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Abstract 

This study is an analysis of the relationship between teachers and teaching materials within 

the field of mathematics. The study answers how the relationship between teachers and 

teaching aids affects the use of teaching aids in the planning an execution of mathematics 

education, focusing on the earlier stages of compulsory school, first to third year. The study 

also examines how the student book is utilized during mathematic lessons. The information 

is collected through qualitative interviews with active teachers for earlier school years, 1-3. 

The results show that teachers want the relationship to be built upon a combination of their 

own experience with the support of teaching material. The result also shows that the usage 

of the student book ranges from half to the entire lesson period where the main purpose for 

the book is to perform mathematic exercises. The thesis is concluded with on future research 

within this field.  
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Sammanfattning 

Denna studie är en undersökning om relationen mellan lärare och läromedel inom 

matematik. Undersökningen syftar till att ge svar på hur relationen mellan lärare och 

läromedel påverkar användandet av läromedel vid planering och genomförande av 

matematikundervisning i grundskolans tidigare stadier, årskurs 1–3. Syftet är även att 

undersöka hur elevboken används i undervisningen. Datainsamling sker genom kvalitativa 

intervjuer med aktiva lärare för tidigare skolår 1-3. Resultatet visar att lärare vill att 

relationen ska byggas på en balans av den egna erfarenheten i kombination med 

läromedlet. Användandet av elevboken sträcker sig allt från hälften till hela lektionstiden 

och det främsta användningsområdet för boken är räkning av övningsuppgifter. Uppsatsen 

avslutas med förslag på hur vidare forskning kan se ut. 

 

 

 

  



Relationen mellan lärare och läromedel  Jessika Caroline Sandberg 

 

III 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING .................................................................................................................. 1 

1.1 SYFTE .......................................................................................................................... 3 

1.2 FORSKNINGSFRÅGOR .................................................................................................. 4 

2 LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................................... 5 

2.1 RELATIONEN MELLAN LÄRARE OCH LÄROMEDEL ....................................................... 5 

2.2 PÅVERKANDE FAKTORER HOS LÄRAREN ..................................................................... 5 

2.2.1 Lärarens erfarenhet ........................................................................................... 6 

2.2.2 Lärarens inställning och delaktighet i val av läromedel ................................... 7 

2.3 PÅVERKANDE FAKTORER HOS LÄROMEDLET .............................................................. 7 

2.3.1 Läromedlets struktur och innehåll .................................................................... 7 

2.3.2 Läromedlets tilltal ............................................................................................. 9 

2.4 ANVÄNDANDET AV ELEVBOKEN ................................................................................. 9 

3 TEORI .......................................................................................................................... 11 

3.1 PEDAGOGISK DESIGNKAPACITET ............................................................................... 11 

3.2 RAMVERK ÖVER RELATIONENS PÅVERKANDE FAKTORER ......................................... 12 

4 METOD ........................................................................................................................ 14 

4.1 VAL AV METOD ......................................................................................................... 14 

4.2 URVAL ...................................................................................................................... 15 

4.2.1 Datainsamlingsinstrument .............................................................................. 16 

4.2.2 Genomförande ................................................................................................ 18 

4.2.3 Analysmetod ................................................................................................... 19 

4.3 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET.................................................................................... 19 

4.4 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN .................................................................................... 20 

5 RESULTAT ................................................................................................................. 22 

5.1 ALEX ......................................................................................................................... 22 

5.1.1 Relation till läromedel .................................................................................... 22 

5.1.2 Användandet av elevbok................................................................................. 23 

5.2 KIM ........................................................................................................................... 23 



Relationen mellan lärare och läromedel  Jessika Caroline Sandberg 

 

IV 

 

5.2.1 Relation till läromedel .................................................................................... 23 

5.2.2 Användandet av elevbok................................................................................. 24 

5.3 ROBIN ....................................................................................................................... 24 

5.3.1 Relation till läromedel .................................................................................... 25 

5.3.2 Användandet av elevbok................................................................................. 25 

5.4 SAM........................................................................................................................... 26 

5.4.1 Relation till läromedel .................................................................................... 26 

5.4.2 Användandet av elevbok................................................................................. 27 

5.5 MIO ........................................................................................................................... 27 

5.5.1 Relation till läromedel .................................................................................... 27 

5.5.2 Användandet av elevbok................................................................................. 28 

5.6 LO ............................................................................................................................. 28 

5.6.1 Relation till läromedel .................................................................................... 28 

5.6.2 Användandet av elevbok................................................................................. 29 

5.7 MIKA ......................................................................................................................... 29 

5.7.1 Relation till läromedel .................................................................................... 30 

5.7.2 Användandet av elevbok................................................................................. 30 

5.8 CHARLIE.................................................................................................................... 31 

5.8.1 Relation till läromedel .................................................................................... 31 

5.8.2 Användandet av elevbok................................................................................. 31 

5.9 SAMMANFATTNING ................................................................................................... 32 

6 ANALYS AV RESULTAT ......................................................................................... 33 

6.1 RELATIONEN BEROENDE PÅ DESIGNKAPACITET ........................................................ 33 

6.2 PÅVERKANDE FAKTORER HOS LÄRAREN ................................................................... 33 

6.2.1 Erfarenhet ....................................................................................................... 34 

6.2.2 Inställning till och delaktighet i val av läromedel .......................................... 34 

6.3 PÅVERKANDE FAKTORER HOS LÄROMEDLET ............................................................ 35 

6.3.1 Struktur ........................................................................................................... 35 

6.3.2 Tilltal............................................................................................................... 35 

6.4 KONTEXT SOM PÅVERKANDE FAKTOR ...................................................................... 36 



Relationen mellan lärare och läromedel  Jessika Caroline Sandberg 

 

V 

 

6.5 ANVÄNDANDET AV ELEVBOKEN ............................................................................... 36 

7 DISKUSSION .............................................................................................................. 38 

7.1 METODDISKUSSION ................................................................................................... 38 

7.2 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 39 

7.2.1 Lärarens relation till läromedlet...................................................................... 39 

7.2.2 Påverkande faktorer för relationen ................................................................. 40 

7.2.3 Hur använder lärare sig av elevboken i sin undervisning? ............................. 42 

7.3 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER.............................................................................. 43 

7.4 VIDARE FORSKNING .................................................................................................. 44 

REFERENSER ..................................................................................................................... 45 

BILAGOR ............................................................................................................................. 50 



Relationen mellan lärare och läromedel  Jessika Caroline Sandberg 

1 

 

1 INLEDNING  

I Sverige använder vi läromedel som primärkälla för matematikundervisning 

och undervisningstraditionen som råder innebär att övervägande delen ägnas åt 

individuellt arbete i elevboken (Jablonka & Johansson, 2010; M. Johansson, 

2011; Ryve, Hemmi, & Kornhall, 2016). En tänkbar förklaring till detta kan 

vara resultatfokusering utifrån vår målstyrda läroplan, vilket gör att läromedlet 

ges ett omfattande inflytande (Jablonka & Johansson, 2010; M. Johansson, 

2011). Ytterligare en förklaring kan ligga i 90-talets idéer om 

individanpassning och ett ökat ansvar för det egna lärandet. Detta i 

kombination med allt mer heterogena grupper än tidigare, ställer krav på 

effektivare individualisering av undervisningen (M. Johansson, 2011; Löwing, 

2004; Vinterek, 2006). Benämningen läromedel kommer i denna uppsats syfta 

till det läromedelsmaterial som skolan valt att arbeta utefter, med fokus på 

elevarbetsboken i matematik samt tillhörande lärarhandledning. Med elevbok 

menas elevernas arbetsbok. Benämningen lärarhandledning syftar till den 

handledning för lärare som medföljer det läromedelsmaterial som skolan valt.  

 

I Skolverkets allmänna råd (2011) poängteras dock skillnaden mellan att å ena 

sidan individualisera efter elevens förutsättningar å andra sidan att basera 

undervisning på individuellt arbete. Med individualiserad undervisning menas 

att man utgår från elevens behov och förutsättningar. Individuellt arbete 

innebär självständigt arbete i elevboken. Allt för mycket individuellt arbete har 

dock visat sig vara improduktivt. Dessa metoder leder snarare till sämre resultat 

och mindre engagemang hos eleverna (Skolverket, 2011). För förändring ska 

bli möjlig av denna undervisningstradition behöver klassrumsnormer och 

värden uppmärksammas (Jablonka & Johansson, 2010). 

 

Den tysta och läromedelsbaserade undervisningen kan vara en bidragande 

faktor till att resultat i kunskapsmätningar i matematik sjunker (Jacobsson, 

2005). Vänds blicken åt Finland kan man se att även detta är ett land som är 

bundet till läromedel, samtidigt som det är ett av de länder som ligger i topp 
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när det kommer till elevresultat i internationella mätningar (Mullis, Martin, 

Foy, & Arora, 2012). Forskningen visar att skillnaden mellan Sverige och 

Finland gällande läromedel är att de finska lärarna använder sig av 

lärarhandledningar i mycket större utsträckning än vad svenska lärare gör 

(Ryve m.fl., 2016). I Finland ser man läromedel som en självklarhet och satsar 

mer ekonomiska resurser på att utveckla både elevböcker och 

lärarhandledningar i samarbete mellan lärare och forskare vilket därmed ökar 

läromedlets redan starka ställning (Korsell, 2007). En studie gjord av Oates 

(2014) visar att länder med tillfredställande resultat i de internationella 

kunskapsmätningarna ofta satsar på att framställa läromedel av hög kvalitet. I 

Sverige har man istället sedan början av 1990-talet minskat de ekonomiska 

resurserna för utveckling av läromedel och debatten har utmynnat i uttrycket 

”en god lärare behöver inga dyra läromedel” (Korsell, 2007, s. 127). 

Skoldebattens negativa syn på läromedel alternativt lärarhögskolornas allt mer 

kritiska förhållningssätt till läroböcker, kan ligga till grund för att många lärare 

uppfattar sig som sämre lärare om de stödjer sig på läromedel i större 

utsträckning (Ryve m.fl., 2016). När debatten tenderar att kritisera 

läromedelsanvändandet, får det även konsekvenser för lärarnas 

ställningstagande mot läromedel (Holmlund, 2013). En lösning kan vara att 

återinföra granskning av läromedlen som finns på marknaden alternativt mer 

ekonomiska satsningar i samspel med forskning och utbildningsväsendet för 

att ta fram nya och bättre lämpade läromedel (Ryve m.fl., 2016).  

Läromedel ska enligt Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) agera som resurs, 

med detta menas att det inte ska vara styrande utan stödjande både för elevers 

lärande och lärares undervisning. Redan för 90 år sedan diskuterades 

läromedlets roll, Wigforss (1925) menade då att en balans mellan lärarens 

kunskap och stöd från läromedlet var av vikt.  
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En viss självständighet gentemot läroboken kräves av läraren, om han skall kunna 

tillfredställande fylla sin uppgift. Han får ej lov att följa metoden ´därifrån och dit´ i 

läroboken. Denne skall vara hans tjänare, ej herre. 

              (Wigforss, 1925, s. 8) 

  

Däremot har forskningsområdet kring läromedel i matematik och 

matematikundervisning breddats internationellt (Remillard & Herbel-

Eisenmann, 2009). Tidigare har forskningen varit fokuserad på elevboken och 

det som elevboken representerade. Därefter, menar Remillard och Herbel-

Eisenmann (2009), att perspektiven har förändrats då läraren har fått en mer 

aktiv roll i att tolka läromedelsmaterialet. Detta innebär att såväl lärarens 

erfarenheter som egna övertygelser får betydande utrymme i undervisningen. 

