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I denna studie undersöks lärares argument för användning av olika läromedel i 

matematikundervisningen i årskurs 1-3. För att få fram lärares argument gjordes en 

datainsamling genom intervjuer av sju lärare. De olika läromedel som berördes var 

läroböcker, digitala verktyg och laborativt material. Resultatet visar att läromedel 

används för olika syften. Tidsvinst är ett av argumenten som lärarna lyfter för att 

använda lärobok och digitala verktyg. Lärarna anser att det är en trygghet med 

läroboken för att de ska få en överblick över alla arbetsområden och mål som ska ingå i 

matematikundervisningen. Vanliga argument för användandet av laborativt material är 

att öka elevens lust att lära och för en konkretisering av matematiken för att öka elevens 

förståelse för matematik. Studiens slutsats indikerar att lärare ofta väljer bort 

användandet av laborativt material då tiden många gånger är knapp, trots att de är 

medvetna om att elevernas lust och förmågan att lära sig matematik ökar med 

användandet av konkret material.  

Nyckelord: matematik, lärares argument, undervisningsmaterial och läromedel. 
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1 Inledning 

Undervisningen i matematik ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
matematik (Skolverket, 2017). Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna 
reflektera, formulera och lösa problem. Läraren ska erbjuda eleverna varierande 
arbetsformer och metoder. Skolverket (2011) beskriver att lärarens val av innehållet i 
undervisningen och arbetssättet är utslagsgivande för att utveckla elevens kunskaper 
i matematik. Det är inte förrän eleven förstår syftet med uppgifter som de blir 
meningsfulla. Som stöd i att främja ett varierat arbetssätt kan läraren använda olika 
typer av undervisningsmaterial.  

Budiansky (2001) beskriver att läroboken i matematik är det undervisningsmaterial 
som är vanligast att använda internationellt och den har även beskrivits som 
ersättare för läroplanen. Boesen m.fl. (2014) beskriver att elevers enskilda arbete i 
läroboken dominerar i matematikundervisningen i Sverige. Johansson (2009) menar 
att läroboken är ett viktigt verktyg för läraren men att det är betydelsefullt att 
läroboken används på rätt sätt. Läraren behöver reflektera över hur läroboken 
används och hur stort inflytande den har på undervisningen. Haelermans (2017) har 
beskrivit att elever som har tillgång till digitala läromedel förbättrar sina resultat i 
grundläggande färdigheter såsom addition och multiplikation, om det finns kunniga 
och väl insatta pedagoger som har ett genomtänkt syfte med undervisningen. Svenska 
lärare visar ett stort intresse för laborativ undervisning i matematik men det finns 
dock brister i grundläggande förståelse hos lärare om hur de ska använda det 
laborativa materialet för elevens lärande. Det finns dock många fördelar med att 
använda laborativt material i matematikundervisningen (Rystedt och Trygg, 2010). 
Marshall och Swan (2008) anger att många elever får ökad förståelse om de får 
möjlighet att göra det abstrakta konkret både visuellt och taktilt. Skolverket (2011) 
beskriver vikten av lärarens goda matematikkunskaper, förmåga att lära ut och 
tydliga instruktioner för att läraren ska lyckas med måluppfyllelse med ett laborativt 
arbetssätt.  

Lärare använder olika material i undervisningen. Därför är det relevant att undersöka 
vilka argument lärare ger för val av undervisningsmaterial i 
matematikundervisningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att karakterisera lärares argument för användning av det 
undervisningsmaterial de använder i matematikundervisningen. Studien kommer ta 
utgångspunkt i forskningsfrågan: 

• Vilka argument ger lärare för val av undervisningsmaterial i 
matematikundervisningen i år 1-3? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Arbetet inleds med en bakgrundsbeskrivning där forskning om olika läromedel och 
dess användning belyses. Sedan presenteras det sociokulturella perspektivet. Därefter 
kommer en beskrivning av metodologi där urval, datainsamling och metod för 
dataanalys beskrivs. Därefter presenteras studiens resultat. Detta följs av en 
diskussion av metod och resultat. Avslutningsvis beskrivs slutsatserna och förslag på 
fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

Nedan redogörs det för tidigare forskning kring olika material i 
matematikundervisningen. Inledningen handlar om begrepp som används i studien, 
sedan redogörs för historik om läromedel därefter beskrivs läroböcker, digitala 
verktyg och laborativt material utifrån tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av bakgrunden. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Skolverkets definition av läromedel är alla resurser som används i undervisningen 
(Skolverket, 2017). Definitionen av läromedel i denna studie är läroböcker, 
lärarhandledningar med kopieringsunderlag som är utgivna av läromedelsförlag. Det 
avser även laborativt och digitalt material. Begreppet lärobok används också och då 
avses elevens egen matematikbok. 

2.2  Historik om läromedel 

Den svenska skolan kommunaliserades i början av 1990-talet och då försvann statens 
analys av läromedel. Det var nu upp till varje lärare eller skola att bestämma vilket 
läromedel som ska användas i grundskolan. Greveholm (2012) beskriver att det krävs 
en materialkompetens hos lärarna för att kunna bestämma vilket läromedel som ska 
användas. Läraren behöver ha kännedom om att det finns ett stort utbud av olika 
läromedel och även ta ansvar för att ta fram material som kan hjälpa eleverna i sin 
matematiska lärprocess. Richardson (2004) betonar en annan stor förändring med 
kommunaliseringen då kommunerna fick eget inflytande över de pengar som 
tilldelades skolan av staten. De fick nu själva disponera över de pengarna vilket kan 
leda till stora skillnader på hur mycket läromedel olika skolor i Sverige har i sin 
undervisning. 

2.3 Läroböcker 

Skolverket (2011) beskriver att det har varit en stark tradition sedan 1800-talet i 
västvärlden att använda läroböcker i undervisningen. Före 1974 hade staten ansvar 
för att granska läroböckerna som skulle användas i undervisningen (Johansson, 
2009). Läroboken har en stark ställning i matematikundervisningen i Sverige 
(Johansson, 2011). Johansson beskriver att läroboken ger lärare en känsla av trygghet 
då den har en tydlig struktur och anses täcka de kunskapsmål som eleven ska nå. 
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Skolverket (2011) beskriver att lärares vanligaste användning av läroboken är att de 
följer lärobokens innehåll och ordning. De använder läroboken ofta som ersättare för 
läroplanen till sina lektionsplaneringar. Fan och Kaeley (2000) hävdar också att 
lärarna använder undervisningsmetoder som liknar dem som presenteras i 
läroboken. Johansson (2011) menar att läroböcker skapar möjlighet till 
individualisering då böckerna innehåller en nivågruppering. 

