vi arbeta självständigt och lösa så många uppgifter som möjligt på 

en lektion för att visa vad vi egentligen kan.  Han förklarar att eleverna sällan har någon 

möjlighet att samarbeta och hjälpa varandra. Ett vanligt mönster för matematiklektionerna är 

att läraren startar med en kort genomgång för att sedan låta eleverna arbeta med 

färdigproducerade uppgifter i matteboken (Ahlberg, 1995). 

 

För att eleverna ska kunna få en förståelse för ämnet så är det viktigt att man som lärare 

skapar tillfällen för dem att diskutera och reflektera över vad de gör. Att arbeta i matteboken 

skapar inte dessa möjligheter utan den diskussionen som sker i klassrummet är den mellan 

läraren och elever för att elevens ska få de stöd hen behöver för att kunna gå vidare. Under 

dessa diskussioner är det eleven som ställer frågor och lärare är personen som sitter på alla 
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svar. När elever inte får tillräckligt med utrymme för att kunna diskutera matematik påverkar 

det deras matematiska förståelse. Eleverna ser då inte hur man ska kunna använda matematik i 

vardagen och har då svårt att se samband. För att skapa flera möjligheter för en öppen dialog i 

klassrummet kan läraren ställa frågor till eleverna och undervisa om olika strategier. För att 

detta ska fungera måste man som lärare anpassa undervisningen efter de elever som finns i 

klassrummet och se till att undervisningen knyts samman med deras föreställningsvärld och 

deras tidigare erfarenheter. Eleverna måste få lösa olika typer av matematikuppgifter som är 

strukturerade på olika sätt där olika metoder krävs för att sedan kunna få diskutera och 

reflektera för att få förståelse över hur matematiken kan se olika ut och att den kan 

förekomma i många olika sammanhang. Detta anser Ahlberg (1995) att saknas i de läromedel 

som idag styr matematikundervisningen. Att ta nytta av de kunskaper som eleverna besitter 

gör att elevernas skilda förståelser kan vara en tillgång i undervisningen (Ahlberg, 1995).  

 

Engström et al (2007) förklarar hur en strukturerad verksamhet bildas i undervisningen när 

eleverna får möjligheten att lyssna, förstå och samtala om ämnet. Istället för att läraren ska be 

eleverna reproducera tal och endast öva i sin lärobok under den läromedelsstyrda 

undervisningen får eleverna chansen att diskutera och resonera kring sitt arbete och 

undervisningen. Har man en strukturerad verksamhet i sin undervisning får eleverna en ökad 

förståelse för begrepp och förbättrar då sin argumentationsförmåga. Denna möjlighet finns 

inte i de läromedel som används i undervisningen i en så pass stor utsträckning som det skulle 

behövas. För att skapa en strukturerad undervisning är det viktigt att skapa struktur och 

relationer (Engström et al 2007) För att undervisningen ska vara strukturerad trycker 

Lindström och Pennlert (2009) på att det inte bara är lärarens kompetens i 

undervisningsämnet som är viktigt det finns andra kompetenser som är minst lika viktiga för 

att få en fungerande undervisning som är givande för eleverna. De förklarar hur viktigt det är 

att läraren har en social kompetens, en didaktisk kompetens och även ämneskompetens.  

 

2.2.2 Lärarens arbete  

 

För att kunna få med alla elever i matematikundervisningen är det viktigt att man som lärare 

vet hur man ska arbeta tillsammans med eleverna. Madeleine Löwing har forskat kring hur 

viktigt det är med en god didaktik när det kommer till kommunikationen i klassrummet 
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mellan elever och lärare. Hon tar upp de tre komponenter som denna kvalitet bygger på. Den 

ena komponenten handlar om lärarens egna kunskap kring hur man ska undervisa och hur 

man ska använda de läromedel som finns inom verksamheten. Den andra komponenten 

handlar om lärarens förmåga att kunna lyfta fram poängen i undervisningen och om hur 

viktigt det är att man som lärare vet hur man ska kunna strukturera upp lektioner och 

genomgångar för att eleverna ska veta vad målet med lektionen är. Den tredje komponenten 

handlar om hur viktigt det är att ta hänsyn till elevernas förståelse och deras 

abstraktionsförmåga (Löwing M, 2006). 

 

Löwing förklarar hur lite man arbetade med individualisering under lektionerna och hur 

bristen på matematikämnets didaktik påverkade undervisningen negativt. Detta ledde till att 

lektionerna blir mer läromedelstyrda. Under lektioner där matteboken används förekommer 

individualisering sällan då nästan alla elever får samma förklaring och någon konkretisering 

av problemet förekom väldigt sällan. För att undervisningen ska fungera måste läraren ha en 

ämnesdidaktisk kompetens för att veta hur man ska undervisa (Löwing M, 2006). Att arbeta 

läromedelsstyrt innebär inte bara att eleverna får olika förklaringar eller att lektionerna har 

brist på individualisering eller att eleverna inte får diskutera och resonera kring hur de arbetar. 

Att arbeta läromedelsstyrt innebär även att problematiken för att ha givande genomgångar 

ökar då vissa elever kan ha arbetat förbi eller att vissa elever ligger så pass långt efter som att 

genomgången inte är givande varken för de elever som kräver utmaning eller för de elever 

som upplever ämnet svårt. (Skolverket 2015).  

 

Karl-Åke Kronqvist och Gudrun Malmer bok Räkna med barn (1993) förklarar hur tankar och 

erfarenheter ligger till grund för matematikundervisningen. Kronqvist (1993) reflekterar över 

hur elever upplever läroboken och matematikundervisningen. Han förklarar hur eleverna 

anser att arbete kring läroboken är slöseri med tid då det är det som finns med i boken som 

eleverna ska kunna. När man som lärare arbetar utanför matematikboken så är det viktigt att 

man som lärare ser helheten och har ett tydligt mål med arbetet. Han förklarar att den 

undervisande läraren ska ha koll på tre olika huvudkomponenter för att få en helhet i 

undervisningen. De tre huvudkomponenterna är, uppdraget från styrdokumenten, elevernas 

sociala situation och lärarens kapacitet. Man kan se samband mellan Kronqvist triangel och 

den didaktiska triangeln som har komponenterna lärare, elev och innehåll.  
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2.2.3 Olika typer av inlärning 

 

Det finns olika typer av inlärning exempelvis instrumental inlärning eller relations förståelse. 

Richard Skemp förklarar att alla som lär sig matematik oavsett ålder kan inte använda sig av 

matematiken om de inte förstår hur man ska använda sig av den. För att kunna använda sig av 

matematiken är det viktigt att man får arbeta med båda typerna av inlärning. Den 

instrumentala förståelsen handlar om att du ska komma fram till ett svar fort, där handlar det 

inte så mycket om att veta så mycket runt omkring uppgiften eller problemet det handlar mer 

om att man ska ta sig från A till B så fort som möjligt. Relationsförståelse handlar istället mer 

om att komma på idéer kring hur man ska göra för att komma dit man ska och varför ska man 

göra på ett visst sätt. Det betyder att eleven analyserar och reflekterar kring uppgiften. 

Relationsförmågan handlar mer om att man funderar mer kring processen än det färdiga 

resultatet (Skemp R, rev 2002).  

 

Den instrumentella inlärningen dominerar i skolans matematikundervisning skriver Richard 

Wester i sin avhandling, undervisningen ger eleverna en instrumentell förståelse då 

klassrummen i Sverige arbetar med en instrumentell syn. Matematikundervisningen i Sverige 

handlar om att arbeta med de uppgifter som finns för lektionen. Kommer man inte så långt 

som läraren förväntar sig att man ska får man istället ta hem och arbeta klart. Att arbeta 

instrumentellt innebär att eleverna producerar svar men funderar inte kring själva processen 

fram till svaret. Detta blir ett problem eftersom att elevernas undervisning ska bidra till att 

eleverna utvecklas mot målen i matematik. Eleverna ska även utveckla sina matematiska 

förmågor och det får man inte någon möjlighet till genom att använda sig av sina 

förkunskaper för att producera svar. För att kunna nå målen och arbeta med de förmågor som 

finns måste man som elev få möjligheten till att diskutera, reflektera eller fundera kring 

processen (Wester R, 2015).  

 

Eleverna anser att matematikundervisningen har förändrats och att man idag använder andra 

arbetssätt för att lära sig matematik. Ämnet har moderniserats och detta upplever eleverna 

som svårt. Matematiken är inte som den var förr och det är svårare. Man tror att eleverna 

anser att det är svårare då det inte följer den instrumentella undervisningen lika mycket som 
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man gjorde förr, men den instrumentella inlärningen dominerar fortfarande i den svenska 

skolan. Wester förklarar att det handlar om att man som elev är så fokuserad på ett betyg och 

sina omdömen att man inte tänker på vad det står att man som elev ska kunna. Eleverna tror 

att man ska arbeta snabbt och lösa många uppgifter för att nå målen och få ett bra omdöme. 

Eleverna i undersökningen förklarar att en lyckad matematikundervisning handlar om att man 

arbetar självständigt, har flyt och förstår de uppgifter man hinner att arbeta med under 

lektionen. Får man problem längs vägen och måste fråga läraren så känner sig eleverna 

frustrerade, otillräckliga och dumma. Detta resulterar i att undervisningen påverkar eleverna 

på ett känslomässigt plan och undervisningen är inte längre lyckad enligt eleverna (Wester R, 

2015). 

 

2.2.4 Sammanfattning  

 

Matematik är ett ämne där läroboken har en tydlig struktur över hur lärare ska arbeta, 

tillsammans med eleverna arbetar man med ett kapitel i taget och gör uppgifterna som hör till. 