Intresset för forskning har enligt Remillard (2005) övergått till att främst 

studera relationen mellan lärare och läromedel, samt hur den relationen 

påverkar den faktiska undervisningen. 

 

I Sverige är forskningen ringa gällande relationen mellan lärare och läromedel. 

Detta trots att läromedlet mer eller mindre utgör en bas från vilken lärarens 

undervisning i matematik baseras. Forskning visar att läromedlet är en viktig 

resurs för läraren vid såväl planering som genomförande av undervisning 

(Remillard, 2005). Därför är denna studie av vikt, då en ökad kunskap kring 

relationen krävs för att på bästa sätt förstå vilka faktorer som påverkar 

relationen. Svaren kan i sin tur vara till hjälp för att förändra kvaliteten på 

undervisningen och eventuellt bidra till en mer likvärdig utbildning för 

eleverna.    

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur relationen mellan lärare och läromedel påverkar 

användandet av läromedel vid planering och genomförande av 

matematikundervisning i grundskolans tidigare stadier, årskurs 1–3. Syftet är 

även att undersöka hur elevboken används i undervisningen. 
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1.2 Forskningsfrågor 

• Hur beskriver lärare sin relation till läromedel vid planering av 

matematikundervisning?  

• Vilka faktorer påverkar hur lärare använder sig av läromedel vid 

planering och genomförande av sin matematikundervisning? 

• Hur används elevboken i matematikundervisningen?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I följande kapitel redogörs för ett urval av vad tidigare forskning och litteratur 

visar kring relationen mellan lärare och läromedel, för att sedan lyfta olika 

faktorer som påverkar relationen med inriktning både på elevboken och 

lärarhandledningen.  

2.1 Relationen mellan lärare och läromedel 

Att förklara relationen mellan lärare och läromedel är ett komplext uppdrag. 

Enligt Remillard (2005) bygger förbindelsen på interaktionen mellan läraren 

och läromedlet samt i vilken kontext detta sker. I denna växelverkan ses båda 

parterna som aktiva deltagare, där lärare läser och tolkar vad läromedlet vill 

förmedla. Läromedlet ses under denna tolkningsprocess som en kulturell 

artefakt som kan påverka läraren, då läraren såväl läser som tolkar och anpassar 

sin undervisning utifrån läromedlet. Även Brown (2010; 2003) trycker på 

relationens komplexitet. Han menar att läromedel spelar en viktig roll i att såväl 

ge som att begränsa lärares handlingsutrymme. Eftersom lärare 

uppmärksammar och använder sig av läromedel på olika sätt utifrån erfarenhet, 

avsikter och förmågor. Därför är relationen mellan lärare och läromedel 

svåröverskådlig. Han förklarar det genom att dra en parallell till när olika 

artister tolkar samma låt. Framträdanden kan bli helt olika då de alla besitter 

olika förmågor samt påverkas av olika faktorer.  

2.2 Påverkande faktorer hos läraren 

Hammenborg (2015) har undersökt hur svenska lärare i matematik interagerar 

med läromedel. I sin studie, där fyra lärare deltog, fann hon att elevboken ses 

som en resurs och att den genomarbetas grundligt. Studien visar vidare hur 

faktorer som lärares erfarenhet, inställning till och delaktighet i val av 

läromedel påverkar själva användandet. 
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2.2.1 Lärarens erfarenhet 

Internationell forskning bekräftar att lärares erfarenhet spelar roll för i vilken 

utsträckning de väljer att stödja sig på läromedel (Superfine, 2009). Framförallt 

nyexaminerade lärare upplever elevboken samt lärarhandledningen som 

värdefulla resurser, då många ännu inte känner tillräcklig tillförlitlighet till sina 

ämnesdidaktiska kunskaper (Ryve m.fl., 2016). Många gånger används inte 

läromedelsmaterialet på det sätt som förlagen avsett, istället appliceras lärarens 

egna övertygelser och materialet anpassas därefter (Brown & Edelson, 2003). 

Lärare med lång erfarenhet litar mer till sin egen erfarenhet när det kommer till 

att hjälpa elever vidare, än på lärarhandledningens förslag (Superfine, 2009). 

Läromedelsmaterial med handledning som tillämpar fler exempel för att 

förklara fenomen eller förebygga elevers missuppfattningar är gynnsamt för 

lärare, men endast om lärarna anser sig vara beredda att ta till sig materialet. 

Erfarna lärare kan uppleva svårigheter med att följa lärarhandledningar då de 

ofta etablerat vanor som de tillämpar i sina klassrumsmiljöer (Sherin & Drake, 

2009).  

Hammenborgs (2015) studie visar hur stora skillnader det är i hur lärare väljer 

att använda sig av lärarhandledningar. En av de nyexaminerade lärarna i 

studien utgår helt från lärarhandledningen, medan en annan nyexaminerad 

lärare inte använder den i någon större omfattning alls. Noterbart är här att det 

läromedelsmaterial vars handledning helt följs är ett finskt material. Ryve, 

Hemmi och Kornhall (2016) kan i sin forskning visa att finska lärare i större 

utsträckning använder sig av lärarhandledning än vad svenska lärare gör. 

Finska lärarhandledningarna i matematik innehåller fler aktivitetsförslag, 

fördjupningar kring begreppsförståelse samt har en större inriktning på 

utveckling av lärarens undervisningsregister. Samtidigt visar samma forskning 

att de lärare som inte utgår ifrån någon lärarhandledning lättare förlorar 

inriktning på det som den specifika lektionen avsåg behandla (Ryve m.fl., 

2016). 
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2.2.2 Lärarens inställning och delaktighet i val av läromedel 

Lärarens inställning till läromedel får enligt Remillard (2005) påverkan för i 

vilken utsträckning elevboken får ta utrymme i undervisningen. Ett exempel på 

detta ser vi i Hammenborgs studie (2015), att en av lärarna har en negativ 

inställning till elevboken som används på lärarens skola, då hon anser den är 

gammalmodig och främjar till för mycket enskilt arbete. Detta gör att hon gärna 

väljer att söka och använda material från andra källor att komplettera med. Två 

av de fyra lärarna i samma studie har fått elevböcker rekommenderade från 

kollegor, vilket i sin tur bidragit till en positiv inställning till elevböckerna 

redan innan de själv hunnit bilda sig en uppfattning om dem. En del i lärarens 

yrkesutövning handlar om huruvida en elevbok ska användas samt hur den ska 

användas i undervisningen. Detta val är mer eller mindre medvetet beroende 

på lärarens handlingsutrymme (M. Johansson, 2011). Hammenborg (2015) 

lyfter vikten av lärarens delaktighet i val av läromedel och att detta kan påverka 

hur läraren betraktar läromedlet som resurs i undervisningen. Hon anser således 

att brist på delaktighet i valet kan leda till att lärarna inte tar materialet till sig 

på det sätt som läromedelsförfattarna har haft som intention.  

2.3 Påverkande faktorer hos läromedlet 

2.3.1 Läromedlets struktur och innehåll 

Elevbokens utformning och struktur har också en påverkan för hur den används 

utav lärare (Brown, 2010; Remillard, 2005). Elevböcker har vanligtvis en 

struktur för att möjliggöra självständigt arbete (Hoelgaard, 2015; Vinterek, 

2006). Genom denna struktur främjas en för självlotsande 

hastighetsindividualisering. Med det menas att elever arbetar i sin elevbok efter 

egen takt, vilket lätt leder till ett tävlingsmoment (Hoelgaard, 2015; Vinterek, 

2006). Ett bekant upplägg för elevböcker i matematik är att en räknestrategi 

med tillhörande begrepp introduceras via en faktaruta, där också 

exempeluppgifter anges för att öka förståelsen för strategin. Denna faktaruta 

följs därefter av övningsuppgifter på där strategin tillämpas efter ett visst 

mönster eller procedur enligt exempeluppgifter. Anpassningar presenteras 
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ofta under olika rubriker, vilka representerar uppgifter på olika 

svårighetsnivåer där läraren kan styra vilka elever som ska räkna på respektive 

nivå. 

 

Elevböcker fokuserar främst på procedur framför koncept, det vill säga hur 

man använder matematik istället för förståelsen kring varför man räknar som 

man gör (Sidenvall, 2015). Konceptuell förståelse innebär att elever kan 

applicera räknestrategier och procedurer utanför övningsuppgifterna i boken 

eller göra kopplingar för att lösa uppgifter på andra sätt (Hiebert & Carpenter, 

1992; Sidenvall, 2015). Att applicera matematiken i andra 

vardagssammanhang, utveckla logiskt tänkande och 

problemlösningskompetens är områden som oftast åsidosätts (Sidenvall, 

2015).  

 

Hoelgaard (2015) har undersökt lärarhandledningar till några svenska 

läromedel i matematik för årskurserna 1-3. Hennes undersökning visar att det 

finns stora skillnader i vilken omfattning läraren erbjuds information och 

didaktiska aspekter på innehållet i läromedlen. Hon har genomfört 

innehållsanalyser av lärarhandledningar från fyra läromedelsserier för den 

svenska grundskolans tidigare år, 1-3. Hon fann att samtliga lärarhandledningar 

i studien var strukturerade utifrån tre teman: 

Information till läraren (t.ex. informerande text, matriser, information om 

bedömning mm),  

Kapitelanknuten information (t.ex. beskrivning av lärandemål, extra aktiviteter, 

diskussionsfrågor, facit till elevboken),  

Extra stödmaterial (t.ex. arbetsblad, kopieringsunderlag för prov och diagnoser, 

facit till arbetsblad) 

                                             (Hoelgaard, 2015, s. 32) 

 

Analysen av Hoelgaards studie visar väsentliga skillnader i hur informationen 

till läraren presenteras, framförallt i omfång och placering. En läromedelsserie 

har valt att lägga många sidor med information till läraren i början av boken 
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samt en inledande informationssida inför varje nytt kapitel. En annan serie har 

en extra informationssida som i ett fåtal fall är inledning till nytt kapitel. Två 

av läromedelsserierna har istället valt att knyta informationen till de olika 

lärandemålen. I två av läromedelsseriernas handledningar identifieras ett 

främjande av hastighetsindividualisering, genom att fokus i dem lagts på 

metoder för beräkning samt självständigt arbete i elevboken. Strukturen börjar 

med grundkurs, följs av diagnos för att sedan gruppera i nivåer. Detta 

uppmuntrar till en undervisning där elever själv får ta ett stort ansvar. Enskilt 

räknande uppmanas uttryckligen i handledningarna (Hoelgaard, 2015).  

2.3.2 Läromedlets tilltal 

Hoelgaard (2015) menar att materialets tilltal påverkar användbarheten.  

I de fall där lärarhandledningen ger alltför generella förklaringar och förslag på 

lektionsupplägg, skapar detta svårigheter för läraren att förverkliga 

aktiviteterna i klassrummet. Är handledningen istället för specifik, kan den 

uppfattas som för detaljstyrande och därför svår att genomföra, då det saknas 

utrymme för lärarens eget inflytande (Beyer & Davis, 2009; Hoelgaard, 2015). 

Hoelgaard (2015) poängterar att olika lärare är i behov av olika resurser. Hon 

menar att lärarhandledningen bör erbjuda blandade inslag av generella och 

specifika förklaringar, för att kunna möta ett större antal lärares önskemål. Den 

bör även innefatta form och funktion som främjar både enskilt arbete, 

diskussion och lärarens lärande.  