Ursprungligen var det tänkt att läroboken skulle vara ett komplement som skulle 
avlasta läraren så att eleverna skulle kunna arbeta enskilt en stund och att 
uppgifterna successivt ökade i svårighetsgrad. Läroboken har mer och mer börjat 
styra undervisningen istället för att vara ett komplement (Skott, Hansen m.fl. 2010). 
Det finns en studie gjord av Boesen m.fl. (2014) där man undersökt hur införandet av 
förmågorna i kursplan i matematik har förändrat lärarnas undervisning. Lärarna har 
varit positivt inställda till förändringarna och det finns en strävan att bryta de 
traditionella mönstren i matematikundervisningen som innebär lärobokstyrd 
undervisning. Studien visar dock att undervisningen fortfarande domineras av enskilt 
arbete i läroböcker. Eleverna får då inte möjlighet att öva på de matematiska 
förmågorna som är väsentliga och avgörande för elevens fortsatta utveckling. Boesen 
m.fl. (2014) förklarar det med att lärare kan ha fått för lite tid och resurser till att 
förändra sin undervisning. De menar att lärarna saknar kunskap som är nödvändig 
för att kunna använda den nya läroplanen i praktisk undervisning. 

Skolverket (2003) påpekar att det har blivit en vana att i skolan använda en lärobok i 
matematiken. Både elever och föräldrar förväntar sig att eleverna arbetar i en lärobok 
på matematikundervisningen. Användandet av den traditionella matematikboken där 
eleverna sitter och löser räkneuppgifter individuellt kan både vara ett hjälpmedel och 
ett hinder i undervisningen. Johansson (2009) beskriver att läroboken kan hindra 
läraren i sin egen kreativitet att skapa egna övningar till eleverna. Risken är också att 
läraren blir låst av att eleverna måste hinna räkna färdigt i boken istället för att se 
målet med att eleverna uppnår kunskapskraven. Johansson (2009) skriver vidare att 
boken riskerar att styra hur undervisningen planeras. Hon anser dock att läroboken 
är ett viktigt verktyg för läraren och menar att läraren behöver fundera på hur den 
används och vad den har för inflytande på undervisningen. Skolverket (2011) 
presenterar också i sin rapport att lärare anser att läroboken i matematik är styrande 
och hindrar dem från ett varierande arbetssätt. Kompetensen hos läraren är 
väsentligt för att inte låta läroboken styra matematikundervisningen. 

2.4 Digitala läromedel 

Digitala läromedel infördes redan i Lgr 80 (Hylén, 2013). Redan under 80-talet 
användes datorer på skolan av lärare. Lärarna blev under 90-talet mer medvetna om 
IT som pedagogiskt verktyg efter att staten investerat i kompetensutveckling och en 
dator till varje lärare. Skolinspektionen (2012) gjorde en undersökning om hur den 
svenska skolan använder sig av digitala verktyg och den visar att det finns stora 
brister i hur digital teknik introduceras på skolor. Skolledningen har inte styrt 
användandet i tillräckligt hög grad utan det har varit den enskilda lärarens intresse 
som styrt användandet av digitala verktyg. Lärare har inte heller fått tillräckligt med 
kompetensutveckling för hur de ska arbeta pedagogiskt med digitala läromedel. 
Sjödén (2014) hävdar att det finns mängder av digitala läromedel men att det inte är 
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många av dem som lever upp till vetenskapliga krav gällande pedagogik och lärande. 
Han skriver fortsättningsvis att det skulle gynna lärares arbetsbörda om det fanns en 
gemensam eller central utvärdering av digitala läromedel.  

Gode (2017) anser att digitala läromedel kan påverka undervisningen på andra sätt 
än traditionella läromedel. Han menar att det digitala läromedlet kan väcka intresse 
hos eleverna på ett annat sätt eftersom layouten är mer tilltalande än vad en vanlig 
lärobok är. Den digitala produkten ger också snabbare feedback till eleven. Den 
digitala diagnosen ger läraren en bättre överblick av elevens kunskapsutveckling. 
Hemberg (2011) menar att en interaktiv tavla synliggör elevers tankeprocesser och 
bjuder in elever till samtal och eleverna blir mer engagerade i lärprocessen. 

Haelermans (2017) har gjort en studie där hon jämfört elever som haft traditionell 
undervisning och elever som haft tillgång till digitala läromedel. Resultatet visar att 
elever som använde digitala läromedel förbättrade sina matematikresultat i 
grundläggande färdigheter som addition och multiplikation. Hon såg också att 
digitala läxförhör gav positiva effekter. Hon lyfte fram att det krävs väl insatta 
pedagoger som har goda kunskaper i användandet av digitala läromedel för att det 
ska vara effektivt. Det behöver finnas ett genomtänkt syfte med undervisningen 
annars kan de digitala verktygen få motsatt effekt. En studie som SKL gjort (SKL, 
2014) talar för flera positiva effekter av användande av digitala läromedel. En fördel 
är att elevernas förmågor har förbättrats avsevärt och en annan fördel är att eleverna 
kan arbeta mer individualiserat då eleverna inte behöver arbeta med samma 
uppgifter. En nackdel är att det medför en ökad kostnad för digitala verktyg och för 
inköp av olika digitala program. 

De flesta skolor har i dag tillgång till digitala läromedel men deras fulla kapacitet 
utnyttjas inte då det kan vara svårt för lärare att hitta bra program till sin 
undervisning (Sjödén, 2014). Nya digitala läromedel utvecklas och det kommer nya 
program i stort sett varje dag. Det är svårt för lärare att få tid till att hinna prova olika 
digitala spel. Det finns sällan några tydliga kunskapsmål skrivna till spelen. Även om 
lärare får tillgång till digitala verktyg så har de en tendens att hålla fast vid sin 
traditionella undervisning (Krumsvik, 2006). Det beror främst på att de saknar 
kunskap och motivation till förändring. Det är väsentligt att introducera digitala 
läromedel stegvis i lagom takt för att inte skapa motstånd från lärarna. De måste få 
tid till kompetensutveckling på området för att motivera sig till att använda digitala 
läromedel. 