Som lärare ska du finnas med och stötta eleverna om de behöver hjälp. Eleverna anser att en 

bra matematiklektion handlar om att man som elev hunnit med att göra många tal och att man 

inte behöver fråga läraren om hjälp.  

 

Det som kommer fram är att både lärare och elever anser att arbete med läroboken är givande. 

Lärarna har en bok att planera sin undervisning utifrån och som lärare kan man luta sig 

tillbaka på att kunskapskraven är uppfyllda om boken är genomförd. Men forskning visar på 

att detta har en negativ effekt, alla elever klarar inte av att arbeta i en bok och för att man ska 

kunna lära sig ämnet så handlar det om att få öva flera gånger med hjälp av olika metoder. 

Som lärare handlar det om att arbeta på flera olika sätt för att få med eleverna. Som lärare 

måste man ha koll på vad styrdokumenten säger, vad är det eleverna ska kunna när terminen 

är slut, kan mitt läromedel se till så att eleverna når målen? Forskning visar på hur man ska 

arbeta för att få med alla elever och om hur viktigt det är att anpassa undervisningen, ta 

tillvara på elevernas kunskaper och låta eleverna diskutera, resonera och analysera istället för 

att endast producera. Eleverna måste få både en instrumentell inlärning och en relations 

förstående inom ämnet för att undervisningen ska vara givande och för att eleverna ska få en 

möjlighet att jobba mot de mål som är skrivna i läroplanen.  
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3 Teoretisk utgångspunkt  

 

Syftet med denna uppsats är att se hur lärare använder sig av läromedel i sin undervisning 

samt hur stor del läromedlet har i undervisningen. Skolinspektionen visar i sin 

kvalitetsgranskning att undervisningen idag handlar mycket om att eleven utför egenarbete 

med boken och att det blir mer egenarbete de stå högre upp i åldrar man kollar 

(Skolinspektionen 2009/2010). Vygotskij är en pionjär inom det kognitiva perspektivet där 

han anser att barn bygger sin kunskap på erfarenheter, men det han betonar är att individen 

ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Han påstår att utvecklingen ska ses som ett 

resultat av barnets samspel med andra barn, familj och lärare. Han diskuterar hur språket gör 

det möjligt för individen att samspela med andra och resonera med sig själv (Hwang & 

Nilsson 2014). 

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att det krävs kommunikation och interaktion för 

att individen ska utvecklas. Johansson (2006) tar upp att läromedlet är en artefakt i 

matematikundervisningen och att den kan ses som ett verktyg i matematikundervisningen, 

men den kan även ses som ett hinder. De underlättar arbetet för lärare för att se till så att 

eleverna får den baskunskap som de ska ha fått vid terminens slut. Dock tar matematikboken 

bort en del av lärarens egna frihet och ansvar för undervisningen. Läroboken har haft en stor 

roll i matematikundervisningen i västvärlden sedan 1800-talet. Läroboken är utformad med 

uppgifter av differentierad svårighetsgrad och innehåller olika typer av uppgifter för att öva 

sin kunskap. Här kom individualiseringen i undervisningen in, eleverna fick arbeta i egen takt 

med uppgifterna som fanns i boken och övade sina kunskaper i egen takt (Johansson, 2006). 

Detta påminner om den undervisning vi har idag när eleverna får arbeta självständigt i 

matematikboken.  

 

Det sociokulturella perspektivet belyser hur viktigt det är med kommunikation och interaktion 

i undervisningen för att eleverna ska utvecklas. Ser man på hur undervisningen ser ut idag och 

hur Johansson (2006) förklarar hur undervisningen med läromedel är utformad och ser ut så 

kan man se att ensamarbete finns med till stor del i matematikundervisningen. Detta tar även 

skolinspektion (2009/2010) upp i sin kvalitetsgranskning när de förklarar att 

matematikundervisningen idag ser ut som den gjorde för 50 år sedan.  
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Med anledning av ovanstående text syftar detta examensarbete på att undersöka och upplysa 

hur lärare i mellanstadiet arbetar utifrån det sociokulturella perspektivet. Vidare att se hur 

läromedelsstyrd undervisningen är idag samt att undersöka hur lärare ser på den 

läromedelsstyrda undervisningen och sin egna undervisning.  

 

3.1 Sociokulturellt lärande 

 

Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är de samspel som sker i grupp och med 

individen. Det handlar om hur individer kommunicerar och interagerar med varandra för att 

utvecklas och att utveckling sker i detta samband. Det är med hjälp av kommunikation och 

interaktionen som individen tillämpar kunskap och färdighet. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är språket en central del i utvecklingen. Kommunikation och språkanvändning 

gör att barnet kan interagera med omgivningen och kan då utvecklas. Att kommunicera 

innebär inte att endast kommunicera med andra de handlar även om att kunna kommunicera 

med sig själv för att kunna resonera (Säljö 2000). 

 

Ett begrepp som Vygotskij har med i sin teori är artefakter, detta är ett samlingsnamn för 

resurser, idéer, värderingar och kunskap bland annat. Det finns även fysiska artefakter som 

kan användas vid inlärning, exempelvis verktyg, digitala verktyg eller instrument för vägning 

och mätning. Dessa artefakter behövs för inlärning och kunskapsutveckling. Det kan hjälpa 

eleven att sätta in de man lärt sig i kontext. Även matematikboken som eleverna har är en 

artefakt enligt Vygotskij (Säljö 2000).  

 

Hur elever och barn ser på deras egna kunskapsutveckling påverkas av deras lärare och hur 

undervisningen ser ut och är utformad. Att låta elever kommunicera och interagera med 

varandra och med läraren påverkar elevens utveckling och det är viktigt att låta eleven 

kommunicera både med sig själv och med andra. Att kommunicera med sig själv kan innebära 

att låta eleven tänka och försöka att läsa problem. I den proximala utvecklings zonen kan 

eleven exempelvis ta hjälp av andra elever eller lärare för att få ledtrådar, instruktioner eller 

stöd för att kunna lösa uppgifter. För att eleven ska få dessa hjälpmedel krävs en 

kommunikation (Säljö 2000). 
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4 Metod  

 

Under detta kapitel kommer val av metod, urvalsprocess och andra metodaspekter att 

redovisas. De etiska riktlinjerna, samt validitet och reliabilitet kommer att presenteras i 

förhållande till studien.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder läromedel i sin undervisning och 

hur man tror att detta påverkar eleverna. Undersökningen kommer att ta upp hur man arbetar 

men även hur man som lärare kan arbeta med olika material för att få med alla elever. För att 

få reda på detta har tankarna kring vilken metod som skulle kunna ge en bredast bild på hur 

det ser ut bland lärare idag. 

 

4.1 Val av metod 

 

Jag har valt att genomföra en semistrukturerad kvalitativ intervju där lärare kommer att få 

diskutera upplägget på sin undervisning och planering. Frågorna kommer att vara öppna för 

att ge respondenten möjligheten att reflektera över sin undervisning. För att kunna undersöka 

hur lärare använde läromedlet i sin undervisning så kommer denna studie att baseras på en 

semistrukturerad kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju innebära att man kan ha några 

större frågor istället för flera detaljerade. Att ha några större frågor för att skapa en 

konversation om ämnet. Att använda sig av större frågor innebär även att respondenten för 

större plats för förklaring och kan ge ett mer utvecklat svar (Trost, 2014).  

 

Med hjälp av en enkätundersökning kan man nå ut till många och få en bredare bild av hur 

lärare uppfattar sin undervisning men det är svårt att få fram vad ett bra mätvärde på hur 

mycket ordet mycket innebär. Att använda enkät som metod innebär att frågor som berör 

känsliga områden kan tas med då den som svarar på enkäten är helt anonym. Denna 

undersökningsmetod fungerar bra att använda om man är intresserad av en större grupp 

människor eftersom att möjligheten att nå ut till flera på kort tid ökar (Dimenäs, 2016)  
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Semistrukturerad intervju är en metod där frågorna till intervjun är förbestämda och alla 

frågor kommer att ställas till alla som deltar i undersökningen. Intervjun följer tydligt 

intervjuguiden. Denna metod gör att det finns utrymme för följdfrågor och diskussioner under 

intervjun. Fördelen med att använda sig av en semistrukturerad intervju är att intervjun blir 

mer som ett samtal med ett tydligt syfte. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer 

innebär att en viss kontroll över intervjun finns med hjälp av intervjuguiden men att det 

samtidigt ryms plats för följdfrågor och plats för diskussion kring svaren. En fördel med detta 

gör att intervjun blir mer levande än om intervjun skulle vara strukturerad då det inte finns 

utrymme för diskussion (Kvale och Brinkmann, 2015).  

 

Att observera i ett klassrum innebär att det sker en förändring för eleverna då det inte är som 

vanligt längre. Det är viktigt att man i så liten utsträckning som möjligt påverkar det som 

händer i klassrummet. Som observatör ska du inte märkas, inte prata med läraren under tiden 

och inte hjälpa de elever som behöver hjälp. Det negativa med en observation är att det alltid 

kommer att påverka dem som befinner sig i den miljön man kommer att observera då det stör 

den normala miljön (Skolinspektionen, 2009/2010). Att observera innebär att iaktta och 

analysera det som pågår och i det här fallet att iaktta och analysera matematiklektioner för att 

se hur lärare arbetar med läromedel, samt se hur man som lärare arbetar för att få med alla 

elever i en undervisningsmiljö som ska anpassas efter alla elever i klassrummet. 