2.4 Användandet av elevboken 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2009) konstateras att 

matematikundervisningen är för läromedelsbunden. Resultatet visar att så 

länge undervisningen är så starkt styrd av elevboken i matematik blir det 

svårare för elever att utveckla alla förmågor som framhålls i läroplanen. 

 

Lepkin, Grevholm och Viholainen (2015) har bland annat undersökt hur lärare 

från Norge, Finland och Estland använder elevböckerna under 

matematiklektionerna. Av studiens 400 tillfrågade lärare visade det sig att 
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nästintill hälften enbart använder elevboken för övningsuppgifterna, vilket gör 

att elevboken får en avgörande inverkan på hur matematikundervisningen ser 

ut, då den används i så stor utsträckning som den gör. Även tidigare forskning 

gjord av Pepin och Haggarty (2001) med lärare från England, Frankrike och 

Tyskland visar att övningsuppgifter är en huvudanledning för elevbokens 

användande. Vidare undersökte Lepik, Grevholm och Viholainen (2015) i 

vilken utsträckning elev boken användes av eleven för att på egen hand inskaffa 

kunskap med hjälp av boken, för att utöka sina kunskaper inom området, för 

gruppuppgifter eller som källa för läxor. Förutom att främst använda elevboken 

för övningsuppgifter sågs den framförallt som en källa för läxor. I minst 

utsträckning användes den för grupparbete och sällan för att på egen hand 

inskaffa kunskap. Ibland valde lärare att låta elevboken agera källa för att söka 

ytterligare information om ett område utöver det läraren behandlat under sin 

genomgång. 

 

  



Relationen mellan lärare och läromedel  Jessika Caroline Sandberg 

11 

 

3 TEORI 

Här presenteras en ramverksteori som bygger på Browns (2003) teorier om 

lärares olika strategier för design av undervisning, kombinerat med några av de 

faktorer som Remillards (2005) anser påverka relationen mellan lärare och 

läromedel.   

3.1 Pedagogisk designkapacitet 

Browns (2003) teori om Pedagogisk designkapacitet beskriver förhållandet 

och interaktionen mellan lärarens förmågor och läromedlets resurser, samt 

vilken undervisningsdesignen som skapas i denna interaktion. Med pedagogisk 

designkapacitet avser Brown lärarens förmåga att upptäcka och tillgodose sig 

läromedlets fördelar och att på bästa sätt applicera dem för att utforma så bra 

undervisning som möjligt. Brown har länge studerat lärares sätt att designa 

undervisning och belyser tre olika strategier som lärare använder, Improvise 

som i denna uppsats kommer benämnas improvisera, Adapt, som kommer 

benämnas anpassa samt Offload, som kommer benämnas avlasta (Brown & 

Edelson, 2003).  

Den mest kreativa av strategierna är den som kallas improvisation. Den bygger 

på att läraren utgår från sin egen undervisningsdesign och enbart använder 

läromedlet för att väcka idéer. Denna strategi används främst av lärare med hög 

pedagogisk designskapacitet. Hög respektive låg pedagogisk designkapacitet 

handlar inte om hur kompetent man är som lärare utan snarare på lärarens 

färdighet att på bästa sätt väva samman läromedlets fördelar med egna 

förmågor. Avlastning är benämningen på strategin som ses som motsats till 

improvisation, det vill säga att med denna strategi stödjer sig läraren helt på 

läromedlets struktur och kopierar undervisningsdesignen som läromedlet 

föreslår. Denna strategi innebär att man som lärare inte behöver bidra med 

någon större pedagogisk designkapacitet. Avlastning kan med fördel användas 

för att underlätta vid halvklassarbete där specifikt fokus behöver riktas åt en 

grupp. Att avlasta från läromedlet kan då innebära att en annan grupp blir 



Relationen mellan lärare och läromedel  Jessika Caroline Sandberg 

12 

 

självgående. Den sista strategin är anpassa, vilken innebär att lärarna väljer ut 

specifika element ur läromedlet och anpassar det tillsammans med egna delar. 

Detta sätt är en medelväg och innebär att undervisningsdesignansvaret delas 

mellan läraren och läromedlet (Brown & Edelson, 2003).  

3.2 Ramverk över relationens påverkande faktorer 

Remillard (2005) har som Brown (2003) liknande tankar om hur relationen 

mellan läraren och läromedlet fungerar. Enligt Remillard (2005) utgår läraren 

från sina resurser i form av till exempel erfarenhet och inställning till läromedel 

och läromedlet bidrar i sin tur med resurser som didaktiska perspektiv, tilltal, 

struktur och utformning. I denna växelverkan ses båda parterna som aktiva 

deltagare, där lärare läser och tolkar vad läromedlet vill förmedla. Läromedlet 

ses under denna tolkningsprocess som en kulturell artefakt som kan påverka 

läraren då läraren såväl läser som tolkar och anpassar sin undervisning utifrån 

läromedlet. Det är här i detta möte, denna relation som Browns (2003) olika 

designkapacitetsstrategier uppstår.  

 

En kombination av teorierna från Brown och Remillard gällande relationen 

mellan lärare och läromedel är utgångspunkten för analysen i denna uppsats, 

(se figur 1).  

 

Figur 1. Ramverk över relationen mellan lärare och läromedel, 2019. 
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På vänster sida i ramverket hittas faktorer som läraren för med sig in i 

relationen; inställning till läromedel, delaktighet i val av läromedel samt 

erfarenheter. Med inställning till läromedel menas vad läraren anser om 

läromedel, med delaktighet lyfts om läraren har ett aktivt deltagande i val av 

läromedel och med erfarenheter menas de yrkeserfarenheter läraren besitter. På 

höger sida i ramverket finns de faktorer som påverkar läromedlet som resurs 

för relationen; struktur, tilltal och innehåll. Struktur handlar om läromedlets 

upplägg. Med tilltal avses hur tillvägagångssättet formuleras i läromedlet i 

generella eller detaljerade drag. Ett exempel på generellt tilltal skulle kunna 

vara ”En del elever tycker det är roligt att kunna benämningar av dessa slag 

men det är inget som alla måste lära sig” medan ett detaljerat kan vara 

”Ramsräkna med 10 i taget från 0-100”. Innehållet handlar om det didaktiska 

innehållet som eleverna ska bearbeta. Det som sedan sker däremellan är ett mer 

eller mindre aktivt deltagande från båda parter. Precis som Brown 

uppmärksammar handlar det här om lärarens förmåga att upptäcka och 

tillgodose sig läromedlets fördelar och på bästa sätt applicera dem, för att 

utforma så bra undervisning som möjligt (Brown & Edelson, 2003). Olika 

faktorer påverkar på varierande sätt och är beroende av vilka faktorer som 

möter varandra i relationen. I enlighet med Remillard (2005) lyfts slutligen 

kontexten då det är en viktig faktor i vilket sammanhang denna relation sker. 

Kontexten kan handla om hur verksamhetens undervisningskultur ser ut, eller 

om vilken möjlighet läraren har tid för planering. Utomstående faktorer som 

läraren eller läromedlet inte kan påverka.  
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4 METOD 

I metodkapitlet kommer val av metod redogöras. I texten presenteras olika 

övervägningar som gjorts vid planerandet och genomförandet av studien. 

Vidare presenteras analysmetod och slutligen lyfts etiska ställningstaganden.  

4.1 Val av metod 

Tanken var, vid starten av denna studie, att via en webbenkät samla in data 

utifrån noga utvalda frågor som riktas mot verksamma lärare i matematik för 

årskurserna 1–3. En fördel med enkätmetoden är att man når ut till en större 

massa. En nackdel är däremot den stora tolkningsbarheten frågorna kan 

innebära, vilket upplevdes under en pilotundersökning. Detta ställer krav på 

extra tydlighet i formuleringen av frågorna. (Dimenäs, 2007). Detta krävs inför 

intervjuer med men med intervjuer kvarstår möjligheten att kunna förtydliga 

genom att ställa följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt (B. 

Johansson & Svedner, 2010). En alternativ metod kunde varit gruppintervju. 

Fler lärares röster hade fått komma till tal och kunnat utmynna i en intressant 

diskussion. Gruppintervjuer medför dock risken att någon lärare känner sig 

obekväm med att uttrycka sina egna åsikter, och istället håller med resterande 

deltagare, vilket resulterar i ett för snävt perspektiv (Bell & Waters, 2016). 

Metodvalet landade därför istället vid att använda sig utav kvalitativa 

intervjuer. Detta för att på så vis få en djupare insikt kring lärarens tankar om 

relationen till läromedel, vid planering och genomförande av undervisning. 

Intervjuerna sker via videosamtal.  

En intervju kan ha olika fokus, antingen kan den koncentreras på information 

kring ett fenomen eller på vad respondenten anser om fenomenet (Esaiasson, 

2012). Vald inriktning för denna undersökning handlar om hur lärare beskriver  

sin relation till läromedlet. Det vill säga vad lärarna anser att faktorer påverkar 

användandet av läromedel vid planering och genomförande av 

matematikundervisning. Det handlar här om lärarnas uppfattning om relationen 

med läromedel. För att skapa förtroende och få respondenten att känna sig trygg 

i situationen valdes en semistrukturerad intervju. Genom att kunna skifta 
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ordning på frågor och ändra formuleringar allt eftersom samtalet fortskred, 

upplevdes intervjun som ett samtal i motsats till en utfrågning. Användandet 

av intervjuguiden bidrog också till att respondenten betraktade intervjun som 

seriös och professionell (Trost, 2010).  

4.2 Urval 

Då studiens syfte var att undersöka relationen mellan lärare och läromedel i 

matematik i grundskolans lägre åldrar bestod min urvalsgrupp av 

matematiklärare med olika lång yrkeserfarenhet som var verksamma i 

förskoleklas o ch årskurserna 1–3. Urvalet är vad Dimenäs skulle kalla ett 

”bekvämlighetsurval” (2007, s. 86) då det sker av en bekvämlighetssynpunkt 

som innebär att kontakt kan ske enkelt via en dator. En intresseförfrågan 

publicerades vid tre tillfällen på en plattform för sociala medier, i en grupp för 

lärare inom matematik. Intresset var till en början svalt men efter tre 

förfrågningar hade ramen för Åkerlunds (2016) rekommendationer uppnåtts 

med 10 kandidater. Intressenterna kontaktades sedan via mail där 

informationsbrev om studiens syfte samt samtyckesblankett bifogades. 

Samtyckesblanketten signerades av de medverkande och returnerades via mail. 

Samtliga utvalda lärare som medverkade i studien arbetar på skolor runt om i 

Sverige. Samtliga arbetar i någon av grundskolans lägre årskurser 1–3. Störst 

intresse för deltagande låg hos lärare som har arbetat relativt kort tid. Detta 

innebar att urvalet resulterade i lärare med yrkeserfarenhet mellan 1– 4 år. 

Tyvärr valde en av dem att inte medverka i sista stund. En annan befann sig 

utomlands och kunde därför inte genomföra intervjun som tänkt, då hen enbart 

hade tillgång till internet vissa stunder. Istället svarade denna respondent 

skriftligt på intervjuguidens frågor. Underlaget upplevdes dock inte fullständigt 

då inga följdfrågor kunde ställas genom denna metod och det valdes därför 

bort. 

Lärarna benämns med figurerande namn på grund av studiens 

anonymitetskrav, vilket beskrivs närmre under avsnitt 4.4 Etiska 

hänsynstaganden. 
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Tabell 1. Bakgrundsöversikt över studiens respondenter. 