2.5 Laborativt material 

Laborativt material är fysiska föremål som går att ta i, plocka isär, sätta samman, 
flytta på och fördela. Det är föremål som kan hanteras med händer och även visuellt 
för att tydliggöra matematik. Laborativt material kan delas in i tre kategorier. Den 
första kategorin är vardagliga föremål från naturen eller vardagen exempelvis 
låtsaspengar, decilitermått, måttband. Den andra kategorin är pedagogiska material 
som är speciellt framtagna för undervisningssyfte t.ex. tiobassystem, geobräden och 
logiska block. Den tredje kategorin är spel. Det kan vara både kommersiella 
färdighetstränande spel och egenkonstruerade av lärare eller elev. Några exempel är 
tärningsspel och Memory (Rystedt och Trygg, 2010). 
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Laborativt material kan påverka elevers inställning till matematik positivt. Eleverna 
kan undersöka olika matematiska strategier för att se hur de bäst kan lösa ett 
problem (Berggren, 2004). Tanken med laborativt material är att eleverna ska få 
bättre förståelse för matematiken. Då eleverna konkret får plocka med material och 
använda flera sinnen så ökar möjligheterna att eleverna lättare ska få förståelse för 
både det teoretiska och praktiska i matematikundervisningen. Intressen och 
motivation har stor betydelse för elevens lärande och om vi kan väcka elevernas 
intresse och lust så lär de sig snabbare (Johansson, 2009). Emanuelsson (1995) 
kritiserar lärare som ofta börjar med den matematiska teorin i undervisningen istället 
för att gå från konkreta uppgifter till teori. Han anser att det är viktigt att eleverna får 
möjlighet att prova olika sorts konkret material för att de inte ska koppla ihop ett 
specifikt material till just det matematiska tänkandet. Att enbart använda ett och 
samma material kan leda till att eleven senare inte klarar sig utan det materialet. 
Ahlberg (2000) lyfter att grundtanken med laborativt material är att skapa en länk 
mellan det abstrakta och konkreta i matematikundervisningen oavsett riktning.  

Löwing (2006) belyser att det inte är helt problemfritt att arbeta med laborativt 
material. Om materialet används utan efterföljande abstraktion blir inte 
matematiken konkretiserad. Det gör mer skada än nytta för eleven som då bara 
manipulerar sig fram till ett svar då eleven inte utvecklar sitt sätt att tänka och träna 
på olika tankeformer. Skolverket (2011) betonar att lärarens roll har stor betydelse för 
att det laborativa materialet används på bästa sätt. Det kan vara bra att starta 
lektionen med en gemensam genomgång och därefter låta eleverna laborera med det 
konkreta materialet. Innan lektionen avslutas är det bra att ha en gemensam 
uppföljning då eleverna får vara med och berätta hur de har tänkt och diskutera 
tillsammans (Skolverket, 2011). 

I en australiensk studie redogjorde Marshall och Swan (2008) några fördelar med att 
använda konkret material i matematikundervisningen. Den största fördelen var det 
visuella stödet som laborativt material kan erbjuda. Andra fördelar var också att 
eleverna fick ökad förståelse för begrepp och matematiska samband, engagemang, 
motivation och möjligheten att göra det abstrakta konkretiserat. Nackdelar som kom 
fram i studien var att skolor har olika ekonomiska förutsättningar och att det 
laborativa materialet ibland kan distrahera eleven. Det framkom också att bristen på 
tid att förbereda och plocka undan en laborativ lektion var en nackdel. Skolverket 
(2011) presenterade också ett liknande resultat från svenska studier att lärare anser 
bristen på både tid, ekonomi och fysiska utrymmen som hinder för laborativt 
arbetssätt. Det viktigaste är hur man använder materialet för att få ett gott resultat av 
förståelsen för matematikundervisningen. Vilket material man använder är inte 
avgörande i sig (Kilborn & Löwing, 2002).  

2.6 Sammanfattning 

Det läromedel som används mest i matematikundervisningen är läroböcker och 
lärare använder ofta läroboken som planering för sin matematikundervisning. 
Undervisningen domineras av enskilt arbete i läroboken för eleverna, vilket riskerar 
att eleverna inte får möjlighet att öva på de matematiska förmågorna. Läroboken är 
ett viktigt verktyg för lärarna men de behöver dock få tid och kunskap att fundera på 
hur den ska användas. Digitala verktyg används främst i syfte att förbättra elevernas 
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matematikresultat i grundläggande färdigheter i addition och subtraktion. 
Undervisningen med digitala verktyg domineras av individuellt arbete. Enligt 
litteraturen kan digitala verktyg väcka elevens intresse för matematik men många 
lärare saknar kompetens för att användandet ska vara effektivt för elevens lärande. 
Det laborativa materialet används i syfte att eleverna ska få bättre förståelse för 
matematiken, då eleven får använda flera sinnen vilket gynnar inlärningen. Det ska 
skapa en länk mellan det konkreta och det abstrakta i matematiken. Bristen på 
lärares kompetens, tid och skolans ekonomiska förutsättningar ses som ett hinder för 
laborativt arbetssätt. Tidigare forskning visar att det inte är läromedlet i sig som 
avgör om det är lämpligt att användas utan hur läraren använder det för och med 
eleverna.  

3. Teoretiskt perspektiv 

I detta arbete är utgångspunkten ett sociokulturellt synsätt på lärande. Liberg, 
Lundgren & Säljö (2014) beskriver att det sociokulturella perspektivet handlar om 
utveckling, lärande och språk. Vygotskij anser att vi människor lär oss i samspel med 
andra människor. Han hävdar att vi är sociala varelser som utvecklas med hjälp av 
andra människor. Människors tänkande formas genom att vi kommunicerar med 
varandra och att en av skolans uppgifter är att göra oss människor delaktiga i 
samhället. Vi blir delaktiga genom samspel mellan elev och elev men även mellan elev 
och lärare. I skolan får man nya kunskaper som vi inte stöter på i vardagen. Vi lär oss 
hela tiden nya saker genom sociala sammanhang, enligt Vygotskij. 
 
Ett begrepp som används i det sociokulturella perspektivet är mediering. Mediering 
handlar om att vi människor använder oss av olika artefakter så som redskap och 
verktyg när vi skapar förståelse för omvärlden. Vygotskij menar att människan 
använder två redskap, det språkliga och det materiella. Ett språkligt eller materiellt 
redskap är en symbol, tecken eller ett teckensystem för att vi människor ska kunna 
tänka och för att vi ska kommunicera. Språkliga redskap kan till exempel vara 
bokstäver, siffror, begrepp så som plus, minus, triangel och procent. Mediering avser 
även användande av fysiska redskap. Vi använder till exempel ett tangentbord för att 
skriva och en spade för att gräva. I de flesta yrken krävs det olika slags redskap för att 
genomföra olika jobb (Liberg, Lundgren & Säljö, 2014). Detta synsätt hjälper mig att 
tolka och analysera intervjusvaren. Lärares argument för användandet av läromedlen 
kan förstås ur detta perspektiv. 

4. Metodologi 

I metoden presenteras urvalet av informanter och datainsamlingsmetod. Därefter 
beskrivs dataanalysmetoden där intervjusvaren analyserats. Slutligen beskrivs vilka 
etiska överväganden som tagits hänsyn till i arbetet. 