Observationer kan se olika ut, den kan antingen vara strukturerade eller ostrukturerade det 

handlar om vad det är man är ute efter. Vill man ta reda på hur många gånger någonting 

händer i klassrummet så är observationen strukturerad då man som observatör gå inte med ett 

mål att ta reda på medans en ostrukturerad är när man inte följer något observationsschema 

(Johansson & Svedner, 2010). Observationer är oftast ostrukturerade, det vill säga att man 

antecknar det som händer för att sedan kunna analysera sitt resultat, man för alltså ett löpande 

protokoll (Trost, 2014). 

 

4.2 Urval 

 

För att kunna få ut den information som behövdes intervjuade jag aktiva, behöriga lärare i åk 

4-6. Ett målinriktat urval skedde, enligt Bryman (2008) handlar målinriktat urval om att 

intervjua personer som är kunniga inom ämnet och är relevanta för den studie som utförs. 
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Grundtanken var att tio lärare skulle delta i undersökningen. Mail skickades ut till behöriga 

lärare i två olika kommunerna, trotts ansträngningar för att få tag på behöriga lärare som ville 

delta var det endast åtta som hade tid och möjlighet. Därför fick alla som svarade delta. 

respondenterna som deltar i studien har olika kön, olika arbetserfarenheter och har under olika 

lång tid arbetat inom skolans verksamhet.  

  

4.3 Datainsamling 

 

För att få fram ett resultat utfördes en kvalitativ forskningsintervju där åtta lärare i två olika 

kommuner deltog. Lärarna kontaktades via mail där de fick ta del av informationsbrevet. 

Innan intervjun startade så fick respondenten möjlighet att ställa frågor kring 

informationsbrevet för att sedan kunna fylla i ett samtyckesformulär. 

 

4.3.1 Utförande  

 

För att få den informationen som behövdes fick lärare i de olika kommunerna förfrågan om 

deltagande. Lärarna fick då ta del av informationsbrevet som finns bifogat som bilaga 2. 

Intervjuguiden som finns bifogad som bilaga 1 styrde intervjun. Den är skapad utifrån de 

forskningsfrågor som jag ville få svar på och är pilottestad för att se om lärarna förstår 

frågorna men även för att se om jag behövde lägga till frågor eller omformulera frågorna.   

 

Innan intervjun förklarade jag för respondenten vart någonstans resultatet skulle redovisas, att 

det är helt frivilligt och att de får välja att avbryta sitt deltagande när som helst under 

intervjun. Jag förklarade att de är helt anonyma och att ingen information kan ledas tillbaka 

till respondenten kommer att finnas med i uppsatsen. Där efter fick de skriva på ett 

samtyckesformulär som finns bifogat som bilaga 3.  

 

Efter intervjun sammanställdes lärarens svar, detta gjordes direkt efter intervjun. Varje lärares 

intervju sammanställdes i separata dokument för att sedan kunna se och jämföra de olika 

lärarnas svar. Jag undersökta om det fanns några likheter och skillnader i de olika lärarnas 
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svar, fanns det några likheter eller skillnader i hur lärarna arbetade och i så fall hur kan man se 

dessa. Dessa likheter och skillnader skapade underrubrikerna i resultatdelen.  

 

4.3.2 Pilotstudie  

 

Innan intervjuerna med de olika lärarna började så utfördes en pilotstudie där jag testade min 

intervjuguide med frågor och information. Fem olika personer deltog i pilotstudien, några 

utav de var lärare medans vissa inte var de. Jag använde mig av personer som inte var 

utbildade för att se om frågorna var styrande eller inte. Efter studien diskuterades frågorna och 

förändringsmöjligheterna i intervjuguiden inför kommande intervjuer.  

 

Under pilotstudien testades mina intervjufrågor för att se om jag fick ut den informationen jag 

behövde. Några utav frågorna ändrades och vissa togs bort med anledning av att jag fick 

samma svar som på tidigare fråga. Några frågor togs även bort då de var för styrande mot ett 

svar.  

  

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten handlar om hur giltig undersökningens resultat är. Det handlar om att se till så att 

de instrument man använder undersöker det som ska undersökas. Frågorna som ska användas 

vid intervju ska var avsedda för att ta fram information som gynnar resultatet för 

undersökningen (Trost, 2014).   

 

Reliabilitet handlar om hur mycket man kan lita på resultatet från en undersökning, för att 

reliabiliteten ska vara så hög som möjligt är det viktigt att frågorna i intervjun inte är styrda 

mot någon åsikt eller förutfattad mening. Kvale förklarar att en intervju med öppna frågor 

stärker reliabiliteten. Har man till största delen öppna frågor i en intervju höjs reliabiliteteten 

och tillförlitligheten för resultatet ökar. Det som annars händer om man inte har öppna frågor 

är att frågorna riskerar att bli ledande och att respondenten blir styrd åt att svara som 

intervjuaren vill (Kvale, 1997).  
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För att ha en hög validitet så handlar det om att undersökningen undersöker det den ska och 

inte ger utrymme till att diskutera någonting annat. Det är viktigt att frågorna i det här fallet 

handlar om hur lärare använder olika läromedel. För att få hög validitet pilottestades frågorna 

och ändrades så att de inte var styrande. Detta påverkar även reliabiliteteten. Jag valde att 

arbeta med öppna frågor där läraren själv får fundera över hur läromedel på arbetsplatsen 

används samt hur läraren själv uppfattar sin undervisning. Under intervjun gavs det utrymme 

för fundering, reflektion och diskussion.   

 

4.5 Forskningsetiska principer  

 

När det kommer till att forska och att samla information finns det fyra grundläggande krav, 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Dessa fyra 

forskningsetiska principer finns för att värna om individernas självbestämmande och integritet 

(Vetenskapsrådet, 2016). 

 

Informationskravet syftar på att individerna som deltar ska få information om studien samt 

studiens syfte. Det är även här viktigt att de som får informationen om studien får veta att det 

är frivilligt att delta och att deltagarna får information om att det går bra att avbryta. 

Informationskravet handlar även om att personen som får informationen inte ska känna någon 

press på deltagande. I informationsbrevet ska det ska framstå att det inte är något krav på 

deltagande. Det andra grundläggande kravet som är samtyckeskravet handlar om att 

deltagarna ska gå med på att medverka i studien. Konfidentialitetskravet syftar på att de 

uppgifter om personen som kommer in inte kommer att komma fram i uppgiften. Det ska inte 

gå att få fram vem det är som har sagt vad eller vart informationen kommer ifrån. 

Konfidentialitetskravet syftar även på att de personuppgifter som finns om deltagarna ska 

förvaras på ett sätt som gör att utomstående inte har någon möjlighet att få fram dem . Den 

sista forskningsetiska principen som är nyttjandehetskravet innebär att de uppgifter som 

kommit in om de personer som deltar endast får användas till den forskning som de samtyckt 

till (Vetenskapsrådet, 2016).  
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För att se till så att alla dessa principer följs så kommer ett informationsbrev att skickas till de 

lärare som ingår i urvalet, se bilaga 2. I informationsbrevet kommer syftet att stå samt 

information om studien, vad den kommer att handla om samt vart informationen kommer att 

publiceras. Personerna som vill delta fyller i ett samtyckesformulär som finns bifogat som 

bilaga 3 där de skriver att de fått den informationen de behöver och att de vill delta i 

undersökningen eller så fyller de i att de inte vill delta. Detta samtyckesformulär fylldes i 

innan intervjun startade då jag ville ge respondenterna möjligheten att ställa frågor om 

intervjun innan. I informationsbrevet kommer det att stå att det är frivilligt att delta och att det 

går att avbryta intervjun. Det kommer även att informeras om att respondentens identitet inte 

kommer att finnas med. Detta informationsbrev kommer att skickas ut via mail för att låta 

individen fundera över sin medverkan i undersökningen.  
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5 Resultat:  
 

Resultatet av undersökningen kommer från åtta olika lärare och deras egna tankar kring den 

individuella matematikundervisningen. De olika lärarna arbetar på mellanstadiet i två olika 

kommuner i Sverige. Alla lärare är behöriga att undervisa i matematik i årskurserna 4-6.  

 Årskurs  Erfarenhet  Läromedel  
 

Lärare A Åk 5 Tidigare arbetat på 
lågstadium, första 
klassen i 
mellanstadiet 

Favoritmatematik  

Lärare B Åk 6  Tidigare arbetat på 
gymnasium första 
klassen i 
mellanstadiet 

Favoritmatematik  

Lärare C Åk 4 Nyexaminerad, första 
klassen  

Favoritmatematik  

Lärare D 
 

Åk 4 22 år som lärare  Matteborgen  

Lärare E 
 

Åk 5  15 år som lärare  Favoritmatematik  

Lärare F Ingen klass i 
dagsläget/resurs  

33 år som lärare  Inget läromedel 

Lärare G 
 

Åk 4 12 år som lärare  Matteborgen  

Lärare H 
 

Åk 5 och 6  3 år som lärare  Favoritmatematik  

Bilaga 4 

Tabellen är utformad på ett sätt som gör det lätt att kunna hitta betydande information om de 

lärare som deltagit. I Tabellen kan man utläsa vilken/vilka årskurser läraren undervisar i 

dagsläget, hur lång erfarenhet läraren har och vilket material som lärarna delat ut till eleverna.  