Lärare Yrkeserfarenhet  Utbildning Läromedel 

Alex 1 Lgr11 Favorit matematik 

Kim 2 Lp094 Matte Safari 

Robin  3 Lgr11 Favorit matematik 

Sam 4 Lgr11 Favorit matematik 

Mio 1,5 Lgr11 Favorit matematik 

Lo 4 Lgr11 Favorit matematik 

Mika 3 Lgr11 Prima 

Charlie 2 Lgr11 Koll på matematik 

 

Alla förutom Kim är utbildade under den nya läroplanen Lgr11 (Kim har varit 

verksam inom fritidsverksamhet fram tills för två år sedan då hen blev 

klasslärare). Fem av de åtta lärarna använder det finska läromedlet Favorit 

Matematik (FM), de tre andra använder Koll på matematik (KM), Matte Safari 

(MS) respektive Prima.  

4.2.1 Datainsamlingsinstrument 

En intervjuguide skapades (se bilaga 1) för att säkerställa att alla respondenter 

fick frågor som berörde samma område samtidigt som det underlättade 

upplägget inför studiens analys (Dimenäs, 2007). Vid skapandet av 

intervjuguiden hämtades inspiration från tidigare studier, i form av stöd till 

frågeformuleringar från tidigare intervjuguider för att verkligen komma åt det 

som avsågs att undersökas (Hoelgaard, 2015, s. 34; Lepik m.fl., 2015, s. 139). 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

Browns (2003) designkapacitetsteorier samt det teoretiska ramverket.   

Intervjuguiden inleds med studiens syfte samt kort bakgrundsinformation, här 

lyfts åter att deltagandet är frivillig samt att intervjun kommer att spelas in. 

Intervjun är indelad i tre delar. Den första behandlar lärarens bakgrund och syn 
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på läromedel med allmänna frågor som t.ex. antal år i yrket, vilket 

läromedelsmaterial de använder, om de är delaktiga i valet av läromedel samt 

hur de ser på kopplingen till läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 

2017). Del två behandlar frågor som rör relationen kring planering av 

undervisningen, för att kunna besvara undersökningens forskningsfråga om 

relationen men även om de specifika faktorer som spelar in där. Denna del 

startar med en huvudfråga utformad från Browns teori om designkapacitet där 

respondenterna får välja vilken lärartyp de anser sig mest vara lik mellan tre 

olika förslag:  

Tabell 2. Beskrivning av designkapaciteterna i form av olika lärartyper. 

Karaktär Kapacitetstyp Designkapacitet Roll i relationen 

Tobias Improvisation Han använder sällan 

läromedel och improviserar 

fram sin undervisning 

Besitter hög 

designkapacitet och är 

läraren som tar störst plats i 

relationen 

Gunilla Anpassning Hon föredrar ett generellt 

tilltal i läromedlet då hon 

främst använder läromedlet 

som en basstruktur och  tar 

det hon gillar från 

handledningen och 

elevboken och anpassar det 

med egna egenskaper 

Där balansen mellan lärare 

och läromedel är jämn och 

båda är lika deltagande i 

relationen 

Ida Avlastning Hon uppskattar 

handledningens detaljerade 

stöd och läromedlets 

struktur utgår tills törsta 

delen från det när hon 

undervisar och bygger sin 

undervisning utifrån det. 

Där lärarens deltagande är 

lågt och läromedlet tar 

större utrymme. 

 

Sedan följer fem frågor kring lärarens planering för att få djupare förståelse 

kring relationen. Bland annat lyfts frågan om vilken del av läromedlet läraren 

främst använder och hämtar stöd från då hen planerar sin undervisning. Denna 
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fråga lyfts då forskning visar att svenska lärare inte är så frekventa användare 

av lärarhandledningar (Ryve m.fl., 2016). Sedan behandlas några av de faktorer 

som påverkar relationen mellan lärare och läromedel, för att se om ramverkets 

faktorer är av betydelse för hur relationen fungerar.  

Del tre utgick på liknande sätt med en huvudfråga om vilken lärartyp som bäst 

stämmer in på dem, men nu handlar frågan om det till hur de använder 

elevboken. Vidare behandlas frågor kring elevbokens användning för att kunna 

svara på undersökningens andra forskningsfråga. Denna del startar med en 

öppen fråga där läraren fritt får beskriva hur en vanlig matematiklektion kan se 

ut då de använder elevboken. Här är det intressant att se om återkommande 

aktiviteter eller mönster kring undervisningen träder fram hos samtliga lärare. 

Resterande frågor i denna del behandlar elevbokens användande bland annat 

utifrån den nu så vanligt rådande läromedelsbundna klassrumstraditionen, som 

innebär att eleverna till stor del arbetar självständigt med elevboken (Ryve 

m.fl., 2016). Intervjun avslutas genom att tacka för respondenternas 

medverkande. För att testa kvalitéten av intervjuguiden som skapas får en 

studiekamrat agera testpilot. Pilotstudien resulterar i mindre revideringar, 

några frågor formuleras om och andra tas bort då de inte anses som relevanta 

för studiens syfte.  

4.2.2 Genomförande 

Drygt en och en halv vecka ägnades åt datainsamling från olika lärare runt om 

i landet. Intervjuerna skedde via videosamtal eller telefon. Samtalen spelades 

in, för möjligheten att kunna gå tillbaka, lyssna på intervjun igen och analysera 

innehållet (Dalen, 2015; Dimenäs, 2007; Trost, 2010). Samtliga intervjuer tog 

mellan 15-30 minuter vardera. Intervjun startade med frågor kring lärarens 

bakgrund och syn på läromedel. Respondenten hade möjlighet att se frågorna 

genom skärmdelning i de fall intervjuerna gjordes via dator. Den respondent 

vars intervju genomfördes via telefon, fick ta del av frågorna skriftligt via mail. 

Varje intervju transkriberades för att på bästa sätt tillgodogöra vad 

respondenterna faktiskt uttryckte (Dalen, 2015). När alla intervjuer var 

genomförda började arbetet med analysen. 
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4.2.3 Analysmetod  

Analysen av intervjuerna tar sin utgångspunkt i uppsatsens ramverk som 

bygger på Browns (2003) teorier om designkapacitet och Remillards (2005) 

teorier kring relationen mellan lärare och läromedel. Det är en utmaning att 

analysera empiriskt material utifrån en kvalitativ metod, då det inte finns 

specifika regler eller riktlinjer hur en sådan analys bör genomföras (Bryman & 

Nilsson, 2018). Analysen inleddes med ett helhetsperspektiv för att skapa en 

tydlig överblick (Malmqvist, 2007). Intervjuernas data sorterades utifrån de 

olika intervjufrågorna. Varje svar bearbetades noga igenom för att titta på om 

variationer eller återkommande strukturer/processer förekom i de uttalanden 

respondenterna gav. Data analyserades för att se om bilden stämde med det 

porträtt dem gav av sig själv som lärare i relation till deras syn på läromedel 

kombinerat med eventuell kontextuell skildring till de olika lärartyper de valt. 

Detta genomfördes genom att söka efter nyckelord, fraser eller hela uttalanden 

som kunde sättas i relation till de olika lärartyperna som skapats utifrån Browns 

(2003) teorier om designkapacitet. Efter många bearbetningar av materialet 

ställdes de funna strukturer eller fraser mot ramverkets påverkande faktorer.  

4.3 Studiens tillförlitlighet 

För att uppnå validitet och reliabilitet i studien, det vill säga att säkerställa att 

man undersökt det man har haft för avsikt att undersöka samt kunna uppnå 

sådan tillförlitlighet att resultatet kan replikeras, skapas en intervjuguide och 

därefter genomförs en pilotstudie (Bryman & Nilsson, 2018). Intervjuguiden 

är systematiskt framarbetad utifrån studiens forskningsfrågor i relation till 

ramverksteorin. För större möjlighet till replikering finns tillvägagångssätt av 

intervjun beskriven i avsnitt 4.2.1, dock kan andra forskare trots detta tolka 

respondenternas svar annorlunda, vilket kan sänka reliabiliteten. Genom valet 

av en semistrukturerad intervju, som är utformad på de sätt att frågor ställs på 

samma områden kan reliabiliteten stärkas, detta i kombination med att 

intervjuerna även spelas in (Dimenäs, 2007). Då urvalet sätts i relation till att 

de medverkande lärarna arbetar på olika skolor runt om i landet, både i storstad 

och på landsbygd, ökar möjligheten till generalisering (Dalen, 2015). Men 
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eftersom studien endast inkluderar en liten grupp individer kan den inte spegla 

en stor population, vilket gör möjligheten för generalisering låg. 

Respondenternas uttalanden ska trots det inte förringas, då dessa tyder på att 

sådana föreställningar existerar hos lärare (Bryman & Nilsson, 2018). Även om 

urvalet var avgränsat till lärare i matematik för grundskolans lägre stadier finns 

ingen garanti för att alla lärare talade sanning, vilket även behöver tas i 

beaktande. Dock formulerades frågorna specifikt kring matematikämnet och 

läromedlen i matematik. I analysproceduren görs tydliga avgränsningar då de 

olika designkapacitettyperna kan flyta in i varandra något har jag valt att 

avgränsa för att ytterligare tydliggöra. Som ovan nämnts räknas avlasta som 

när lärarna i huvudsak utgår från läromedlet. Anpassning innebär att lärarna 

utgår från material men anpassar efter grupp eller eget intresse genom att lägga 

till eller välja bort. Improvisation utgår från att läraren helt väljer bort 

lärarhandledningens förslag och använder sig av egen erfarenhet och andra 

källor. Dock bör påpekas att alla lärare vid olika tillfällen improviserar men här 

handlar det om när det är ett medvetet val från lärarens sida. 

Resultatbeskrivningen presenteras som ett narrativ utifrån varje respondent.  

4.4 Etiska hänsynstaganden     

Studien utgår från Vetenskapsrådets (2002) etiska regler om hur forskning ska 

bedrivas. För att uppfylla krav för god forskningssed måste en del övervägande 

göras. Att utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte innebär även att 

väga vinsterna av de nya kunskaper som kan komma fram mot beskyddandet 

av de individer som deltar i forskningen.  

 

Informationskravet handlar om forskarens skyldighet att informera 

respondenterna om studiens syfte och respondenternas deltagande i den. För att 

bemöta detta krav får respondenterna vid första kontakt ta del av ett 

informationsbrev (se bilaga 2) om studiens syfte, information kring anonymitet 

samt en samtyckesblankett. All information skickas via mail till 

respondenterna att ta del av i lugn och ro. Innan intervjun startar samlas 

blanketten för respondentens samtycke in för att tillgodose samtyckeskravet. 
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Här finns all information kring hur deras uppgifter kommer hanteras och 

användas i studien. De informeras om att medverkandet är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas. Då intervjuerna inte sker fysiskt får blanketten skrivas 

på och returneras via mail. För att uppfylla konfidentialitetskravet får 

respondenterna tillika information om intervjusituationen sker under 

anonymitet och att deras uppgifter kommer att hanteras korrekt och säkert. 

Ljudinspelningarna av data sparas i en lösenordsskyddad mapp på en dator som 

inte är kopplad till någon molntjänst. Datorn kräver lösenord för att få tillgång 

samt så krävs lösenord för möjligheten att koppla upp och få tillgång till 

internet. I enlighet med nyttjandekravet ges dessutom information om att 

uppgifterna endast kommer att användas för studiens ändamål och att insamlad 

data efter studien avslutas kommer förstöras (Dalen, 2015; Vetenskapsrådet, 

2002).  
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5 RESULTAT 

Inledningsvis presenteras respondenterna en och en utifrån hur de ser 

relationen mellan lärare och läromedel samt hur lärarna använder elevboken i 

undervisningen. Slutligen analyseras resultaten utifrån uppsatsens ramverk. 