4.1 Datainsamlingsmetod och urval 

Metoden som används i denna studie är semistrukturerade intervjuer som därefter 
analyserats. Intervjuerna utgicks från teman med öppna frågor där lärarna fått stor 
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frihet att svara på frågorna (Bryman, 2011). Syftet med öppna frågor är att 
informanten ska känna sig bekväm med att få svara så utförligt som möjligt. 
Semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod för att få reda på argument och 
åsikter om ett specifikt ämne (Denscombe, 2016). Grundfrågor användes och ställdes 
till samtliga. Det fanns även ett antal följdfrågor som ställs beroende på hur de 
tillfrågade valde att svara på grundfrågorna. Detta leder till större kunskap om ämnet 
och mer utförliga svar. Öppna frågor förbereddes med följdfrågor för att intervjun 
skulle kännas flexibel men ändå vara väl förberedd. För att öka informanternas 
bekvämlighet och trygghet genomfördes intervjuerna på deras arbetsplats. 
 
Intervjuerna spelades in på ljudfil för att ge möjlighet att lyssna igenom samtliga 
intervjuer flera gånger och upptäcka likheter och olikheter i informanternas svar. Då 
kan en mer exakt bild återges av intervjuerna. Det ger också större möjlighet till 
koncentration på vad informanten säger och då anteckningar inte behöver skrivas 
kan all fokus läggas på lärarens svar (Bryman, 2011).  
 
Urvalet av intervjudeltagare är väsentligt för studien. Då studiens syfte handlar om 
vilka argument som matematiklärare i årskurs 1-3 har för de val av läromedel de 
använder i sin undervisning så kontaktades lärare från olika skolor i Mellansverige. 
Informationsbrevet mejlades ut och fick positiva svar av sju lärare. Studien är därmed 
baserad på sju lärare som arbetar i årskurser 1-3 i sex olika skolor. De lärare som 
intervjuades är en lärare i åk 1, tre lärare i åk 2, två lärare i åk 3 och en speciallärare i 
matematik. De intervjuade lärarna har arbetat som lärare mellan 1-30 år.  
 
Intervjufrågorna (Bilaga 2) som skapades fokuserade på lärares val av läromedel, hur 
de lägger upp arbetet med läromedlet och lärares åsikt om läromedlet gynnar 
matematiska förmågor och individualisering. Fokus har legat på frågor där lärarna 
har fått utrycka sina tankar om hur de arbetar med läromedel i 
matematikundervisningen. Intervjuernas syfte var att få fram vad som var viktigt för 
lärarna i användning och val av läromedel. Därför intervjuades lärarna separat och 
inte i grupp där deras tankar kan påverka varandra. I den semistrukturerade 
intervjumetoden organiseras teman för att kunna få svar på forskningsfrågorna, se 
bilaga 2. Temans skapades för att få reda på bakgrunden hos lärarna, 
undervisningsmaterial och avslutande frågor som handlade om vad som var svårast 
och roligaste med att undervisa i matematik. I dessa teman har det ställts frågor som 
tillhör varje tema.  
 
Informationsbrev (Bilaga 1) skickades till informanterna. Informanterna kontaktades 
för att boka tid för intervjun. Intervjuerna genomfördes på resp. skola för 
informanternas trygghet och bekvämlighet. Intervjuerna tog cirka 30-60 minuter. 
Intervjuguide användes (Bilaga 2) för att säkerställa att alla frågor ställs och att de 
ställs på samma sätt till alla lärare. Frågor (Bilaga 2) som har ställts har delats in i 
teman för att se till att få med forskningsfrågan som skulle undersökas men fokus har 
legat på att inte ställa frågor som är alldeles för specifika och inte ställa ledande 
frågor för att få ett så utförligt svar som möjligt om hur de tänker kring valet av 
material.  
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4.2 Analysmetod 

Data har analyserats för att kunna besvara forskningsfrågan. Steg ett var en 
sammanställning av alla intervjuerna. Sedan sorterades kategorier efter olika teman. 
Nedan redogörs för hur dessa steg genomfördes. 

Först lyssnades varje intervju igenom. Sedan skrevs anteckningar ned utifrån 
ljudinspelningarna vilket ansågs var viktig i studien. Ljudinspelningen var grunden 
för analysen. Intervjuerna spelades in men transkriberades inte. Viktiga nyckelord 
och fraser skrevs ned ex. tidsvinst, stress, trygghet, lust, mattebok. En lärare sa 
ordagrant: ”Jag använder mig av en mattebok som grund, alla ska räkna fyra sidor 
sedan är det jättemånga som har extraböcker som jag har plockat från vårt 
matteskåp, jag gör mycket egna häften och sådär. Ofta om vi jobbar med ett 
arbetsområde klockan till exempel så brukar jag alltid göra ett klockhäfte till 
eleverna. ”I mina anteckningar har det sammanfattats såhär: ”använder mattebok 
som grund där alla ska räkna fyra sidor sen används extraböcker som plockats från 
deras matteskåp. Gör egna häften- om de jobbar med klockan brukar det göras ett 
klockhäfte. ”Själva intervjun finns ju kvar men alla irrelevanta ord som t.ex. och 
sådär, ofta osv har plockats bort. Intervjuerna lyssnades igenom igen för att 
säkerställa så inget relevant för studien missades. Det som antecknas var alltså en del 
av ljudupptagningen av intervjuerna och endast informanternas svar, alltså inga 
tonfall, känslor eller några reaktioner värderades vid anteckningarna. Detta sätt 
genomfördes likadant på alla sju inspelade intervjuer. Alla intervjuinspelningar 
lyssnades igenom fyra gånger för att säkerställa anteckningarna, vilket Bryman (2011) 
rekommenderar.  

I steg två sammanställdes anteckningarna från varje intervju. Sammanställningarna 
utgjorde sedan sorteringen. Sortering sker utifrån kategorier som handlade om olika 
läromedlen, läroböcker, digitala verktyg och laborativt material. Sorteringen utgick 
ifrån de tre olika läromedelstyperna. Likheter sågs i flera intervjusvar vilket bildade 
kategorier som blev tidsvinst, stressmoment för lärare och elev, elevernas lust att lära 
och förmågor. Att dessa kategorier växte fram är styrt av forskningsfrågan som 
handlar om argument för att använda vissa läromedel. Exempel på hur dessa 
kategorier uppstod var: 

Lärare 1:  
Nackdelen med att jobba i matteböckerna är att man ska hinna med allt i böckerna. 
Ibland upplever jag att det är som en tävling då elever vill bli klara så fort som möjligt. 

Lärare 2: 
 
Dilemmat som en klasslärare har är att man inte alltid hinner stötta alla elever när vi 
arbetar i matteboken. 

Lärare 3: 
 
Många gånger när föräldrarna kommer till skolan så frågar de främst om deras barn 
ligger bra till i matteboken. Det är inte många gånger som någon förälder ställer frågan 
om barnet kommer att nå målen i matematik. 
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Dessa tre påståenden hörde ihop och bildade en kategori som blev stressmoment för 
lärare och elev. Lärare kände stress så då bildades den här kategorin. Dessa 
kategorier fanns inte i början utan fick komma fram genom de olika intervjusvaren.  
 