 

Lärarna som arbetar i kommun ett har fått bestämt från kommunen att alla skolor ska ha 

samma läromedel ifall det skulle vara så att elever byter skola inom kommunen ska den nya 

läraren veta vad eleven har arbetat med tidigare. Kommunen har även valt att alla ska ha 

samma läromedel för att alla elever i kommunen ska ha samma grund. Lärarna i kommun två 

har fått möjligheten att välja vilket läromedel de vill ha i sin undervisning.  
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Resultatet kommer att ta upp hur man som lärare kan arbeta mindre läromedelsstyrt och vad 

man kan använda sig av för kreativa material i sin undervisning. Ett återkommande tipps från 

lärarna är att arbeta med digitala verktyg men för att kunna använda digitala verktyg trycker 

lärarna på hur viktigt det är att kunna sin läroplan för att undervisningen fortfarande ska vara 

givande. I resultatet kommer lärarnas tankar kring sin egna undervisning att tas upp samt vad 

de anser om de läromedel som finns.  

 

Alla lärare tog upp de faktum att en lärobok kan vara bra att ha för att ha någonting att luta sig 

tillbaka på. En lärobok gör att eleverna känner sig trygga och vet vad som krävs utav dem. 

Men är det så matematikundervisningen ska se ut? I resultatet kommer lärarnas tankar kring 

hur man ska arbeta med olika läromedel att tas upp och hur man som lärare arbetar med en 

lärobok för eleverna.  

 

I resultatet kommer även lärarnas egna tankar kring hur man kan få undervisningen mindre 

läromedelsstyrd att tas upp, samt hur de arbetar idag både med läromedel och utan. Det 

kommer även att tas upp hur de tror att en läromedelsstyrd undervisning påverkar eleverna. 

Resultatet kommer även att redovisa vad för typer av kompletterande material man kan 

använda som lärare och varför man väljer att ta in annat material i undervisningen.  

 

5.1 En mindre läromedelsstyrd undervisning 

 

Alla lärare som deltog i undersökningen pratade om hur viktigt det är att arbeta utanför de 

läromedl som eleverna har. Det är viktigt att man som lärare kan anpassa undervisningen efter 

de elever som finns i klassrummet och se hur eleverna vill arbeta för att de ska påverka deras 

inlärning. De olika lärarna pratade om att ta in kompletterande material, alla lärare förutom en 

som inte arbetade med ett läromedel utan pendlade mellan olika beroende på arbetsområde. 

De pratade om att minska läromedelsanvändningen inte är negativ utan har bara en positiv 

effekt på eleverna i klassrummen. Lärare C pratade exempelvis om hur det gör att man som 

lärare lättare kan se hur elever tänker och att man får en större inblick i elevernas uträkningar 

och tankesätt. Hen pratar om hur läromedlet ser ut och att det är uppbyggt på att eleverna 
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svarar i boken, detta gör att eleverna inte får möjligheten att visa att de kan räkna ut på ett 

annat sätt än vad boken vill.  

 

Jag tycket att det är viktigt att visa eleverna att matematikundervisningen inte bara 
handlar om att räkna så många tal som möjligt i matteboken. -Lärare C 

 

Lärare A-F pratade om hur de försökte att arbeta mindre läromedelsstyrt och att när de har 

möjligheten gör de det men de hade gärna använt boken mindre än vad de gör idag. Största 

anledningen till att det är svårt att jobba mindre läromedelsstyrt är tiden. Det finns inte tid till 

att hinna planera upp och genomföra icke läromedelsstyrda lektioner sp mycket som lärarna 

hade velat. Det skulle ta upp allt för stor del av planeringstiden de har avsatt. Lärare A pratar 

om hur ditt intresse för ämnet påverkar din undervisning. Är du intresserad smittar det av sig 

på eleverna och hen tror att det kan påverka hur du som lärare väljer att arbeta med dina 

elever. Du som lärare måste vara intresserad och engagerad i din egna undervisning och 

fokusera istället på elevernas fel än deras rätt, utgå ifrån deras fel och bygg undervisningen på 

elevernas kunskaper.  

 

Läroboken ska inte styra din undervisning, den ska vara en guide för vad eleverna 
ska kunna när läsåret är slut - Lärare E 

 

En av lärarna pratade om hur elever inte ska jobba själva, det ska vara ett klassrum där 

eleverna får plats att kunna prata, diskutera och resonera med varandra och detta utrymme 

finns inte i läromedlet som skolan använder anser hen. Det gör det svårt för eleverna att nå de 

kunskapskrav som är satta för mellanstadiet då dessa mål innefattar en kommunikation som 

inte läromedel erbjuder. Respondenten förklarar då hur viktigt det är att man kan släppa sitt 

läromedel i undervisningen för att få med alla delar av kursplanen i läroplanen. Är det så att 

man som lärare endast arbetar läromedelsstyrt så får eleverna inte med sig allt de ska kunna 

och de uppnår inte de kunskapskrav som är satta för deras årskurs. Lärare E förklarar hur 

viktigt det är att man kan sin läroplan och att läromedel för att veta vad är det eleverna ska 

kunna. Som lärare är det viktigt att man kan sin läroplan föra att kunna lägga upp sin 

undervisning för att få med allt som eleverna ska kunna i slutändan. Hen pratar även här om 
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hur viktigt det är att du som lärare känner dig trygg i din roll för att kunna utforma en givande 

undervisning.  

 

5.2 Digitala verktyg  

 

Någonting som togs upp på alla intervjuer var kompletterande material som kan användes i 

undervisningen. Alla lärare pratade under intervjun om hur de använde sig av digitala verktyg 

i klassrummet både för att lyssna på genomgångar, arbeta tillsammans eller för att vidga 

arbetssätten under lektionerna. Lärare C pratade om hur hen använde sig av den digitala 

läroboken för att kunna arbeta tillsammans med eleverna. Hen pratade om hur eleverna 

tillsammans löste uppgifter i matteboken för att hjälpa varandra och för att ge ett annat 

perspektiv på tänkande kring hur man kan lösa uppgifter och problem. Lärare A pratade 

exempelvis om hur hen använde digitala verktyg för att hitta uppgifter och annat material men 

även hur eleverna fick använda Ipads under lektionerna för att exempelvis spela 

matterelaterade spel. Lärare D pratade om hur hen försökte att använda digitala verktyg i sin 

undervisning både för sig själv och för eleverna. Lärare D använder digitala verktyg i form av 

exempelvis Bingel med eleverna eller kängurumattematik och andra digitala läromedel som 

komplement till läroboken som eleverna har. Alla lärare pratade om digitala verktyg som ett 

komplement för att komma ifrån matteboken och testa på någonting annat.  

 

5.3 Lärarnas egen undervisning  

 

Alla lärare förutom lärare F hade en mattebok till alla elever. I deras klasser hade alla elever i 

klassen var sin mattebok. Lärare F förklarade hur en mattebok styrde undervisningen för 

mycket, hen förklarade att matteboken styrde undervisningen och att eleverna kände att 

matematikundervisningen var bunden till en bok. Lärare F pratade om hur hen har arbetat med 

olika läromedel för att hitta uppgifter anpassade till klassen. Hen ansåg att det är viktigt att 

jobba med lösningar istället för frågan och ansåg att det inte fanns tillräckligt med utrymme i 

läroböckerna för att diskutera och resonera. Lärare D förklarade istället att matteboken var ett 

hjälpmedel för att låta eleverna testa på det som diskuterats men att mycket av undervisningen 

handlade om att använda kompletterande verktyg så som andra läroböcker, internetthemsidor 

och kreativt material. De resterande lärarna förklarade att de arbetade med boken men att de 
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önskar att det fanns en möjlighet att arbeta mer utanför men att tiden inte riktigt räcker till för 

att kunna planera mer kreativa lektioner.  

 

Alla lärare försökte att arbeta så mycket som möjligt utanför läromedlet som eleverna hade i 

bänken men av olika anledningar hade svårt att gå ifrån boken så mycket som de vill. Lärare 

A, C och D berättade om hur materialet de arbetade i var uppbyggt och hur de påverkade 

undervisningen och elevernas syn på att gå ifrån läromedlet. Favoritmatematik förklarades 

som en mastig och tung bok. Lärarna som hade arbetat med detta läromedel tidigare hade 

kommit mer in i hur man ska arbeta, men läromedlet Favoritmatematik är byggt på att 

lektionen börjar med en genomgång av det som eleverna ska lära sig under lektionen och 

sedan få eleverna jobba på i boken på de två sidor som finns. När de två sidorna som alla 

elever ska göra finns det en öva och en pröva sida där öva är fortsättning på de två tidigare 

sidorna och pröva är mer utmaning för de elever som anser att de själva behöver utmanas lite 

inom ämnet.  

 

Lärare C som är nyexaminerad och aldrig haft en klass tidigare förklarar att boken stressar 

hen i sitt arbete. Hen förklarar hur lektionerna blir stressig och när hen försöker att arbeta 

utanför boken känns det stressigt för att hinna med alla sidor i boken. Läraren förklarar hur de 

lektioner som gjorts utanför boken har varit givande för att eleverna ska få en uppfattning av 

vad man ska ha matematik till i samhället och varför man ska kunna matematik men eleverna 

reagerar på att de hoppar över sidor i boken och om de verkligen kan de som de ska kunna när 

de har gått ur fyran. Läraren förklarar hur eleverna tidigare är vana att endast arbeta i boken 

och att hens undervisning inte är likadan påverkar eleverna och deras tänk på matematiken. 

Hen förklarar hur det är bilden av vad matematik innebär som eleverna måste förstå för att det 

ska bli lättare att kunna arbeta mindre läromedelsstyrt.  