5.1 Alex 

Alex är en nyexaminerad lärare och har varit aktiv som klasslärare i ett år. Hen 

arbetar idag i en årskurs två.  

5.1.1 Relation till läromedel 

Alex syn på läromedel är präglad av olika faktorer då hen först av allt påpekar 

problematiken av hur ekonomin påverkar. Vidare lyfter Alex förhållandet 

mellan digitalt och analogt läromedel och menar att det krävs en kombination. 

Dock anser hen att läromedlen borde granskas för att säkerställa att det lärare 

gör verkligen är det som ska göras. Hen använder idag materialet FM men har 

inte själv varit aktiv i valet då skolenheten valt detta. Alex är ändå nöjd med 

materialet, anser FM är ett bra läromedel med tydlig koppling till Lgr11 samt 

med tidig progression, men att det kan upplevas som något tungt.  

 

Alex är enligt sig själv som designkapacitettypen Ida, detta menar hen enbart 

är för att hen är så pass ny i yrket. Alex skulle vilja bli mer som Gunilla. Hen 

tycker att det är bra att det finns en struktur utifrån boken men skulle önska att 

ha en dag i veckan där den traditionella undervisningen bryts helt. Alex utgår 

från lärarhandledningen när hen planerar för där ser man även elevbokens 

uppslag så hen får en översikt. När det kommer till vilka faktorer Alex anser 

påverkar i vilken mån lärare väljer att stödja sig på ett läromedel eller inte 

tänker hen att det handlar väldigt mycket om erfarenhet och hur väl läraren 

känner läromedlet. Alex upplever att FM är ganska generell i sitt tilltal men 

tycker personligen det är bra tydliga beskrivningar.  
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5.1.2 Användandet av elevbok 

Alex anser sig vara som Ida när det kommer till användandet av elevboken, 

men hen uttrycker även här en vilja om att sträva mot Gunilla, då hen anser att 

arbeta från pärm till pärm är tråkigt. Alex beskriver en vanlig lektion då 

elevboken används såhär: 

Ja då har jag en genomgång. I Favorit Matematik gör jag så att jag läser 

ramberättelsen, och vi tittar gemensamt på bilden på projektorn, pratar och jag 

ställer lite frågor och eleverna får hjälpa till och fundera ut. Sen gör vi en 

genomgång på tavlan också med andra exempel utanför bilden så att säga. När 

jag känner att nu upplever jag att de förstår så låter jag dem arbeta antingen 

självständigt eller i par med elevboken.  

Elevboken används enligt Alex fyra eller fem i veckan och då ungefär 75 

procent av lektionen. Den används för att gå igenom allt den behandlar, för att 

lära sig nya sätt att räkna och att repetera dessa. Alex anser att den är utformat 

för att passa både starka och svaga elever.  

5.2 Kim 

Kim har arbetat i två år som klasslärare och är verksam i både årskurs ett och 

årskurs tre. Hen utbildades som sista kull under Lpo94 men har varit verksam 

inom fritids fram tills för två år sedan.  

5.2.1 Relation till läromedel 

Kims syn på läromedel är positiv, speciellt om man är ny och lite osäker men 

hen ser det mer som ett komplement då hen anser att matteboken inte räcker 

till. Trots detta anser hen att hen är nöjd med läromedlet förutom att det saknas 

färdighetsträning. Hen använder idag materialet Matte Safari (MS) men har 

inte själv varit aktiv i valet, utan övriga skolenheten arbetar med materialet, 

vilket gör att det är ”lättare för eleverna om man har samma hela vägen”. Kim 

upplever att materialet stämmer bra överens med lgr11.  
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Kim är idag enligt sig själv som designkapacitettypen Gunilla, då hen ser 

läromedlet som ett komplement. Hen utgår från elevboken och följer de 

områden som kapitlen har. Hen kompletterar sedan med annat för att fördjupa 

och träna mer problemlösning. Kim anser att det är lättare att utgå från 

elevboken när hen planerar för de förslagen som lärarhandledningen ger riktar 

sig till större grupper vilket hen inte har då skolan hen arbetar på är väldigt 

liten. Kim menar att erfarenheten spelar roll samt vilken gruppkonstellation 

man som lärare har i sitt klassrum och vilket behov som eleverna har. Hen anser 

att materialet hen har är väldigt generellt men trivs med det, vilket innebär att 

hen kan blanda det med sina egna kunskaper.  

5.2.2 Användandet av elevbok 

I sitt användande av elevboken menar Kim att hen är en blandning mellan Ida 

och Gunilla då hela boken i stort sätt arbetas igenom men eftersom den inte 

räcker till måste hen komplettera med annat. En vanlig lektion då elevboken 

används beskriver Kim såhär: 

Då tittar vi nog igenom och går igenom gemensamt på tavlan och förklarar några 

exempel och eleverna får räkna och ja räcka upp handen och svara och kanske 

gå fram o skriva nånting. Eller så hittar jag nåt liknande exempel på skolplus, du 

vet den sidan på nätet och så får de arbeta på teamboarden. O när de är klara 

med det, när vi haft en genomgång o jag ser att nu vet de ungefär vad de ska 

göra, då får de räkna enskilt i boken… 

  

Kim använder elevboken tre av fyra tillfällen i veckan och då 50 procent av 

lektionen. Den används för att lära in saker individuellt och för 

övningsuppgifter. Hen anser inte att elevboken är anpassad att passa såväl 

starka som svaga elever. Den blir inte särskilt mycket till utmaning för de starka 

eleverna.  

5.3 Robin 

Robin är läraren som arbetat tre år i yrket med utbildning utifrån Lgr11 och 

som idag är verksam i en två-trea.  
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5.3.1 Relation till läromedel 

Robins syn på läromedel är att det är lättare att arbeta med än utan, då Robin 

testat båda delar. Idag använder hen FM, och har själv aktivt deltagit i valet. 

Hen är nöjd men anser att materialet är för omfattande. Eftersom boken är så 

tjock blir det övermäktigt för vissa elever som har svårt att hoppa över moment. 

Kopplingen mellan läromedlet och Lgr11 upplever Robin som bra.  

 

Robin anser sig vara främst som Gunilla men ändå lite Ida när det kommer till 

vilken designkapacitet som överensstämmer vid planering av undervisningen. 

Robin menar att hen uppskattar handledningens stöd, då den ger bra tips. Men 

använder nog både handledning och elevbok lika mycket vid planering då de 

hänger ihop. Den främsta faktorn som Robin ser till varför man som lärare 

väljer att stödja sig på ett läromedel är brist på erfarenhet. Hen lyfter att 

framförallt som ny är det viktigt med stödet i läromedlet eftersom man enligt 

Robin lärt sig se vad som man inte behöver. Robin upplever sitt läromedel som 

väldigt detaljerat då den ger tips på hur man kan göra i olika steg. Det finns 

även visuellt stöd för hur man kan rita upp det på tavlan. Detta anser Robin 

dock vara skönt eftersom ”skulle man inte komma på något själv, kan man ju 

ha det att luta sig tillbaka mot”. Efter ett tag har man, enligt Robin, lärt känna 

sina elever och ser vad som fungerar och inte, och då kan man fritt lägga till 

eller välja bort olika moment.  

5.3.2 Användandet av elevbok 

När det gäller hur elevboken används anser sig Robin vara som Gunilla.  

 

En vanlig lektion enligt Robin innehåller en genomgång. Sedan får eleverna 

jobba på efter sidhänvisningar, så att alla är samlade för nästa genomgång. 

Robin använder sig av elevboken ungefär tre till fyra dagar i veckan. Detta 

upptar 50-70 procent av lektionen och då används boken främst för 

övningsuppgifter och för att lära in saker individuellt. Men elevboken 

innehåller även en del gruppövningar så det förekommer, även om det inte är 
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lika frekvent. Robin menar att elevboken är anpassad till både svagare och 

starkare elever då den finns i olika nivåer.  

5.4 Sam 

Sam är utbildad under Lgr11 och verksam lärare sedan fyra år. För tillfället 

undervisar hen i årskurs två.  

5.4.1 Relation till läromedel 

Sams syn på läromedel är positiv men hen upplever att det ibland kan begränsa 

lärarens kreativitet. Sam väljer i allmänhet att främst planera utifrån läroplanen 

och det centrala innehållet. Läromedlet i matematik är i stort sätt det enda 

materialet som Sam använder som fast läromedel. Hen använder sig av FM. 

Valet av läromedel görs tillsammans med övriga lågstadielärare på skolan. Sam 

är nöjd med materialet då det är grundläggande och heltäckande och berättar 

att boken är uppbyggd på ett bra sätt och den tar upp mer i tidigare ålder än de 

andra läromedel som hen har studerat.  

 

Den designkapacitetstyp som Sam identifierar sig med är Gunilla, då hen kollar 

på vad handledningen rekommenderar men utformar planeringen utifrån sin 

klass i kombination med sina egna erfarenheter. Sam använder både 

lärarhandledningen och elevboken vid planering, men om hen måste välja är 

det nog främst elevboken. Sam tror att det som påverkar läraren i valet att stödja 

sig på ett läromedel har med trygghet att göra. Väljer man att använda ett 

material rakt av är det av vikt att man känner trygghet med att materialet täcker 

all undervisning som krävs. En annan faktor tror hen är inspiration, att lärare 

vill ha ett material som väcker inspiration hos eleverna. Sam tycker att 

elevboken talar tydligt till eleverna vilket ger dem stöd men hur 

lärarhandledningens tilltal är har hen inte reflekterat nämnvärt över då hen inte 

använder den lika flitigt.  
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5.4.2 Användandet av elevbok 

Även vid användandet av elevboken anser sig Sam vara som 

designkapacitetstypen Gunilla. 

En vanlig lektion består av en genomgång för det nya området, sedan får de 

arbeta i boken. Jag kan till exempel säga att det är två sidor vi ska jobba kring 

ett område sedan kompletterar jag med online-matteboken eller andra 

uppgifter. Ofta gör jag ett för test för att sedan låta eleverna arbeta med det 

som de behöver träna på. Det är ingen idé att jobba med det man redan kan.  

 

I Sams klass använder de elevboken på hälften av lektionerna och då hela 

lektionstiden, resterande lektioner ägnas åt praktiskt eller kooperativt lärande. 

Boken används till att räkna övningsuppgifter, eleverna är på olika ställen i 

boken då de arbetar olika snabbt och har olika lätt för saker. Sam anser att 

materialet är anpassat för alla elever då den innehåller öva, träna och prova 

avsnitt. Sedan finns alltid övningar online att arbeta med.  

5.5 Mio 

Mio är läraren som arbetat ett och ett halvt år i yrket och just nu befinner sig i 

årskurs ett. Hen tog examen 2018 och har därmed gått sin utbildning under 

Lgr11.  

5.5.1 Relation till läromedel 

Mios syn på läromedel är att det är ett bra stöd då man är ny i yrket. Hen 

använder idag FM vilket bestäms i samråd med övriga lärare i arbetslaget. Mio 

är nöjd med materialet och upplever att det har bra kopplingar till Lgr11 i varje 

kapitel. Som så pass ny i yrket identifierar sig Mio med designkapacitetstypen 

Ida som uppskattar handledningens stöd och förslag. Mio använder sig främst 

av lärarhandledningen vid sin planering och anser att hen lär sig av materialet 

då hen applicerar de olika didaktiska strategier som lärarhandledningen förser.  