4.3 Etiska överväganden  

De stora forskningsetiska riktlinjerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialiteskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har under 
arbetet förhållit mig till de etiska övervägandena och informerat lärarna om dessa i 
informationsbrevet (se bilaga 1). Informationskravet har tillämpats i informationsbrevet 
där information om studien och vad det ska användas till finns med. Samtycktekravet har 
tillämpats där lärarna har fått höra av sig till mig via mail om samtyckte till medverkan 
samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien utan motivering eller 
negativa konsekvenser. Kondifidentialitetskravet handlar om att ta hänsyn till studiens 
informanter. Det har tillämpats i informationsbrevet och genom hela studien. Materialet 
hanteras på så sätt att det endast är jag som har tillgång till det. Materialet förvaras säkert 
och det förstörs när studien är klar. Även Nyttjandekravet framkommer i 
informationsbrevet vilket innebär att insamlad data kommer att raderas vid studiens slut 
och endast användas av syfte till studien. Insamlad data kommer endast användas i detta 
forskningsändamål och i det slutliga resultatet. 

5. Resultat 

I denna del presenteras lärarnas intervjusvar utifrån forksningsfrågan: ”Vilka 
argument ger lärare för val av undervisningsmaterial i matematikundervisningen i år 
1-3.” Denna presentation struktureras utefter kategorierna läromedel som används, 
läroboken, digitala verktyg och laborativt material. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet.  

5.1 Läromedel som används. 

Det läromedel som alla lärarna använde sig av var läroböcker, laborativt material 
exempelvis multibassystem, klockor, leksakspengar, tallinjer. Fem av lärarna 
använde även interaktiva tavlor och sex av lärarna hade Ipads eller datorer till sina 
elever i undervisningen. 

5.2 Läroboken 

Ett argument som lärarna lyfter gällande användning av läroboken är att den skapar 
en god struktur på undervisningen och att det är tidssparande för lärarna att följa 
lärobokens färdiga planering. 
 
      Jag spar tid då jag inte behöver göra någon egen planering (L2).  

 
Flera av de tillfrågade lärarna anser att läroboken är en trygghet för att de ska få en 
överblick över alla arbetsområden och mål som de ska få med under läsåret. Vissa av 
lärarna upplever dock att läroboken inte är heltäckande gällande mål och förmågor. 
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Dessa lärare kompletterar undervisningen med andra uppgifter men de medger att 
det är svårt att få tiden att räcka till att söka meningsfulla uppgifter, material och 
förbereda lektioner då vardagen är stressig. 
 
Fem av lärarna startar alltid lektionen med en gemensam genomgång tillsammans 
med alla elever oavsett nivå på deras kunskaper. Lärarna såg den färdiginspelade 
genomgången som är kopplade till läroboken som tidsbesparande då det inte behövs 
någon förberedelsetid till den. När genomgången är avklarad får eleverna arbeta 
enskilt i matematikboken. Då får läraren tid till att hjälpa de elever som behöver mer 
stöd. 
 

Jag har genomgång oftast digitalt via smartboarden. Vi går igenom några uppgifter 
gemensamt och därefter får eleverna arbeta enskilt i sin lärobok. Vissa elever behöver få 
ytterligare en förklaring efter den gemensamma genomgången (L4). 

 
Några av lärarna som har intervjuats anser att de kan individualisera undervisningen 
med hjälp av läroboken då det finns en basversion och en mer avancerad för de elever 
som kommit längre i sin matematikutveckling.  
 

Det är viktigt att lägga nivån på undervisningen efter varje elevs förutsättningar för att det 
ska bli meningsfullt och lustfyllt för eleverna (L3). 

 

En av lärarna uttryckte att hon skulle vilja arbeta mer praktiskt och konkret än vad 
hon gör i dag. Hon anser att det är svårt att få tiden att räcka till att planera 
spännande och intressanta lektioner. Därför blir det mycket enformigt arbete i boken.  
 

 Jag är helt medveten om att jag skulle få ett helt annat engagemang från eleverna om jag skulle 
variera undervisningen mer (L1). 

I och med den läroboksstyrda matematikundervisningen arbetar eleverna mycket 
individuellt och samarbetet mellan elever blir också åsidosatt och då får eleverna inte 
öva upp sin kommunikations- och problemlösningsförmågan, berättar en lärare. 
 

Visst har man ibland dåligt samvete över att det blir mycket enskilt arbete i matteboken (L2).  
 

En lärare nämnde att läroboken som hon använder har fått bra kritik då de 
finländska eleverna har fått goda framgångar i matematik. Därför litar hon på 
lärarhandledningens upplägg. Däremot är de övriga lärarna medvetna om att de fem 
förmågorna i kursplanen inte utvecklas tillräckligt mycket när de arbetar så mycket 
enskilt i matteboken.  
 
Trots att samtliga tillfrågade lärare var positivt inställda till den lärobok som de 
använde så nämnde några av lärarna att det kan upplevas som ett stressmoment när 
man jobbar i matteboken.  
 

Nackdelen med att jobba i matteböckerna är att man ska hinna med allt i böckerna. 
Ibland upplever jag att det är som en tävling då elever vill bli klara så fort som möjligt 
(L1). 

 
En lärare nämner att hon försöker vara tydlig mot eleverna med att alla jobbar i olika 
takt och att vissa behöver mer tid att tänka medan andra är snabbare på att lösa 
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uppgifter. Tre av lärarna upplever att det är som en tävling mellan eleverna i klassen. 
En av lärarna anser också att elever jämförde sig med andra klasser på skolan. 
 

Jag har en elev som berättar för mig när de andra klasserna på skolan har hunnit före vår 
klass i matteboken. Jag har förklarat för henne att det inte är någon tävling och att det 
kan bero på att jag har stannat till för att arbeta konkret med något moment som jag 
upplevt att eleverna haft svårigheter med i matteboken (L6).  

 
En av lärarna lyfte fram föräldrarnas förväntningar av läroboken som ett av 
problemen. Hon anser att föräldrar ifrågasätter om hon strukit några sidor i elevens 
lärobok. Föräldrarna verkar tro att eleven då kommer att missa något i 
undervisningen. En anledning till att läraren strukit sidor kan vara att eleven redan 
visat att hon nått detta mål. Läraren kanske har valt att arbeta med detta mål på 
annat sätt.  
 

 Många gånger när föräldrarna kommer till skolan så frågar de främst om deras barn 
ligger bra till i matteboken. Det är inte många gånger som någon förälder ställer frågan 
om barnet kommer att nå målen i matematik (L5). 

 

Vissa kapitel är svårare än andra och då är det svårt att hinna stötta alla elever. 
Därför är det viktigt att ha tydliga genomgångar som alla hänger med på. Där kan 
man ta hjälp av de färdiga genomgångarna som finns i studentlitteratur. 
 

Dilemmat som en klasslärare har är att man inte alltid hinner stötta alla elever när vi 
arbetar i matteboken (L1). 
 