 

Lärare A ser istället favoritmatematik som ett bra läromedel då hen har arbetat med samma 

läromedel under en längre tid och kunnat förstå hur man kan arbeta mer kreativt utanför 

boken. Hen förklarar hur eleverna i klassen tycker om sin mattebok men även hur kul de 

tycker det är att göra någonting annat som man kanske inte alltid trodde var matte. Hen 

förklarar vikten av ett öppet klimat och platsen för diskussion i sin undervisning. Under 
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intervjun visade läraren att det satt en lapp uppe i klassrummet på väggen där det stod ”Det är 

okej att göra fel” det förklarade hen är en viktig del av undervisningen för att kunna få med 

alla elever. Lärare A anser att de läromedel som de använder är ett bra läromedel med bra 

uppgifter och att den är lätt att anpassa efter de elever som befinner sig i klassrummet, hen 

pratar mycket om hur viktigt det är att undervisningen är lustfylld och att det är ett klimat där 

kommunikation får plats. För att läraren ska få med alla elever i undervisningen förklarar hen 

att det är viktigt att det är en trygg grupp och att eleverna känner sig trygga att diskutera och 

resonera med varandra. Lärare A har någonting i klassen som kallas för fiffig kompis för att få 

eleverna att prata mer med varandra om matematik och hen förklarar hur viktigt det är att man 

som lärare låter sina elever prata. Det behöver inte alltid vara ett tyst klassrum.  

 

Lärare B arbetar på en annorlunda arbetsplats till skillnad från de andra lärarna som är med 

och deltar. Hen arbetar på en 6-9 skola och har tidigare arbetat på gymnasieskolor. Hen 

förklarar att läromedlet som hen använder ligger till grund för undervisningen men att hen 

föredrar att arbeta utanför boken. Under intervjun pratar hen om hur läromedlet är massivt 

men omfattande och att det är ett läromedel som är gjort för att man som lärare ska kunna 

arbeta från pärm till pärm men att det då inte finns utrymme för att göra annat. Lärare B 

förklarar att det inte går att göra allt, det vill säga arbeta kreativt, arbeta med elevernas 

kunskaper och att arbeta från pärm till pärm i läromedlet Favoritmatematik. Hen pratar om 

hur tidigare erfarenheter har påverkat hens sätt att arbeta på och att hen arbetar mycket med 

att förklara hur det eleverna lär sig på lektionerna kan leda till så mycket mer. Hen förklarar 

att undervisningen ska skapa nyfikenhet och glädje och att hen gör det genom att arbeta med 

eleverna utanför matteboken. För Lärare F så ska klassrummet vara en prestigelös plats där 

det är okej att ha fel och att allting inte ska gå fort.  

 

Det är viktigt att förmedla att alla kan, men för vissa tar det bara längre tid. -Lärare 
B 

 

När diskussionen om läromedlet kom upp så förklarade respondenten lärare B att läromedlet 

var en bra grund men att det saknades utmaning och progression i uppgifterna. Hen förklarade 

att diskutera, resonera och att få testa fram olika metoder inte fanns tillräckligt i boken och att 
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hen anser att det är någonting som man som lärare måste arbeta med och hen gjorde det 

utanför boken med hjälp av andra typer av material.  

 

Lärare F som i dagsläget inte har någon klass utan arbetar som resurs i mellanstadiet har inte 

arbetat med någon lärobok under tiden som aktiv lärare. Hen förklarar att boken hämmar 

undervisningen och elevernas motivation. Istället arbetar hen aktivt med elevernas tankar och 

lösningar. En del som hen anser är viktig att visa att man kan lösa tal på olika sätt. Alla elever 

tänker inte lika och alla elever kräver att få se olika lösningar på problem. Under intervjun 

pratar hen om hur läromedel riktar in sig på ett sätt att lösa tal men att det finns flera som 

kanske kan underlätta för eleverna.  

 

Att använda en bok vid färdighetsträning, absolut men att använda ett läromedel 
som grund för inlärning, nej. - Lärare F 

 

Lärare F förklarar att läromedel idag tar bort lärarens ansvar över undervisningen. Att man 

som lärare tar bort elevernas behov och att läroböcker visar eleverna att gör man samma 

uppgifter flera gånger så blir det tillslut lätt. Men läromedel förklarar inte olika sätt att lösa 

uppgifterna på och för att alla elever ska förstå så är det viktigt att man som lärare visa olika 

sätt att räkna på. Därför anser lärare F att en läromedelsstyrd undervisning är fel och man som 

lärare har ansvar att se till så att alla elever har möjligheten att lära sig på sitt sätt. Som lärare 

anser hen att man ska jobba mycket med öppna uppgifter för att visa att det inte alltid är 

svaret som är viktigt utan även processen till svaret. Detta var hen tydlig med att det är en 

viktig del av matematikundervisningen för att visa eleverna att man kan lösa samma problem 

på flera olika sätt och att det inte finns något rätt sätt att räkna på utan att det finns flera olika 

lösningar på problemen.  

 

Lärare D förklarar att hens undervisning är varierande, att det är viktigt att variera 

undervisningen och anpassa den efter de elever som finns i klassrummet. Att ha en variation 

på undervisningen gör att alla inte tycker att allt är roligt men att det finns någonting som 

passar alla. Alla elever i klassen har en varsin mattebok men den står inte i centrum för 

matematikundervisningen, Lärare D försöker att använda olika läromedel och olika material 
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för att få sin undervisning så varierade som möjligt. Några exempel är andra läromedel så som 

koll på matematik och tummen upp, hen använder även digitala material så som 

diamantmaterial och kängurumattematik. Anledningen till att hen använder sig av flera 

material och arbetar så mycket som möjligt utanför boken handlar om att läroboken inte får 

med allt ifrån läroplanen och vad som står i kunskapskraven men även för att få med alla 

elever.  

 

Läroboken är en röd tråd i planeringen […], planera utifrån förmågorna. – Lärare 
D 

 

Lärare E arbetar ensam i en klass och håller i alla ämnen vilket gör att en planering i alla 

ämnen måste göras samt att läraren har eget ansvar över klassen. Läraren förklara att hens 

undervisning är varierande och att eleverna inte arbetar i matteboken på fredagar utan att 

lektionerna då är mer praktiska. Respondenten anser att läromedlet som används är en bra 

grund och att det fungerar bra med ett läromedel i en grupp för att hinna med att hjälpa alla 

och ha koll på vilka elever som hänger med och inte. Hen anser att Favoritmatematik är ett 

bra läromedel och att boken utgår ifrån vad som står i kunskapskraven men att den inte är 

heltäckande och att det saknas problemlösning som är en väsentlig del av Lgr11. Lärare E 

arbetar med boken då den har en tydlig struktur och hen anser att den ger utrymme för att 

arbeta tillsammans. Lärare E förklarar att Favoritmatematik är en bra bok att arbeta med då 

det finns övningsuppgifter och eleverna själva kan välja vilken nivå de vill lägga sig på samt 

att det finns mer kreativa uppgifter i boken så som spel och hinderbanor för varje kapitel.  

 

Lärare G har ett läromedel till alla elever i klassen och att eleverna har en bok i bänken men 

att hen föredrar att arbeta utanför boken. Eleverna är vana vid att boken inte används så ofta 

och hen förklarar att boken nästintill endast används för att eleverna ska få möjligheten att 

färdighetsträna och att göra rutinuppgifter för att ha kvar sitt tänkande över hur man räknar. 

Eleverna är med och planerar varje arbetsområde efter att ha pratat om kunskapskraven. Hen 

förklarar att eleverna tillsammans väljer ut hur de vill arbeta, vilket material de vill arbeta 

med under arbetsområdet och hur de vill visa att de har förstått. Läraren förklarar att eleverna 

har utfört olika typer av redovisningar av kapitlet. Hen pratar under intervjun om hur viktigt 

det är att eleverna är med och planerar sin undervisning, det handlar om att eleverna ska veta 
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vad för krav som finns och vad de ska göra för att visa att de kan och når upp till 

kunskapskraven.  

 

Lärare H använder ett läromedel och har de som grund för sin undervisning. Läroboken ligger 

som grund för undervisningen och planeringen.  Hen försöker att arbeta utanför matteboken 

så mycket som möjligt med hjälp av kreativa material men hen har inte så stora möjligheter 

när det kommer till att använda dig av digitala verktyg i sin undervisning. På skolan hen 

arbetar finns det inte tillräckligt med resurser för att kunna arbeta så pass digitalt som hen 

önskar. Under intervjun tar hen upp att hen är nöjd med valet av läromedel men att det inte 

fungerar att använda boken och arbeta från pärm till pärm eftersom att eleverna inte får 

möjligheten att uppnå alla kunskapskrav i läroplanen. Läraren förklarar att det finns delar av 

läroplanen som inte finns med i de läromedel som används på skolan. 

Det är viktigt att man som lärare anpassar undervisningen till de material som man 
har att tillgå på arbetsplatsen. -Lärare H 

 

Lärare H pratar om hur viktigt det är med ett bra kollegialt arbete, att kunna diskutera sina 

idéer med någon annan. Hen förklarar att tillsammans pratar de om hur man kan anpassa 

undervisningen efter eleverna och hur de andra lärarna arbetar för att alla i klassen ska kunna 

vara delaktiga. Hen förklarar att de på skolan har köpt in material som ska kunna göra 

undervisningen kreativare och mer varierande. Eftersom att de inte har möjligheten till 

digitala verktyg förklarar hen att de köpt in annat material så som utvecklande och utmanande 

böcker för lärande och även material så som mini White boards för eleverna.  

 

5.4 När ska man använda en lärobok?  

 

När frågan om vad lärarna tyckte om en läromedelsstyrd undervisning diskuterade det om att 

läromedlet inte ska styra undervisningen men att nästa alla vara glada att det fanns en lärobok 

som eleverna kunde använda sig av och som man som lärare kan luta sig tillbaka på ibland. 