De faktorer som Mio tror spelar in i hur lärare väljer att stödja sig på ett 

läromedel handlar om vilket material som används i övriga klasser, så att 
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eleverna arbetar med samma eller får följa samma material hela vägen. 

Samtidigt menar Mio att nyexaminerade lärare kan påverka vilket material som 

används under den verksamhetsförlagda utbildningen, då det är ett material 

som man hunnit bekanta sig med. Mio anser att FM är ett detaljerat material 

som ger tydliga förslag på aktiviteter vilket stämmer överens med hur hen själv 

uppskattar tilltalet.    

5.5.2 Användandet av elevbok 

Mio identifierar sig fortfarande som Ida, även vid användandet av elevboken, 

men anser ändå att undervisningen måste kompletteras med praktiskt material 

så det inte enbart blir ”pärm till pärm” i boken.  

Först hålls en genomgång vid den digitala lärportalen, sedan görs några 

övningar tillsammans. Eleverna får sedan arbeta enskilt i boken. Vi använder 

boken under hela lektionen om vi arbetar med den, arbetar vi inte med den så 

används den inte. De som är klara får extrauppgifter med högre svårighetsgrad 

som är kopplade till kapitlet.  

 

Mio uppskattar att boken används cirka 85 procent av tiden för veckans 

matematiklektioner. Och då den används är det räknandet av övningsuppgifter 

i boken det som är huvudaktivitet. Hen upplever att det är anpassat för alla men 

att det fortskrider väldigt snabbt vilket gör det svårt för de svaga att hänga med. 

Det finns kopieringsmaterial för de som kräver utmaning.  

5.6 Lo 

Lo är läraren som arbetat i fyra år och därmed den som arbetat längst av alla 

respondenter i studien. Lo är utbildad under Lgr11 och är idag verksam i en 

årskurs två-trea.  

5.6.1 Relation till läromedel 

Los syn på läromedel är att det är bra, då det kan spara tid men att det inte får 

bli för ”slaviskt”. Lo använder sig idag av FM och har själv varit aktiv i det 
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valet. Hen är nöjd och anser att det har en bra koppling till Lgr11, vilken hen 

menar upplevs som en trygghet till att allt arbetas genom. Lo identifierar sig 

som Ida men påpekar att det enbart är på grund av tidsbrist. Hade Lo haft mer 

tid hade hen varit Gunilla och kanske även närmat sig Tobias. Lo använder sig 

av både lärarhandledningen och elevboken samt hemsidan vid planering. De 

didaktiska strategier som lärarhandledningen förser används då utifrån 

förklaringen, alternativt använder Lo egna tillvägagångssätt. Lo menar att det 

handlar mycket om erfarenhet i hur man väljer att stödja sig på ett läromedel. 

Beroende på vilken trygghet man har i sig själv, såväl till sin egen kunskap som 

till kunskapen om hur man lär ut. Lo upplever att FM är både generell och 

detaljerad i sitt tilltal, beroende på avsnitt. Själv föredrar Lo mer generella 

förklaringar så att man kan plocka ”godbitar” från olika ställen. 

5.6.2 Användandet av elevbok 

Även när det kommer till användandet av elevboken anser sig Lo vara mellan 

Gunilla och Ida, även om hen inte riktigt arbetar pärm till pärm med elevboken. 

En vanlig matematiklektion, då elevboken används, inleds med en genomgång 

utifrån en ramberättelse, tillsammans samtalar klassen om bilden till 

berättelsen och sedan får eleverna huvudräkningsuppgifter kopplade till bilden. 

Därefter får eleverna räkna enskilt och lämna elevboken för rättning så fort de 

är färdiga så att Lo kan se om de ”är med på tåget”.  

 

Elevboken används två av tre dagar i veckan och då ungefär 85-90 procent av 

lektionstiden (vilket Lo även ursäktar sig för). När den används är det främst 

för övningsuppgifter individuellt. Lo anser inte att FM är utformat för att passa 

alla då den är så tjock, en del elever upplever att det är som att ”bestiga ett 

berg”.  

5.7 Mika 

Mika är läraren som har sin första årskull och är inne på sitt tredje år, idag aktiv 

i årskurs tre. Hen är utbildad under Lgr11.  
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5.7.1 Relation till läromedel 

Mikas syn på läromedel är att det är en viktig men inte nödvändig del i 

matematikundervisningen. Det är viktigt i den bemärkelsen att det utgör en 

trygghet i planeringen om man inte har tid att konstruera själv eller som ny 

lärare inte är helt trygg i sin roll ännu. I övrigt ser Mika elevboken mest likt en 

samling av uppgifter för att färdighetsträna olika delar av kunskapsmålen vilket 

lätt kan ersättas med annat. I Mikas klass använder man sig idag av materialet 

Prima. Valet av läromedel görs tillsammans med övriga lärare i arbetslaget och 

Mika känner sig ganska så nöjd. Hen har under sin utbildning jämfört många 

läromedel och menar att de är ganska lika och att alla på ett eller annat sätt 

behöver kompletteras, då inget av dem är fullständigt. Mika identifierar sig 

med designkapacitetstypen Gunilla, då hen följer bokens upplägg men gör det 

till sitt eget genom att komplettera med det som hen anser boken saknar. Mika 

utgår främst från elevbokens upplägg och struktur. 

 

Mika tror att det som påverkar en lärares val att använda läromedel handlar om 

hur säker man är i ämnet. Om läraren tycker om ämnet och kan sitt ämne menar 

hen att det är lättare att avvika från läromedlet. Hen anser att de flesta läromedel 

är väldigt generella men föredrar själv mer detaljerade läromedel.  

5.7.2 Användandet av elevbok 

I användandet av elevboken säger Mika att hen pendlar lite mellan Gunilla och 

Ida. Hen följer boken men anser inte att alla sidor och uppgifter måste göras. 

Hen menar att det är elevernas inhämtande av kunskaper och färdigheter i att 

lösa uppgifter som bestämmer hur mycket de ska jobba i boken. Mika beskriver 

sitt användande av elevboken under en lektion såhär:  

Jag använder boken som start på nya delar som ska läras. Därefter jobbar 

eleverna antingen i boken eller med andra framtagna uppgifter som hör till 

dagens undervisning. Vi använder inte boken varje lektion och det varierar hur 

mycket tid. Vi använder oss av olika online-sidor där eleverna kan 

färdighetsträna och möta annorlunda uppgifter. 
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Elevboken används nästan varje lektion och då främst för att färdighetsträna 

genom att göra övningsuppgifter. Detta ägnar eleverna ungefär 75 procent av 

lektionen till, om det först hålls en genomgång. Mika anser inte att boken är 

anpassad för alla elever. 

5.8 Charlie 

Läraren Charlie är aktiv klasslärare sedan två år och idag aktiv i årskurs två. 

Hen har gått sin utbildning under Lgr11.  

5.8.1 Relation till läromedel 

Charlies syn på läromedel är att läromedlet ska agera komplement till övrig 

undervisning. Det kan vara vägledande men inte agera som en grundpelare då 

skolan Charlie arbetar på inte vill vara ”bokbunden”. Då Charlie inte arbetar 

utifrån en bok identifierar hen sig med Gunillas designkapacitetstyp. Charlie 

planerar utan läromedel och kompletterar i de fall hen anser detta nödvändigt 

och då vänder hen sig främst till elevboken, vid oklarheter kollar hen hur 

handledningen tänkt. När hen väl kollar i handledningen så är det dessa 

strategier hen använder men detta är inte så vanligt förekommande. Materialet 

Charlie använder är KM. Hen är inget vidare nöjd med materialet och använder 

det därför inte heller i någon större utsträckning. När det kommer till vilka 

faktorer Charlie tror spelar roll i hur man stödjer sig på ett läromedel eller inte 

lyfter hen faktorn av erfarenhet. Hen menar att det säkert är ovanligt att som ny 

arbeta helt utan läromedel, då det är en trygghet i att ha en lärarhandledning. 

Det är ett naturligt sätt för hen att arbete då skolans undervisningskultur ser ut 

så. Hen älskar ämnet och har massor med inspiration. För det egna lärandet tror 

hen dock att ett läromedel med detaljerat tilltal är att föredra men lyfter att det 

blir lättare att applicera på elevgruppen om det är generellt.  

5.8.2 Användandet av elevbok 

Även i användandet av elevboken menar Charlie att hen är som Gunilla. 
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Eleverna jobbar med vissa delar i boken, men ofta får de sitta i små grupper med 

problemlösning för att dela tankar, då kan dessa uppgifter vara tagna från 

boken. Mina svagare elever använder boken mycket mer än mina starka elever 

då boken passar dem ganska bra. I slutet på året får eleverna välja själva med 

sådant de inte känner de kan.                     

Boken används var tredje eller fjärde lektion och då för att räkna övnings- och 

gruppuppgifter hela lektionstiden.   

5.9 Sammanfattning 

Tabell 3. Sammanfattade tabell utifrån ramverk.  

Pedagog Alex Kim Robin Sam Mio Lo Mika Charlie 

Arbetat år 1 2 3 4 1,5 4 3 2 

Läromedel FM MS FM FM FM FM Prima KM 

Delaktighet Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Nöjd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ganska Nej 

Tilltal Detalj Generellt Detalj Detalj Detalj Generellt Detalj Detalj 

Planering Avlasta Avlasta Anpassa Anpassa Avlasta Avlasta Anpassa Anpassa 

Elevboken Avlasta Anpassa Anpassa Anpassa Avlasta Anpassa Anpassa Anpassa 

Intervjuerna visar också att alla lärare använder elevboken allt mellan hälften 

av veckans lektioner upp till varje lektion. När boken används ägnas i snitt strax 

över tre fjärdedelar av lektionstiden åt enskilt arbete med räkning av 

övningsuppgifter. 
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6 ANALYS AV RESULTAT 

6.1 Relationen beroende på designkapacitet 

Samtliga lärare i studien anser sig ha kapacitetstypen Gunilla som målbild. Är 

de inte redan av den inställningen i sitt planerande och genomförande av 

undervisningen så säger de att det är dit de ämnar nå. Detta tyder på att lärarna 

ser på läromedlet som ett hjälpmedel i sin undervisning. I de fall där läromedlet 

inte styr utan snarare ses som ett stöd, innebär balansen ett jämt förhållande i 

relationen mellan lärare och läromedel. Båda är aktivt deltagande i relationen i 

enlighet med Browns (2003) teori om anpassning. De lärare som identifierar 

sig med Ida menar i nuläget att det handlar om sin ringa erfarenhet då de 

upplever en trygghet att kunna stödja sig på ett material. Detta överensstämmer 

med vad Brown (2003) anser om designkapaciteten avlastning. Han menar att 

den främst förekommer när lärare känner sig osäkra och inte helt behärskar de 

didaktiska strategierna. Att ha ett material som förser läraren med detta i början 

är därmed en trygghet. Ingen av lärarna anser sig vara designkapaciteten som 

Tobias representerar, vilket de motiverar med att denna kräver stor erfarenhet 

och trygghet i sig själv. Dock skulle Charlie delvis stämma in på denna design 

i sitt planerande då det enligt Brown handlar om att läromedlet finns där för att 

”så ett frö”. Trots att Charlie är så pass ny i yrket planerar hen inte utifrån ett 

läromedel men hämtar inspiration från olika material och kollegor. Troligtvis 

handlar denna designkapacitet inte enbart om erfarenhet och trygghet i sig 

själv, utan även utifrån vilket arbetssätt man som lärare väljer att använda. 