Eftersom läroboken är ganska tjock med mycket uppgifter menar en lärare att det 
svårt att hinna klart med hela boken på en termin. I slutet av terminen kan det bli 
stressigt för lärare att hinna klart boken. Det var dock några lärare som sa att de inte 
gör allt som finns i matteböckerna utan de brukar välja ut de viktigaste uppgifterna 
eftersom boken är så ”mastig”.  

5.3 Digitala verktyg 

Samtliga lärare använder digitala läromedel i form av datorer eller Ipads. Lärarna ser 
stora fördelar i att inte behöva rätta elevernas arbeten då de digitala produkterna ofta 
är självrättande och ger eleverna snabb feedback. Vissa av lärarna använder program 
som även visar elevens prestationer.  
       

Jag kan som lärare gå in och kolla statistiken och se hur mycket eleven övat och hur mycket han 
har klarat av. Det som digitala läromedel klarar av kan inte en lärare klara på egen hand under 
sin arbetstid (L6). 

 
Apparna levererar hur många uppgifter som helst. Den engagerar eleverna, bidrar till samarbete 
med kommunikation kring matematiska problem. Den rättar, ger feedback, räknar ut resultat 
som den presenterar i statistik. Det skulle aldrig jag hinna göra på en lektion (L4). 

 
Samtliga lärare upplever att eleverna är mer engagerade och mer positivt inställda till 
att arbeta med digitala läromedel i matematikundervisningen än när de arbetar i 
matteboken. Tre av lärarna nämnde också att eleverna orkar arbeta längre stunder 
med digitala läromedel då de får belöningar i form av applåder, fyrverkerier eller 
stjärnor.  
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 Jag upplever att eleverna får ny energi när de får en Ipad i handen. De orkar hålla fokus längre 
tid än när de jobbar i matteboken (L1). 

 
Jag använder Bingel där eleverna får en belöning när de har klarat olika nivåer. Det blir som en 
utmaning där de belönas om de klarar av matematiska uppgifter i olika svårighetsgrad. De får 
massor av färdighetsträning på ett roligt och motiverande sätt (L4). 

 
De lärare som aktivt arbetar med digitala läromedel upplever det positivt att eleverna 
kan arbeta på olika nivåer vilket inspirerar eleverna. Det blir inte lika påtagligt att 
vissa elever kommit längre då eleverna arbetar med sina individuella program. En av 
lärarna försöker inspirera sina kollegor att använda digitala verktyg mer men hon 
upplever att de känner sig osäkra på de digitala verktygen. Tiden räcker inte riktigt 
till för att hon ska hinna hjälpa dem. Hon säger också att skolan inte har råd att köpa 
in de appar som hon önskat.  
 

Så mycket färdighetsträning som de får med en Ipad kan inte matteboken erbjuda.  Flera 
av mina elever skyndar på i matteboken när de vet att de får ta en Ipad efteråt (L4). 

 
Lärarna använder interaktiva tavlor under genomgångar för att eleverna ska få 
möjlighet att få uttrycka sina tankar, resonera och få ökad förståelse för matematiska 
begrepp. 
 
Det var en av lärarna som uttryckte att elever ofta blir sittande ensamma med sin 
iPad och att de då inte utvecklar förmågorna som att kommunicera och resonera. Av 
den anledningen ändrade hon strategi så att eleverna numera får lösa uppgifterna 
tillsammans med en kamrat. Hon uppmuntrade verkligen sina elever att de skulle 
förklara för varandra hur de tänker. Det är bra för då får de syn på att det kan finnas 
fler sätt att tänka och lösa problem. 
 

Visst kan det bli lite ”surrigt” i klassrummet men det är häftigt att gå runt och lyssna när de 
resonerar med varandra (L5). 

 
Vissa av lärarna var tveksamma till om eleverna verkligen utvecklade de 
matematiska förmågorna när de spelade spel.  
 

De övar mer färdighetsträning när de arbetar med matematiska digitala program (L1).  

 
En av lärarna upplever att hon inte har tillräckliga kunskaper av de digitala 
produkterna. Hon anser att hon inte vet vilka program som eleverna har nytta av. 
Hon tycker också att det verkar ta väldigt mycket tid att göra i ordning klasslistor till 
de olika digitala programmen. Hon skulle behöva mer tid och stöd för att utveckla sin 
digitala kompetens. 
 
Flera av lärarna tycker att det var svårt att hitta bra digitala program som är 
anpassade till just det arbetsområde som eleven behöver utveckla. 
 

 Jag känner mig lite osäker på om eleven får den träning som den behöver och om den är på rätt 
nivå. Man får helt enkelt prova sig fram för att se vad som fungerar bra eller dåligt (L6). 
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Några lärare är lite osäkra på om eleven håller sig till det program som de ska då det 
finns så mycket som lockar i den digitala världen.  

5.4 Laborativt material 

Ingen av lärarna nämnde tidsvinst som ett argument till att använda laborativt 
material i sin matematikundervisning. Flera av lärarna anser att det är väldigt 
tidskrävande att förbereda laborativa lektioner. Dels för att det tar tid att leta reda på 
bra material då det inte finns tillgång till allt material i varje klassrum. Två av lärarna 
sa att de inte hade någon matteverkstad där man kan låna laborativa läromedel.  
 
Flera lärare anser att eleverna skulle behöva fler laborativa matematiklektioner då de 
är medvetna om att eleverna har lättare att förstå matematiken om de synliggör 
matematiken och får möjlighet att använda flera olika sinnen.  
 

 Jag låter eleverna leka att de handlar med låtsaspengar.  Eleverna blir aktiva och de 
tycker att det är roligt när de får konkretisera det teoretiska som vi tidigare arbetat med i 
läroboken (L5).  

 

En av lärarna anser att laborativt material inte är nödvändigt för de elever som har 
kommit långt i sitt abstrakta tänkande. Två andra lärare kommenterade också att det 
var mest de elever som var lågpresterande som använde konkret material. 
 
En anledning till att en av lärarna inte arbetade så frekvent med laborativt material 
var för att hon upplevde att lektionen lätt blev högljudd. 
 

 Jag vet ju att eleverna engagerar sig mer och visar ett större intresse vid de lektioner när vi har 
arbetat laborativt. Det blir lätt högt i tak då de blir så ivriga att lösa uppgifterna så de glömmer 
att dämpa sina röster. Det blir rätt rörigt i klassrummet då. Det kan ju också vara en anledning 
till att jag som lärare inte planerar laborativa lektioner i någon större utsträckning (L6). 

 
Två av lärarna har upplevt att elever frågar ”När ska vi börja jobba med matte?” då vi 
har konkreta och praktiska övningar i klassrummet.  
 

 Jag upplever att det är väldigt inpräntat i den svenska undervisningen att matematik är 
att jobba i matteboken (L1). 