Nästan alla pratade om hur det är bra att det finns läromedel som lät eleverna färdighetsträna. 

Många av lärarna ansåg detta som en viktig del av matematikundervisningen. Absolut att 

eleverna måste få göra kreativa uppgifter och arbeta utanför boken men det finns vissa 

uppgifter som eleverna behöver nöta och göra flera gånger för att det ska fastna.  
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Lärare C, G och H pratade om hur viktigt det är att man låter eleverna göra fel, och att 

böckerna är bra på att låta eleverna testa och göra flera gånger för att träna på att räkna. Låter 

man eleverna göra om när de har gjort fel så lär de sig hur det ska vara och hur man ska räkna. 

Lärare C tog upp teorin ”learning by doing” och att det är viktigt att man låter eleverna göra 

fel och att det är okej. Det är viktigt att låta eleverna göra och göra rätt för att de ska kunna 

lära sig.  

 

Lärare A som hade lappen i klassrummet pratade även hen om hur viktigt det är att man pratar 

om de fel som eleverna gör och vilka typiska fel eleverna ofta göra för att låta eleverna lära 

sig. Lärare F som inte använder läromedel förklarade hur hen arbetar med att gå igenom 

elevernas uträkningar för att se vad eleverna gör för fel för att tillsammans lösa dem. Detta får 

de sedan träna på i ett läromedel och i de material som lärare F tagit fram.  

 

Lärare F som inte tycker om att använda en lärobok i sin undervisning pratade ändå om att det 

kan vara bra att ta material från en lärobok för att låta eleverna färdighetsträna och träna på 

rutinuppgifter, de ansåg hen att det fanns gott om i de olika läromedel som finns på 

marknaden idag. 

 

Alla lärare utom lärare F hade ett läromedel som dem delat ut till eleverna och anser att ett 

läromedel är bra att ha för deras skull. De vet då vad de ska kunna när kapitlet är slut och de 

har någonting att luta sig tillbaka på. Det är även viktigt att veta om att det finns elever som 

tycker att det är givande att arbeta i en mattebok och bara få räkna på och även de måste man 

anpassa undervisningen efter förklarar lärare A. Detta tog även flera av de deltagande lärarna 

upp, att det är viktigt att anpassa undervisningen efter de elever som finns i klassrummet och 

att alla elever lär och lika och gillar att arbeta på olika sätt.  

 

5.5 En kreativ undervisning  
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För att skapa en kreativare undervisning anser lärare G att det är viktigt att man som lärare är 

nyfiken på att komma på nya uppgifter och övningar. Som lärare är det viktigt att man ser hur 

eleverna vill arbeta och varierar undervisningen därefter. Både Lärare D och E pratar om en 

varierande undervisning och att det är viktigt då alla elever är olika och behöver olika för att 

klara ämnets mål. Lärare C anser att en kreativ undervisning handlar om att låta eleverna vara 

en stor del av planeringen, hur vill de att matematikundervisningen ska se ut och hur lär de sig 

bäst? Lärare C arbetar endast med boken när det kommer till färdighetsträning och att låta 

eleverna göra rutinuppgifter för att träna. Lärare A pratade om hur hen gjorde 

matematikundervisningen mer kreativ med hjälp av digitala verktyg att skapa ett klassrum där 

undervisningen är anpassad efter de elever som finns i klassrummet, att bryta av och göra 

annat är viktigt enligt hen.  

 

Att ha en kreativ undervisning påverkar elevernas motivation. Hen förklarar hur viktigt det är 

att man som lärare är intresserad av ämnet för att du som lärare inte ska förstöra elevernas 

nyfikenhet och glädje till ämnet. För att behålla den så är det viktigt att undervisningen är 

kreativ. Lärare F som inte arbetar med något läromedel pratar istället om ditt ansvar som 

lärare, du som lärare kan inte lämna över allt ansvar till författaren att skapa kreativa uppgifter 

som passar alla elever. Du som lärare måste se vad behöver i din klass? För att sedan utforma 

en undervisning som motiverar dem. Hen anser att det är viktigt att läraren att ta vara på 

elevernas tänkande och skapa kreativa uppgifter som gör att eleverna vill lära sig och 

utvecklas.  

 

För att få med alla elever anser lärarna som deltog i undersökningen att det är viktigt att 

anpassa undervisningen efter eleverna som befinner sig i klassrummet och se hur viktigt det är 

att alla elever känner att undervisningen fungerar för dem. Lärare A berättar hur viktigt det är 

att skapa en miljö där eleverna känner att de syns och att det har en bra bild av deras 

matematikundervisning. Hen förklarar hur viktigt de är att eleverna tycket att det är kul och 

givande, känner eleverna att det är tråkigt så kommer det att bli svårt att få med eleven i 

undervisningen. Lärare B som tidigare undervisat i högre åldrar förklarar att hen pratar om 

hur det eleverna lär sig kan utvecklas och hur viktig grunden är för att kunna räkna svårare 

matte. Hen anser att det motiverar eleverna i hens klassrum till att vilja försöka och delta.  
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Detta handlar om att undervisningen ska vara upplevelsebaserad. -Lärare B 

 

Lärare A pratade om hur viktigt det är att fundera kring hur materialet ser ut när man väljer 

material. Hen pratar om hur viktigt det är att materialet är uppbyggt på ett sätt som gör att 

eleverna känner att materialet är givande för undervisningen. Hen pratar då om att det är 

viktigt att det är blandade uppgifter och att boken är tydlig med att visa att det finns flera sätt 

att lära sig på och flera sätt att räkna på för att komma fram till en lösning. Hen tar även upp 

hur viktigt det är att boken är tilltalande visuellt, den ska innehålla färger och kreativa bilder. 

Det är viktigt att undervisningen är lustfylld och det kan materialet bidra till anser lärare A.  

 

5.6 Exempel på annat material 

 

Under intervjun pratades det om vilka material lärarna använder sig av och vid frågan vilket 

läromedel lärarna använder så svarade nästan alla den bok som eleverna har i bänken först för 

att sen fylla i alla det inte endast är den utan en hel del annat material. Lärare D sa direkt runt 

tio olika material för att sedan fylla i att de här va det hen använde till stor del av sin 

undervisning. Alla lärare hade exempel på material som användes utöver elevernas mattebok. 

Material som lärarna tog upp var olika läroböcker så som Favoritmatematik, Matteborgen 

safari, Koll på matematik och Tummen upp. Lärarna tog även upp laborativa material såsom 

spel och konkreta material, exempelvis kuber och pengar. Många av lärarna tog upp att de 

försökte att använda så mycket digitala verktyg som möjligt och att de då pratade om material 

så som Bingel, internetthemsidor, Youtube och olika applikationer. De sista som de tog upp 

var att de hämtade material från olika hemsidor så som Skolverket, NCM och 

Kängurumatematik.  

 

Några utav lärarna förklarade hur de använde lärarhandledningar från andra läromedel för att 

hitta inspiration och för att hitta övningar till eleverna. Lärare F pratade om hur vissa 

läromedel väljer vilket sätt eleverna ska räkna på och att de måste få se andra exempel på hur 

man löser uppgifter för att hitta det sättet som passar en själv. Att använda andra 

lärarhandledningar kunde även vara bra för att se hur de förlaget väljer att arbeta med ett visst 

arbetsområde.  
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När lärarna fick förfrågan om hur lärare som vill arbeta mindre läromedelsstyrt ska göra så 

pratade majoriteten av lärarna om hur man kan leta runt efter annat material, de som nämnts 

här ovan är bara några exempel som lärarna tog upp och som man kan hitta och använda sig 

av.  

 

5.7 Elevernas påverkan  

 

Lärarna pratar om att eleverna påverkas både positivt och negativt när det kommer till en 

läromedelsstyrd undervisning. Det handlar om att hitta en balans och att kunna anpassa 

undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Att ha en bok kan göra att eleverna 

känner sig trygga och att de vet vad som ska göras samt vad som krävs för att de ska nå 

målen. Alla lärare förutom lärare F tar upp hur positivt det är för eleverna att ha en mattebok. 

Men de pratar om vikten av att inte ha den som en central del av matematikundervisningen. 

Lärare E och H är de lärare som använder boken till stor del av sin undervisning men även de 

förklarar hur viktigt det är att lägga läromedlet åt sidan. Eleverna måste få utmanas och 

diskutera och det är en del som alla utav lärarna anser fattas i de läromedel som lärarna tar 

upp under undersökningen. Lärare A pratade hur mycket hens elever gillade matteboken och 

att det inte skulle fungera för hen att arbeta helt utan att eleverna får ett läromedel. Lärare A 

pratade om hur eleverna såg läromedlet som en del av undervisningen eleverna visste då va de 

skulle arbeta med men även att eleverna var vana vid att matematikundervisningen inte endast 

var att arbeta i boken.  

 

5.8 Sammanfattning  

 

De lärare som deltog i undersökningen förklarar hur de arbetar med en lärobok i sin 

matematikundervisning. Olika faktorer påverkar hur stor del av undervisningen som är 

läromedelsstyrd. Några utav lärarna anser att matematikboken är ett bra hjälpmedel för 

eleverna när de ska träna färdighetsträning och andra lärare anser att matematikboken som 

eleverna har är bra för att låta eleverna visa vad de kan. Nästintill alla lärare hade en lärobok 

till varje elev, men de olika lärare använder den på olika sätt. En lärobok kan användas på 

många sätt och för att arbeta utanför den mer kreativ och laborativt tas det upp att som lärare 
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är det viktigt att vara nyfiken, insatt i utvecklingen och att man har en vilja till att utföra 

lektioner som är anpassade efter de elever du har i klassrummet. Det är viktigt att se över hur 

man kan arbeta på olika sätt med olika typer av material eller verktyg för att få med alla 

elever. Att använda andra läromedel eller hitta spel på digitala verktyg är bara några exempel 

av omväxling på arbetssätt i undervisningen.  