Brown (2003) menar att improvisation uppkommer när läraren har kapacitet att 

se möjlighet till en lärandesituation som kan appliceras på något större och då 

besitter tillräcklig kunskap för att genomföra detta. Denna kapacitet besitter 

troligtvis fler av lärarna och den kommer utvecklas ytterligare med 

erfarenheten i klassrummet.  

6.2 Påverkande faktorer hos läraren 

Nedan presenteras de faktorer som rör lärarens deltagande i relationen. 
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6.2.1 Erfarenhet 

Studiens ramverksfaktor erfarenhet är onekligen den faktor som 

respondenterna främst tror påverkar i hur lärare väljer att stödja sig på 

läromedel. De talar även om trygghet i såväl sig själv som trygghet till sina 

ämnesdidaktiska kunskaper samt sin pedagogik. Dock går erfarenhet och 

trygghet tätt ihop, då mer erfarenhet bygger upp till en trygghet. Med större 

erfarenhet och trygghet tror lärarna att det blir lättare att avvika från läromedlet. 

Flera av respondenterna lyfter också att det är en trygghet för nyexaminerade 

lärare att ha tillgång till lärarhandledning eller om man har möjlighet att 

använda ett material man sedan tidigare är bekant med, eventuellt från tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningenen under studietiden. Även detta går i linje 

med Browns (2003) teori om avlastning. De som är mer osäkra och mindre 

bekanta med materialet tenderar att avlasta men allt eftersom säkerheten byggs 

upp utifrån mer erfarenhet skiftar balansen i relationen. 

6.2.2 Inställning till och delaktighet i val av läromedel 

Samtliga lärare har positiv inställning till läromedlen de använder, förutom 

Charlie. Charlie har dock valt att arbeta på ett annorlunda sätt och är av 

inställningen att ett läromedel kan vara ”vägledande men inte grundläggande”.  

Övriga lärare motiverar det som ”ett bra stöd då man är ny i yrket.” Robin 

berättar att det underlättar att arbeta med ett läromedel än utan ett, då Robin 

testat båda delar. En stor anledning till att det underlättar handlar här om 

ramverkets utomstående påverkande faktor kontexten. Flera lärare i studien 

lyfter att användning sig av ett läromedel är tidsbesparande. Trots att hälften 

av gruppen identifierat sig med Ida och därmed avlastar från läromedlet, 

framförs även röster om att läromedlet kan begränsa lärarens kreativitet och 

inte får bli för ”slaviskt”. Vilket ger uppfattningen om att lärarna är av åsikten 

att avlasta från läromedlet i för stor utsträckning eller för lång period inte är att 

rekommendera. Utifrån vad lärarna beskriver ges uppfattningen att de ser 

läromedlet som ett stöd för nybörjare och att det sedan inte ska vara nödvändigt. 

Det skulle kunna antas att Skolverkets rapporter, och debatter påverkar lärarnas 

inställning. Att delaktighet i val av läromedel skall påverka användningen av 
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läromedel är inget som tydligt framgår i denna undersökning. En av de tre 

lärare som inte fått göra aktiva val kring sina läromedel är missnöjd med 

läromedlet hen har idag, men samtidigt är de resterande två nöjda med sina 

läromedel. Majoriteten av studiens lärare har möjlighet att aktivt välja och är 

positiva till de läromedel de använder, även om flera av dem anser att deras 

läromedel skulle behöva kompletteras. Utifrån studiens resultat infinner sig 

inga tydliga kopplingar till teorin gällande delaktigheten i val av läromedel. 

6.3 Påverkande faktorer hos läromedlet 

Här presenteras de faktorer som rör läromedlets deltagande i relationen.  

6.3.1 Struktur 

Att ramverksfaktorn struktur påverkar framgår tydligt i hur lärarna väljer att 

planera, ofta är det läromedlet som ligger som utgångspunkt vid planeringen. 

Framförallt grundar sig undervisningen på elevboken, då den är det som 

eleverna ska arbeta genom. De som identifierar sig med Idas designkapacitet 

använder både lärarhandledningen och elevbokens strukturer som stöd, likt en 

mall, när de lägger upp sin planering. De som istället identifierar sig med 

Gunillas designkapacitetstyp utgår oftast från elevboken. De använder denna 

som bas men släpper på handledningens stöd.  

6.3.2 Tilltal  

Trots att tilltalet är en av faktorerna i studiens teoretiska ramverk är det ingen 

av lärarna som lyfter det som en påverkande faktor för i hur lärare väljer att 

stödja sig på läromedel eller inte. Men alla en åsikt om vilket tilltal de föredrar. 

Majoriteten av lärarna är positiva till ett mer detaljerat tilltal i läromedlen. 

Olika anledningar till detta lyfts, bland annat nämns att det är bra eftersom 

”någon annan” redan gjort det tunga jobbet. Det vill säga det är bra då man inte 

har pressen på att komma på bra exempel att applicera i klassrummet. Andra 

förklaringar är att detaljerade beskrivningar är bra om man är ny i yrket. Sam 

menar att man som lärare även lär sig mer av detaljerade förslag. Kanske kan 

det vara så att de två lärare som identifierar sig fullt ut med Ida och därmed 
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avlastar och föredrar detaljerat tilltal, upplever att de får ett detaljerat tilltal från 

sitt läromedel, då båda använder FM. Detta kan vara en bakomliggande 

anledning till att tilltal som faktor inte nämns i intervjun. De som istället 

identifierar sig med Gunilla kan vara av åsikten att tilltalet egentligen inte har 

så betydande roll då de arbetar med att ”plocka delar” och välja bort.   

6.4 Kontext som påverkande faktor 

Två av lärarna menar att valet av att stödja sig på läromedel eller inte påverkas 

av vilken gruppkonstellation man har framför sig samt vilket material övriga 

klasser på skolan använder, så att eleverna får följa samma struktur och 

material hela skolgången. Detta kan utifrån studiens teoretiska ramverk 

kategoriseras under kontext, vilket bekräftar Remillards (2005) teorier om att 

även kontexten påverkar relationen då elevkonstellationen varken är något 

läraren eller läromedlet råder över. Detta är en utomstående faktor som får 

påverkan på relationen. Sam lyfter även att det är av vikt att läromedlet är 

inspirerande för eleverna, vilket är ytterligare en aspekt av hur kontexten 

påverkar. Den vanligaste aspekten på kontext som lyfts av flera av studiens 

lärare handlar om tid. Lo nämner att genom att applicera avlastning vid sin 

planering på så sätt vinner hen tid. Lo beskriver själv att hen endast identifierar 

sig med Ida vid planering på grund av tidsbrist. Egentligen anser hen att hen är 

Gunilla och även stundtals är inne på Tobias sätt att arbeta men att 

arbetssituationen med tidsbristen förhindrar hen att applicera sin riktiga 

designkapacitet. 

6.5 Användandet av elevboken 

Syftet med undersökningen är också att undersöka hur elevboken används i 

undervisningen. Resultatet visar att samtliga lärare använder sig av elevboken. 

I vilken utsträckning elevboken används varierar dock, då det sträcker sig 

mellan allt från hälften av veckans lektioner upp till varje lektion. Boken 

används främst till enskilt arbete med bokens övningsuppgifter större delen av 

lektionstiden. En tolkning av detta är att lärarna uppfattar elevboken som en 

bra samling av uppgifter, allt finns i samma bok och det är praktiskt. ”Någon 
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annan har redan gjort det stora arbetet med att samla materialet.” De lärare som 

avlastar är de lärare som också använder sig av elevboken i störst utsträckning. 

vilket stödjer Browns (2003) teori om avlastning. Det verkar som de nya 

lärarna känner trygghet i elevbokens stöd då de menar att om man arbetar 

genom det som boken behandlar har man i stort sätt täckt in det som krävs. Det 

man också kan se är att de lärare som identifierar sig med Gunilla och därmed 

anpassar, föredrar att planera utifrån elevboken, då de använder elevbokens 

struktur men inte anser sig behöva lärarhandledningens stöd. Däremot så har 

dessa lärare inga större svårigheter att hoppa över moment alternativt 

komplettera med annat.  
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7 DISKUSSION 

Avsnittet inleds med metoddiskussion, sedan följer diskussion kring studiens 

resultat samt vilka slutsatser som konstaterats. Slutligen anges förslag på vidare 

forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Metodvalet med kvalitativa semistrukturerade intervjuer fungerar bra då det 

ger uttömmande svar, även om svaren kan göras ännu mer fylligare med mer 

erfarenhet av intervjuteknik (B. Johansson & Svedner, 2010). Några 

respondenter pratar glatt och villigt medan andra har svårare att ”öppna upp”. 

I efterhand kan man dock ifrågasätta om intervju med respondenter över 

videosamtal/telefon är det bästa valet för denna undersökning. Problem uppstår 

med att nå ett fåtal respondenter vid önskan av komplettering i någon fråga. En 

alternativ metod är att använda triangulering, det vill säga fler metoder i 

kombination för att ge en djupare analys (Kihlström, 2007). Att istället göra 

intervjuer där man är fysiskt på plats i kombination med en observation. I denna 

uppsats påverkar dock tidsram samt lärarnas geografiska utbredhet att detta 

alternativ inte är möjligt. Gällande validitet och reliabilitet i min studie kan 

sanningsgraden av lärarnas utsagor eller min tolkning av dem ej säkerställas, 

vilket i sin tur påverkar tillförlitligheten i resultatet. Intervjuguidens 

konstrueras i ett försök att nå studiens syfte och teori genom att formulera 

frågor på ett genomtänkt sätt. Eftersom studien följer de forskningsetiska 

principer som ställs på samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning så 

skickas informationsbrev ut till samtliga av studiens respondenter 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det kan diskuteras om detta kan påverka studiens 

resultat om att undersöka läromedlets användning då detta nämns i brevet. 

Lärarna har möjlighet att visa den bästa bilden av sig själv, vilket modifierar 

verkligheten. Vad gäller generaliserbarheten i studien så är antalet för litet för 

att kunna göra någon direkt generalisering trots respondenternas geografiska 

utbredhet. För att öka möjligheten att generalisera behöver studien genomföras 

med ett större antal deltagare. Trots det låga antalet deltagande, existerar deras 

föreställningar hos lärare vilket inte ska förringas (Bryman & Nilsson, 2018).  
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7.2 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion kring forskningsfrågornas resultat. 

7.2.1 Lärarens relation till läromedlet 

Att försöka förklara relationen mellan lärare och läromedel är verkligen ett 

komplext uppdrag, vilket denna studie visar på. Många faktorer spelar in hur 

relationen tar sin form. Som Remillard (2005) förklarar det handlar det om en 

växelverkan av mer eller mindre deltagande från relationens två parter, lärare 

och läromedlet samt i vilken kontext denna relation sker. Att balansen pendlar 

i relationen mellan lärare och läromedel gör sig tydlig utifrån lärarnas 

uttalanden kring deras planering. Studiens resultat bekräftar bilden av den 

undervisningstradition som tidigare forskning menar råder i Sverige idag. 

Majoriteten av lärarna använder läromedel som en bas för 

matematikundervisningen och en övervägande del av arbetet på lektionerna 

ägnas åt individuellt arbete i elevboken (Jablonka & Johansson, 2010; M. 