 
Tre lärare nämner att de använder annat material också för att variera 
undervisningen och för att eleverna behöver få uppgifter där de får interagera och 
diskutera tillsammans med andra elever för att de ska få tillfällen att öva på de fem 
förmågorna.  
 
En av lärarna hade ambitionen efter sin utbildning att arbeta utan lärobok då hon 
tycker att läroböcker är en stor kostnad och att de inte riktigt täcker alla målen. Hon 
tänkte att hon kunde använda dessa pengar till att köpa annat inspirerande laborativt 
material till klassrummet. Hon upptäckte dock att det blev en mycket större 
arbetsbörda än hon räknat med. Hon berättar att hon satt både kvällar och helger för 
att hinna planera meningsfulla matematiklektioner. Året efter valde hon ändå att 
lägga de pengarna på läroboken då hon vet att det tar väldigt mycket tid att planera 
fem matematiklektioner varje vecka utan bok. 
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Jag tänkte som nyutexaminerad att jag inte ville styras av en mattebok, men jag använder 
nu det som är bra i matteboken. Jag vill ändå inte bli för mycket styrd av boken utan jag 
fortsätter att lägga in egna praktiska lektioner emellanåt (L3).  

 
De lärare som skulle vilja ha mer varierad undervisning säger att det är svårt att få tid 
till att hinna planera och förbereda kreativa lektioner. En lärare nämner att hon inte 
arbetat så mycket laborativt och anser att det är svårt att hitta laborativa 
matematikuppgifter då det är flera möten varje vecka och hon behöver vara ute som 
rastvakt varje dag. Läraren ska rätta böcker, kopiera, ringa eller maila föräldrar. 
Läraren berättar också att de har fått mer krav på sig att dokumentera kring eleverna 
och det inte bara är kunskapsresultatet som ska dokumenteras utan också 
kränkningsanmälan, saker som sker på skolan, skriva veckobrev, osv. 

5.5 Resultatsammanfattning 

I denna del sammanfattas resultatet som en tabell med beskrivande text. 

 
 Tidsvinst Stressmoment 

för lärare och 

elev 

Elevens lust att 

lära och 

individualisering 

Utveckla 

förmågor 

Lärobok L1, L2, L3, L4, 

L5 L6 

L1, L5, L6,  L1, L2, L3  L1, L2 

Laborativt 

material 

 L1, L2, L4, L6 L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7 

L1, L2, L3, L5, 

L6, L7 

Digitala 

produkter 

L3, L4, L5, L6, 

L7 

L1, L2,  L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7 

L3, L4, L5,  

Tabell 1. Fördelning av argument för användning av olika undervisningsmaterial i 
matematikundervisningen. 

 
I tabellen får man se en sammanställning av resultatet. I tabellen ovan beskrivs L1 
som lärare i åk 1. L2, L3 och L4 är de tre lärare i åk 2, L5 och L6 är lärare i åk 3 och L7 
är speciallärare. 
 
Resultatet visar att varje läromedel används med olika syften. Argumentet som 
lärarna lyfter för att använda lärobok är främst tidsvinst. Läroboken är ett stöd för 
lärarnas planering av matematikundervisningen och då det finns färdiga 
genomgångar sparar lärarna mycket tid på planeringar. Det upplevs som en trygghet 
att lärarna får en överblick över alla arbetsområden och mål som de ska få med under 
läsåret. Läroboken ger eleven även möjlighet att arbeta på sin individuella nivå. 
Stressmoment med lärobok är att det finns förväntningar att bokens alla sidor ska 
vara klar till terminsslut och att det skapas en tävling mellan eleverna.  
 
Lärares argument för att använda digitala verktyg är tidsvinst, men även för att väcka 
elevens lust att lära och individualisering. Digitala verktyg används med olika syfte 
beroende på vilket verktyg som används. Vissa lärare upplever dock en stress av att 
de själva inte har tillräckliga digitala kunskaper. Interaktiva tavlor används främst för 
gemensamma genomgångar och att låta eleverna få utveckla matematiska förmågor 
som problemlösning, resonemang, kommunikation och begreppsförmågor.  
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Argumentet som lärare lyfter för att använda laborativt material är att öka elevens 
lust att lära då det laborativa materialet ger eleverna möjlighet att skapa förståelse 
mellan det abstrakta och konkreta i matematiken. Andra argument som lärare lyfter 
är att matematiska förmågorna utvecklas även när eleverna arbetar med laborativt 
material. Dessvärre pekar resultatet på att lärarna i undersökningen upplever att 
tiden och kunskap ofta saknas för att förbereda och genomföra laborativa lektioner.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras metod och resultat. Resultatet sätts i relation till tidigare 
forskning och arbetet avslutas med slutsatser och tankar om framtida forskning i 
relation till lärares användning av olika läromedel.  

6.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer användes i datainsamlingen. Enligt Denscombe (2016) 
är intervjuer en metod som fungerar när man i en studie vill få fram människors 
åsikter och tankar. Genom intervjuer kan man läsa av kroppsspråk, miner och det 
finns möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplats för att bidra till en känsla av trygghet. Under intervjuerna användes 
frågeblad som förbereddes med frågor som ställdes till samtliga informanter och vid 
behov användes följdfrågor. Detta gjorde att intervjun kändes flexibel men väl 
förberedd. Informanterna får ta del av vilket ämne undersökningen handlar om 
innan intervjun men de vet inte vilka frågor som ska ställas därmed får de inte så stor 
möjlighet att tillrättalägga svaren, vilket kan minska reliabiliteten.  I 
informationsbrevet skrevs det inte detaljerat om syftet med studien utan endast en 
kort mening som kan ge flera tolkningar om vad som undersöks för att inte 
informanterna skulle forma sina svar efter mitt syfte. Anledning till att det ställdes 
öppna frågor var för att lärarna skulle svara med sina egna ord och erfarenheter samt 
att lärarna skulle kunna ge ett svar som inte var förväntat mig.  
 