 

Ett upprepande ämne att diskutera som kom upp under intervjuerna var att som lärare är det 

viktigt att anpassa sin undervisning, alla elever gillar olika och lär på olika sätt och därför 

måste du som lärare se till att din undervisning inte ser likadan ut vid varje lektion.  

 

Att alla elever har en varsin lärobok och att arbeta i en lärobok behöver inte betyda att 

lektionerna ser likadana ut och att lektionerna domineras av egenarbete i läroboken. Lärarna i 

undersökningen förklarar olika sätt att arbeta med boken på mer kreativa och laborativa sätt.  
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6 Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till forskning och teoretisk 

bakgrund. De lärare som deltagit i undersökningen pratar om hur de arbetar för att få 

undervisningen anpassad efter de elever som finns i klassrummet och hur de ser på deras egna 

arbete med läromedel. Olika lärare arbetar med olika läromedel på olika sätt och använder 

olika typer metoder. Samtidigt som forskning visar på att undervisningen ska ge eleverna en 

möjlighet till diskussion, reflektion och utveckling. I läroplanen skriven av Skolverket står det 

att undervisningen ska bidra till att eleverna skapar ett intresse för matematikämnet, det står 

även om hur eleverna ska utveckla förmågan att argumentera logiskt och kunna föra 

matematiska resonemang (Skolverket, 2016).  

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

Lärarna lyfter fram vikten av att eleverna inte enbart arbetar på egen hand i boken. Det 

betyder att de tagit intryck av forskning som säger att kommunikation och interaktion är 

viktigt för att utveckla sin kunskap (Säljö, 2000). En tolkning av detta är att lärarna inte längre 

gör sig så beroende av läromedel som tidigare studier visat (Skolinspektionen 2009/2010). 

Det skulle innebära en viktig förändring av undervisningskulturen. Resultatet visar att lärarna 

i studien försöker anpassa sin undervisning efter eleverna och att de försöker beakta elevernas 

tankar och kunskaper, för att på så sätt bygga en undervisningsform som fungerar för att 

eleverna får möjligheten att nå kunskapskraven. Samtliga av lärarna i studien påpekar att det 

vanligaste läromedlet i deras undervisning är matematikboken. Flertalet av lärarna i studien 

visar medvetenhet om att det skulle vara fördelaktigt att undervisa i matematik i större 

utsträckning utanför matteboken. Hur de undervisar har dock inte undersökts i studien. 

 

Lärarna i studien påpekar vidare att det kan vara svårt att finna alternativ till 

mattematikboken. Det kan vara svårt att tolka styrdokument, göra egna matematikuppgifter 

samt hitta tiden för att kunna planera. Men eftersom matematikläromedel är uppbyggda för att 

eleverna ska ha möjlighet att nå målen, kan man även resonera i termer av att det är rationellt 

att använda dem. Ett problem som då uppstår är, som exempelvis Respondent A förklarar att 

det är en svår balansgång, mellan enskilt arbete och arbete i grupp, då vissa elever anser att 
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ensamarbete i läroboken är den mest effektiva metoden, medan andra eleverna lär bättre 

genom samarbete samt möjlighet att diskutera med andra elever.  

 

Forskning visar att matematikundervisningen till stor del idag är läromedelsstyrd, i 

förhållande till andra ämnen. Detta resulterar i att undervisningen domineras av en 

instrumentell inlärning vilket påverkar elevernas prestationer och utveckling mot målen 

(Skemp, rev 2002). Men i intervjuerna framkom att samtliga lärare försöker att arbeta mindre 

läromedelsstyrt. Lärarna i studien anser att det är viktigt att försöka arbeta på olika sätt för att 

få med alla elever och att undervisningen därav måste anpassas. Att följa en mattebok från 

pärm till pärm är inte fördelaktigt, menar lärarna i studien. Flertalet av lärarna i studien 

påpekar att läroboken är fördelaktig för att öva och utföra olika typer av rutinuppgifter. Dock 

måste det samtidigt finnas utrymme att använda andra metoder och andra typer av 

uträkningar. Vidare påpekar lärarna i studien vikten att ge eleverna tid att diskutera, resonera 

och analysera. Detta i syfte att eleverna inte enbart skall lära sig hur uträkningen skall gå till, 

utan även känna till varför uträkningen blev på det sättet. Med andra ord krävs en balansgång 

mellan att använda läroboken och samtligt finna andra mindre läromedelsstyrda uppgifter.  

 

Studien visar på att beroende på hur lång arbetserfarenhet läraren har påverkar det hur läraren 

ser på användning av läromedel i matematikundervisningen. Med andra ord går att se en 

koppling mellan hur länge en lärare har arbetat och deras inställning till att arbeta mindre 

läromedelstyrt. Lärare C påpekar att det är bekvämt att kunna använda mattematikboken i 

undervisningen och påpekar att det skulle kännas mycket osäkert att hitta på egna uppgifter 

eller en alternativ undervisningsform. Ahlberg (1995) skriver att läroboken i undervisningen 

är en trygghet för såväl elever som lärare.  

 

I resultatet framkommer det att flertalet av lärarna använder annat material vid sidan av 

läroboken. Bland de intervjuade går att se att de lärare som har längre arbetserfarenhet arbetar 

mer utanför mattematikboken på olika sätt. Detta resulterar i att eleverna får möjligheten till 

flera typer av inlärning. Respondent F, som är den respondent som har längst arbetserfarenhet 

som lärare, menar att upplevelsebaserad undervisning är fördelaktigt. Då detta påverkar 

elevernas motivation samt glädje till ämnet, vilket i sin tur resulterar i att eleverna lättare lär.  
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En undersökning av Wester (2015) visar att elever anser att undervisning utanför matteboken 

anses som onödigt. Att arbeta laborativt, utanför läromedlet, anser elever vara svårt och 

föredrar ofta att arbeta i mattematikboken. Westers studie visar vidare att många elever 

känner sig stressade över om de kommer att hinna med allt i boken innan terminen är slut och 

känner därför att en bra matematiklektion är när det har varit tyst och eleven i fråga har gjort 

så många tal som möjligt (Wester, 2015). Stämmer denna bild med vad en bra och lärorik 

matematiklektion handlar om enligt lärarna? I resultatet framkom det att lärarna ansåg det 

vara viktigt att våga släppa boken och konkretisera, samt förklara varför eleverna ska kunna 

matematik och hur de kan användas i vardagen. Westers studie visar att elever uppfattar 

matematik endast som ett ämne i skolan och många elever har svårt att förstå vad de ska ha 

matematiken till i det vardagliga livet. Denna studie visar att lärarna strävar efter att ge 

eleverna en annan bild av vad det är att kunna matematik. 

 

Lärarna använder också andra resurser för att utveckla och genomföra sin undervisning. Att 

använda enbart ett läromedel som grund och förlita sig blint på detta läromedel fungerar inte, 

menar lärarna i studien. Som lärare är det av vikt att sätta sig in i styrdokument, läromedel och 

se över hur undervisningen ska se ut för att skapa lärotillfälle för eleverna. Eleven har eget 

ansvar över sin inlärning men som lärare ges möjlighet att motivera och se till att skapa ett 

lustfyllt lärande för eleverna i undervisningen. Vygotskij belyser hur elevernas 

kunskapsutveckling påverkas av läraren och undervisningsformen (Säljö, 2000). Det är därför 

viktigt att eleverna få vara delaktiga i hur undervisningen ska se ut för att de ska känna att 

undervisningen är givande.  

 

I studien går att se hur de åtta lärarna beskriver hur de arbetar med olika läromedel i sin 

undervisning, utanför mattematikboken. Detta visar att det finns olika skilda sätt för lärare att 

utforma sin undervisning mer än genom en lärobok. Trots detta sker till största del av 

undervisningen utifrån mattematikboken. I en studie av Ljung (1990) framkommer det att 

76% av eleverna i årskurs fem anser att matematik innebär att arbeta självständigt i 

matteboken. Detta går att sätta i relation till Westers (2015) undersökning som visar att elever 

anser att undervisning utanför matteboken anses som onödigt. Utifrån lärarnas resonemang 

avseende att läroboken är fördelaktig för att kunna uppnå de kunskapskrav som finns går att 



 
 

36 
 

utläsa att eleverna vill kunna följa sina framsteg i matteboken och se resultat. Dock går det att 

ifrågasätta om detta faktiskt lär eleverna matematik på djupet.  

 

Vygotskij diskuterar hur språket gör det möjligt för individen att samspela med andra och 

resonera med sig själv (Hwang & Nilsson 2014). Det här resonemanget återfinns hos lärarna. 

Respondent B påpekar att en läromedelsstyrd undervisning inte är optimal för eleverna, då 

eleverna inte får möjligheten att diskutera, analysera och reflektera över olika metoder för 

uträkning av olika uppgifter och problem. Lärare A menar att det är av stor vikt att läraren 

arbetar för att skapar ett klimat i klassrummet där eleverna känner att de kan kommunicera 

fritt, samt våga föra fram deras resonemang samt ställa frågor. Det här stämmer överens med 

grundtanken i det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) påpekar att kommunikation inte 

enbart innebär att kommunicera med andra, utan även kunna kommunicera med sig själv för 

att kunna resonera. Med andra ord att reflektera samt ge sig tid till eftertanke. Det här handlar 

om att i likhet med lärare A skapa ett gott klimat i klassrummet vilket även innebär att ge tid 

för reflektion samt eftertanke.  