Johansson, 2011; Ryve m.fl., 2016). Det varierar dock hur och vilken betydelse 

som böckerna har för lärare (Hammenborg, 2015). Studien visar att med 

erfarenhet kommer tron på sin egen kapacitet och balansen i relationen mellan 

lärare och läromedel växlar. I enlighet med Browns (2003) teorier om 

designkapacitet visar studien att de lärare som främst använder sig av 

avlastning är de lärare med minst erfarenhet. De tar störst stöd av 

lärarhandledningen genom att använda sig av både handledningens förslag och 

arbetsmetoder. Detta menar Ryve, Hemmi och Kornvall är en trygghet för 

nyexaminerade lärare som ännu inte anser sig har full tillförlitlighet till sina 

ämnesdidaktiska kunskaper. Vidare anser de att lärare som inte tar stöd av 

någon lärarhandledning löper större risk att förlora fokus på sin undervisning 

(2016).  

 

De som identifierar sig med Gunilla, och därmed anpassar, föredrar ett 

generellt tilltal i läromedlet då de som lärare själv kan applicera sitt eget tänk 

samt plocka ”godbitar” ur läromedlet. De arbetar främst utifrån elevbokens 

struktur då de planerar. Detta visar att läromedlet i denna relation inte har en 
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sådan aktiv roll i enlighet med Browns (2003) teori kring 

anpassningskapaciteten. De lärare som identifierar sig med Ida, och därmed 

avlastar, ser istället att det detaljerade tilltalet är bra för att man som lärare lär 

sig mer och får ett bra stöd genom tydlighet. De föredrar att främst utgå från 

lärarhandledningen vilket innebär att läromedlet här får en mer aktiv roll 

(Brown & Edelson, 2003). Brown (2010; 2003) anser att läromedel såväl kan 

utvidga som att begränsa det handlingsutrymme läraren har, då lärare ser på 

och tar till sig av läromedel på olika sätt utifrån sina erfarenheter, avsikter och 

förmågor. Läromedel ska enligt Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) inte vara 

styrande utan stödjande både för elevers lärande och lärares undervisning. 

Wigforss (1925) nu snart hundraåriga tankar om att läroboken skulle verka som 

lärarens tjänare framför herre är inte förlegade, då samtliga lärare har detta om 

målbild då de alla nämner att de vill arbeta efter designkapacitetstypen Gunilla 

som anpassar sin undervisning i en balans mellan sina egna kapaciteter och 

läromedlets resurser. Ansvaret balanseras då mellan lärare och läromedel 

(Brown & Edelson, 2003). Ingen av studiens lärare arbetar efter improvisation 

då de alla anser att denna designkapacitet kräver stark tilltro till sig själv och 

mer erfarenhet som en lärare. Något som Superfine (2009) bekräftar då hon 

visar att lärare med längre erfarenhet tenderar att ha en större tilltro till sin 

erfarenhet än lärarhandledningen.  

7.2.2 Påverkande faktorer för relationen 

Resultatet av studien visar att relationen mellan lärare och läromedel kan se 

olika ut. En del lärare hämtar stort stöd från läromedelsmaterial medan andra 

endast använder det som ett komplement. Den faktor som till störst del 

påverkar denna variation i relationen är erfarenhet. Att erfarenheten är en 

faktor med stor påverkan har tidigare forskning också visat (Superfine, 2009). 

Precis som lärarna i denna studie lyfter visar forskning att framförallt 

nyexaminerade lärare upplever elevboken samt lärarhandledningen som 

värdefulla resurser (Ryve m.fl., 2016).  

 

Enligt Remillard (2005) har lärarens inställning påverkan på hur läraren låter 

läromedlet ta plats i klassrummet. Detta visar studiens lärare Charlie klart. 
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Hens inställning till läromedel är att det kan verka ”vägledande men inte får 

vara grundläggande”. Det är även så hen formar sin undervisning. Elevboken 

används men inte i samma utsträckning som hos studies övriga lärare som 

överlag har positivt inställning på läromedel.  

 

En annan faktor i hur stor plats läromedlet ges menar Hammenborg (2015) 

påverkas av hur delaktig i val av läromedel man som lärare får vara. Charlie är 

den lärare som avviker i då hen inte använder sig av läromedel på samma sätt 

som övriga respondenter. Hen använder elevboken till viss del trots att hen inte 

är nöjd med läromedlets helhet. Att inte vara aktiv i valet kan enligt 

Hammenborg (2015) leda till att lärare inte tar till sig materialet på det sätt som 

läromedelsförfattarna har haft som intention. Ytterligare en anledning till att 

materialet inte används efter hur det är konstruerat menar Brown (2003) är när 

läraren applicerar sina egna övertygelser och anpassar materialet efter dessa. 

Studiens resultat pekar i samma riktning, då en del av lärarna uppfattade FM 

som tungt material och lärarna verkar vara av uppfattningen att allt ska arbetas 

igenom.  

 

Studiens resultat visar på en variation i hur lärarna väljer att stödja sig på 

lärarhandledningens didaktiska förslag. Noterbart är att de lärare som utgår från 

enbart lärarhandledning eller i kombination med elevbok vid sin planering är 

de lärare som använder det finska materialet Favorit matematik. Studien övriga 

lärare som använder Matte Safari, Prima eller Koll på matematik utgår istället 

främst från elevbokens struktur eller väljer att planera utan läromedel. Ryve, 

Hemmi och Kornhall (2016) visar i sin forskning visar att finska lärare i större 

utsträckning använder sig av lärarhandledning än vad svenska lärare gör då det 

finska materialets struktur innehåller fler aktivitetsförslag, fördjupningar och 

har en större inriktning på utveckling av lärarens undervisningsregister. 

Hammenborg (2015) visade på liknande resultat, då lärarna i hennes studie som 

valde att helt följa lärarhandledningen använde sig av det finska materialet. 

Forskning kan även visa att de lärare som inte utgår ifrån någon 

lärarhandledning löper större risk att förlora sin initiala tanke med vad 

lektionen avsåg behandla (Ryve m.fl., 2016).  



Relationen mellan lärare och läromedel  Jessika Caroline Sandberg 

42 

 

 

Slutligen bekräftar denna studie precis som både Beyer & Davis (2009) samt 

Hoelgaard (2015) tidigare kommit fram till att olika lärare är i behov av olika 

resurser. En del vill ha detaljerat tilltal i lärarhandledningen för sin egen del, 

då de anser att de lär sig av det medan andra vill ha generellt tilltal så de kan 

komplettera med egna kunskaper och blanda med sina egna erfarenheter.  

 

En lärare nämner att denna struktur skapar svårigheter för de elever med 

diagnoser som upplever det omöjligt att gå vidare innan allt är färdigt. 

Elevböcker har vanligtvis en struktur för att möjliggöra självständigt arbete 

(Hoelgaard, 2015; Vinterek, 2006). FM är istället konstruerat så att alla elever 

kan jobba med samma område på olika nivåer för att förhindra 

hastighetsindividualisering. Material är inte tänkt att användas enbart 

självständigt av eleverna för att i egen takt arbeta genom sidorna 

(Studentlitteratur, 2019).  

Studien visar att Sam, som varit verksam längst, ändå frångår sin egentliga 

designkapacitet och hämtar stort stöd av läromedlet. Enligt hen själv handlar 

det enbart om den tidsbrist hen upplever i sin arbetssituation. Genom att avlasta 

från läromedlet vinner hen tid. Detta är vad Remillard (2005) menar kan anses 

som ett uppenbart exempel på hur kontexten spelar roll för relationen. Ett 

ytterligare på kontext hur elevgruppen ser ut, det får precis som tidsbrist 

påverkan för hur relationen mellan lärare och läromedel ser ut. Samma koncept 

fungerar inte alltid att applicera på såväl större som mindre grupper.   

7.2.3 Elevbokens användning i undervisningen 

Kulturen av att det tysta självständiga räknandet främjar att 

hastighetsindividualisering stärks, då elevboken används som källa för enskilda 

övningsuppgifter vid i stort sätt varje matematiktillfälle. En förutsättning för 

förändring av denna undervisningstradition är att gällande klassrumsnormer 

och värden synliggörs och ifrågasätts (Jablonka & Johansson, 2010). En 

underton av skam verkar följa studiens lärare i viljan att avvika mer från 

elevboken. Skoldebattens negativa syn på läromedel och lärarutbildningens allt 
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mer kritiska förhållningssätt till läroböcker, kan vara grundläggande för 

lärarens uppfattning om sig själv om de stödjer sig på läromedel i en större 

utsträckning (Ryve m.fl., 2016). Kritiska tendenser kommer ge konsekvenser 

för lärares ställningstagande när det gäller läromedelsanvändning (Holmlund, 

2013). Ryve, Hemmi och Kornvall (2016) påpekar att undervisningsmaterial i 

Sverige sällan utvecklas i samarbete mellan lärare och forskare på samma sätt 

som exempelvis det görs i Finland, där läromedlet och skolan besitter hög 

status. Oates (2014) studie visar i sin tur att länder med tillfredställande resultat 

i de internationella kunskapsmätningarna ofta satsar på att framställa läromedel 

av hög kvalitet. Vad som kan vara intressant att reflektera över är det faktum 

att samtliga lärare i studien som använde det finska läromedlet Favorit 

Matematik också var de lärare som var mest nöjda i valet av läromedel. Kanske 

kan lösningen ligga i att återinföra granskning av läromedel på marknaden. 

Alternativs göra mer ekonomiska satsningar i samspel med forskning och 

utbildningsväsendet för att ta fram nya och bättre lämpade läromedel (Ryve 

m.fl., 2016).  

7.3 Sammanfattande slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka hur relationen mellan lärare och läromedel 

påverkar användandet av läromedel genom att besvara tre forskningsfrågor.  

 

• Hur beskriver lärare sin relation till läromedel vid planering av 

matematikundervisning?  

Lärarna har väldigt olika syn på läromedel, men samtliga lärare i studien har 

som målbild att arbeta utefter designkapaciteten anpassning vilket innebär att 

undervisning baseras på en balans mellan lärarens egna kapaciteter och 

läromedlets olika resurser.  

• Vilka faktorer påverkar hur lärare använder sig av läromedel vid 

planering och genomförande av sin undervisning? 
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Här handlar det om både lärarens egna resurser i form av erfarenhet, inställning 

men även hur kontexten påverkar och sist men inte minst hur läromedlets 

resurser ser ut i form av struktur och tilltal.  

 

• Hur använder lärare sig av elevboken i sin matematikundervisning? 

Elevboken används främst som en källa för övningsuppgifter som eleverna 

arbetar med individuellt. Tolkning av intervjuerna tyder på att lärarna ser 

elevboken som en praktisk samling av uppgifter för färdighetsträning.  

 

Studiens betydelse för yrkesutövningen kan påverka synen på hur man som 

pedagog väljer att använda läromedel. Självfallet ska det inte finnas skam i att 

luta sig på läromedel, däremot bör den enskilda elevbokstraditionen 

ifrågasättas. Om undervisningen omorganiseras och elevboken istället för en 

styrande roll, ges en stödjande roll kan en annan typ av interaktion ta form; 

samtal om och kring matematik, vilket skapar såväl kognitiva som språkliga 

utvecklingsmöjligheter. 

7.4 Vidare forskning 

Denna forskning kan utgöra utgångspunkten för framtida studier gällande 

läromedel inom matematikundervisningen. Med triangulering kan man syfta 

till att analysera djupare i hur samt vilka av läromedlets alla delar som främst 

används när pedagoger planerar sin undervisning. Man bör också undersöka på 

vilket sätt dessa olika delar används i praktiken. Att identifiera när en 

läromedelsstruktur blir för självgående kan vara essentiellt, då det bidrar till 

hastighetsindividualisering.  
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