 

Lärarna påvisar att det finns en mängd med olika material man som lärare kan använda sig av. 

Lärare G påpekar att olika material passar för olika elever och för olika tillfällen. Det är därav 

av vikt att som lärare undersöka vad marknaden har att erbjuda samt hur man kan använda sig 

av material för att få en kreativ undervisning som gör att alla elever får möjligheten att visa 

vad man kan. Material behöver inte alltid vara en bok eller ett spel. Det kan vara olika 

artefakter som hjälper eleverna att utvecklas mot de mål som finns skrivna för ämnet. 

Samtliga respondenter anser att det är positivt att använda digitala hjälpmedel som 

komplement till mattematikboken. Säljö (2000) beskriver att dessa artefakter behövs för 

inlärning och kunskapsutveckling, det kan hjälpa eleven att sätta in de man lärt sig i kontext 

(Säljö 2000). Dock är det som lärare viktigt att i relation till ovanstående beskrivning ha ett 

tydligt mål med undervisningen. Därav att forma ett tydligt mål, som kan vara uppdelat i 

delmål. Detta för att alla dessa olika undervisningsformer sammantaget skall resultera i en 

god och bred kunskapsbas för eleverna.  
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Avslutningsvis är det är av vikt att elever ska arbeta mot samma mål men trots detta är det av 

stor vikt att ta hänsyn till att alla elever inte har samma bakgrundskunskap samt kompetens. 

Det är därav mycket betydelsefullt att erbjuda inlärning på olika sätt.  

 

 

6.2 Metoddiskussion  

 

Hade jag valt att intervjua flera personer tror inte jag att resultatet hade blivit någon skillnad. 

Lärarna som deltog är olika, de undervisar olika och har olika material. En annan faktor är att 

alla har olika antal års erfarenhet och har olika bakgrunder till varför de arbetar där de arbetar 

idag. Jag valde att ha med lärare som inte arbetar tillsammans med varandra och lärare som 

arbetar på olika skolor för att få en bredare bild av hur undervisningen i kommunerna ser ut.  

 

Datainsamlingen gick till så att jag sammanställde vad alla lärare hade svarat på varje fråga 

för att se om jag kunde sätta ut några kategorier men valde istället att analysera varje enskild 

lärares arbete. Jag kunde även sammanställa om det fanns någonting som alla lärare hade 

gemensamt.  

 

För att kunna öka validiteten av intervjun hade jag kunnat spela in intervjuerna för att kunna 

lyssna på de igen. Istället valde jag att anteckna under varje fråga vad läraren svarade flr att 

sedan sätt in det i separata dokument.  

 

Detta är bara ett litet arbete över hur lärare arbetar med ett läromedel i sin undervisning. Hade 

jag istället valt att genomföra elevintervjuer hade jag antagligen fått ett annat utfall. Tankarna 

som har gått efter landar i om eleverna uppfattar undervisningen så som lärarna lägger fram 

den. Anser eleverna att de ofta arbetar utanför boken och är det så att eleverna anser att arbete 

utanför boken är onödigt? Anser eleverna att de vill ha en mattebok eller tror de att 

undervisningen skulle bli mer givande om de endast arbetade laborativt? Detta är vad 

forskning och respondenterna diskuterar fast vad anser egentligen eleverna?  
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Det som står i resultatet och tidigare forskning visar bara några aspekter på hur man idag 

använder läromedlet i matematikundervisningen. Det skulle vara intressant att se varför 

elever, lärare och föräldrar är så bestämda med att arbeta utifrån en lärobok och varför 

läroboken ska vara en sådan central del av undervisningen. 

 

6.3 Vidare forskning  

 

Utgångspunkten i uppsatsen är att se hur läromedelsstyrd matematikundervisningen är 

utformad idag och hur lärare ser på sin egna undervisning. Forskning som gjorts kring detta 

visar på att en läromedelsstyrd undervisning både är positiv och negativ. Att använda en 

mattebok i undervisningen har visat på att vara positiv och negativ för både lärare och elever 

när det kommer till undervisningen.  

Någonting som skulle vara intressant att forska vidare kring är hur elever uppfattbar 

matematikundervisningen och om hur de skulle vilja att ett läromedel är uppbyggt. Hur skulle 

ett läromedel se ut om elever var delaktiga i processen för att skapa ett läromedel? Det skulle 

även vara intressant att se hur andra länder undervisar i matematik och vad de använder för 

typ av material.  

Min förhoppning med denna studie är att man som lärare ska se över hur stor roll matteboken 

har i sin egna undervisning och hur man som lärare kan arbeta med olika material på olika sätt 

för att kunna anpassa sin undervisning efter de elever man har i klassrummet. Att ta bort 

matteboken helt kanske inte är ett alternativ och att låta matteboken vara det som styr 

undervisningen helt kanske inte heller är ett alternativ men att se över sin egna undervisning 

och att se över hur man själv kan arbeta för att undervisningen ska fungera kanske är ett 

alternativ. Som lärare är det viktigt att fundera kring varför matteboken har en så stor roll i det 

svenska klassrummet och tänka över sitt egna arbete med ett läromedel.  
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8 Bilagor  

 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Behöriga lärare i ämnet matematik. För att se hur man som lärare arbetar med eleverna. Intervjun 

kommer att göras efter en lektion för att kunna dra kopplingar till lektionen innan.  Intervjun kommer 

att fokusera på hur läraren använder läroboken och vad det finns för hinder och möjligheter.  

Frågor:  

*Vad använder du för läromedel i din undervisning idag? 

*Vad tycker du om läromedelsstyrd undervisning? 

* Hur tror du att en läromedelsstyrd undervisning påverkar eleverna?  

* Vad tror du att eleverna tycker ger mest, att använda laborativa material eller att arbeta i boken?  

*Hur tror du att eleverna skulle reagera om man tog bort matteboken helt?  

*Vad ser du för problem med att inte använda läromedel?  

*Vad finns det för hinder och möjligheter enligt dig när det kommer till att minimera användandet av 

läromedel i undervisningen?  

*Vad anser du är positivt med de läromedel som finns idag? 

*Använder ni något annat material utöver läroboken?  

*Vad skulle du ge för tips till lärare som vill minska användningen av läromedel.   
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Bilaga 2  
Informationsbrev 

 

Förfrågan om deltagande i studien: Läromedelsanvändningen i undervisningen 

 Bakgrund och Syfte: 

Under senare år har för- och nackdelar med läromedlens styrning av undervisningen 

diskuterats. Syftet med denna intervjuundersökning är att ta reda på hur läromedel används i 

undervisningen och hur lärare väljer att arbeta med de material som finns att tillgå på skolan. 

Undersökningen är en del av ett examensarbete i lärarutbildningen.  

Förfrågan om deltagande: 

Den här förfrågan vänder sig till dig som är behörig att undervisa i matematik i åk 4–6 och 

ansvarar för undervisningen i matematik under vårterminen. Hur går studien till Intervjun 

kommer att göras på din skola på en tid som vi kommer överens om. Intervjun tar ungefär 30 

till 45 minuter. 

Hantering av data och sekretess:  

Ingen obehörig kommer att kunna ta del av de uppgifter som du lämnar. Undersökningen 

kommer att rapporteras i ett examensarbete. Alla uppgifter om namn, skola och kommun 

kommer att avidentifieras. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras i rapporten. 

När arbetet är godkänt kommer alla anteckningar att raderas.  

Frivillighet: 

Deltagandet i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

ange några skäl.  

Har du frågor eller undrar över något så ta kontakt med någon av oss:  

Lärarstudent: 
Beatrice Svanström                                                                                            
Epost: Beasvanstrom@gmail.com                                                                                                                                                                            
Telefon: 070 757 83 98                                                                              
 
Handledare: 
Docent Arne Engström 

mailto:Beasvanstrom@gmail.com
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Institutionen för matematik och                                                                                                                                                                                                                                                                      
datavetenskap Karlstads universitet 
Epost: arne.engstrom@kau.se 
Telefon: 054-700 24 67 
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Bilaga 3  
 

Samtyckesformulär:  
 

 

Jag har fått tillräckligt med information om studien i informationsbrevet och jag har även fått 

möjligheten att ställa frågor. 

       

        Jag samtycker till och vill delta i studien Läromedelsanvändning i undervisningen. 

     

     Jag vill inte delta i studien Läromedelsanvändning i undervisningen.  

 

 

Datum:  

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 4  
 

 Årskurs  arbetserfarenhet  Läromedel  
 

Lärare A Åk 5 Tidigare arbetat på 
lågstadium, första 
klassen i 
mellanstadiet 

Favoritmatematik  

Lärare B Åk 6  Tidigare arbetat på 
gymnasium första 
klassen i 
mellanstadiet 

Favoritmatematik  

Lärare C Åk 4 Nyexaminerad, första 
klassen  

Favoritmatematik  

Lärare D 
 

Åk 4 22 år som lärare  Matteborgen  

Lärare E 
 

Åk 5  15 år som lärare  Favoritmatematik  

Lärare F Ingen klass i 
dagsläget/resurs  

33 år som lärare  Inget läromedel 

Lärare G 
 

Åk 4 12 år som lärare  Matteborgen  

Lärare H 
 

Åk 5 och 6  3 år som lärare  Favoritmatematik  
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