Genom att spela in intervjutillfällena underlättade det min bearbetning och fokus låg 
på informanten under intervjutillfället. Ljudinspelningarna gav mig möjlighet att 
lyssna på intervjuerna flera gånger, vilket Bryman (2011) menar ökar giltigheten på 
studien. Det gav mig även en detaljerad analys där lärarnas svar ordagrant kom med 
trots att det inte blev någon transkription av ljudfilerna, då Bryman påpekar att 
transkribering är tidskrävande. Istället förklarades och skrevs det fram meningar i 
det som sades med styrkande citat. För att få ett giltigt och trovärdigt resultat 
sammanfattades lärarnas svar i slutet av varje intervju för att kunna få en så korrekt 
tolkning av deras sätt att arbeta med olika undervisningsmaterial och även de 
argument som lärarna ger för val av undervisningsmaterial. Det har hjälpt mig att 
skapa en så rättvis bild av intervjuerna som möjligt. I denna studie har lärarna 
förklarat sina sätt att arbeta och insett att de själva behöver tänka på vissa saker i sin 
matematikundervisning vilket är en del av tillförlitligheten, enligt Bryman (2011). 
Med hjälp av mina sammanställningar av intervjuerna blev det tydligare att göra en 
analys eftersom det gav mig en giltig uppfattning av utsagorna.  
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Urvalet av informanter passade bra till min studie. Visst hade det varit önskvärt med 
fler informanter för att få ett större utbud av svar men problematiken var svårigheter 
att få fler informanter att delta. Dock har det samlats in tillräckligt med svar och olika 
anledningar till användandet av de olika läromedlen som en utgångspunkt i 
matematikundervisningen. Andra typer av datainsamling skulle kunna komplettera 
intervjuerna exempelvis observationer där man skulle kunna se hur de olika 
materialen används i vardagen. Observationer ger data kring de som händer som 
synliggör arbetssättet (Stukat, 2011). Observationer är inte lika tidsödande för 
informanten och därmed hade kanske fler deltagare ställt upp. Men med 
observationer hade man troligtvis inte fått svar på syftet kring argumentationen vid 
valet av material och därför krävdes intervjuer som metod i vår studie. Vid valet av 
öppna frågor är att svaren kommer att förändras beroende på vilka lärare det är som 
deltar i studien. Eftersom det är lärares argument och sätt att arbeta som är fokus i 
studien kan resultatet komma att förändras beroende på lärarna som deltar. Vid fler 
deltagare hade utsagorna och därmed resultatet kunnat bli annorlunda.  

6.2 Resultatdiskussion 

I Resultatdiskussionen diskuteras läromedel som används, läroboken, digitala 
verktyg och laborativt material kopplade till lärarnas intervjusvar och tidigare 
forskning. 

6.2.1 Läromedel som används 

Som tidigare studier och forskning har visat (Johansson, 2006) så visade även 
resultatet i min studie en tendens till att läroboken dominerar i den svenska 
matematikundervisningen. Samtliga lärare i min undersökning arbetar med både 
lärobok, laborativt läromedel och digitala läromedel även om läroboken är det som 
används mest i undervisning och som lärarna utgår ifrån i sin undervisning. 

6.2.2 Läroboken 

Studiens resultat visar att lärarnas argument för att använda lärobok i sin 
matematikundervisning är tidsvinst, trygghet och individualisering. Samtliga lärare i 
min studie ser både fördelar och nackdelar med att arbeta med en lärobok. Det 
framgick i resultatet att lärare anser att läroboken är en trygghet för att de ska få en 
överblick över alla arbetsområden och mål som de ska få med under läsåret. 
Johansson (2009) beskriver att boken riskerar att styra hur undervisningen planeras 
istället för att vara ett komplement till undervisningen. Hon anser dock att läroboken 
är ett viktigt verktyg för lärare men att de behöver fundera på hur den används och 
vad den har för inflytande på undervisningen. Ett annat argument för användning av 
läroboken som framkommit i resultatet är möjligheten att kunna individualisera 
undervisningen. Det är i enlighet med Johansson (2011) som betonar att läroböcker 
skapar möjlighet till individualisering då böckerna innehåller en nivågruppering. 
Studiens resultat antyder att några lärare upplever, trots sin positiva inställning till 
läroboken en viss stress från vårdnadshavare som har förväntningar att alla elever 
ska arbeta i en lärobok och även att de ska hinna arbeta klart hela boken till 
terminsavslutningen. Skolverket (2003) beskriver att kompetensen hos läraren är 
väsentligt för att inte låta läroboken styra matematikundervisningen.  
 



17 

 

 

 

I resultatet indikeras det att lärares syfte med användandet av läroboken är att 
underlätta planering av matematikundervisningen då vardagen är stressig och 
läroboken har en god struktur. Skolverket (2011) beskriver också att lärare ofta 
använder läroboken och inte läroplanen till sina lektionsplaneringar.  
 
Resultatet pekar på att lärare är medvetna om att eleverna inte utvecklar alla 
förmågorna i kursplan när de arbetar så mycket enskilt i matteboken. Detta stämmer 
överens med studien gjord av Boesen m.fl. (2014) där resultatet visar att eleverna inte 
får möjlighet att öva på de matematiska förmågor som är väsentliga och avgörande 
för elevens fortsatta utveckling då undervisningen domineras av enskilt arbete i 
läroböcker. 

6.2.3 Digitala verktyg 

I studiens resultat framkommer det att lärarnas argument för att använda digitala 
verktyg i sin matematikundervisning i år 1-3 är tidsvinst, individualisering och 
elevens lust att lära. Eleverna får också möjlighet att utveckla de matematiska 
förmågorna. De digitala verktyg som lärare i studien nämner är Ipads, datorer och 
interaktiva tavlor.  

Resultatet antyder att interaktiv tavla används av lärare främst vid genomgång i 
början av lektion. Lärare ser färdiginspelade genomgångarna kopplade till läroboken 
som tidsbesparande. I samband med genomgångarna får eleverna möjlighet att få 
uttrycka sina tankar, resonera och få ökad förståelse för matematiska begrepp. De får 
därmed utveckla de matematiska förmågorna. Hemberg (2011) menar att en 
interaktiv tavla synliggör elevers tankeprocesser och bjuder in elever till samtal. 
Eleverna blir mer engagerade i lärprocessen. 

I resultatet framkommer det att lärare ser tidsvinsten med digitala läromedel. Det 
finns appar och program som levererar mängder av uppgifter. Det finns många 
digitala läromedel som självrättar uppgifter vilket spar mycket efterarbetstid för 
läraren. Gode (2017) lyfter också fram att digitala läromedel ger lärarna en bättre 
överblick på elevens prestationer och kunskapsutveckling i olika slags tabeller och 
annan statistik. Det som även framkommer i min studie är att lärare upplever att 
eleverna är mycket positivt inställda till digitala läromedel då de ofta får direkt 
feedback och belöning för sitt arbete med digitala läromedel. Även Gode (2017) 
poängterar att det digitala läromedlet ger snabbare feedback till eleven. Lärarna ser 
också en vinst med att eleverna kan arbeta på sin egen nivå. 
 

Resultatet antyder att lärare känner en viss stress av bristen på tid att lära sig att 
använda digitala läromedel och att hitta bra program som är anpassade till olika mål 
som elever behöver utveckla. Sjödén (2014) hävdar att det skulle gynna lärares 
arbetsbörda om det fanns en gemensam eller central utvärdering av digitala 
läromedel. I dag finns det mängder av digitala läromedel som inte lever upp till 
vetenskapliga krav gällande pedagogik och lärande. 

6.2.4 Laborativt material  

Resultatet antyder att lärarnas argument för att använda laborativt material är skapa 
förståelse, elevens lust att lära, förmågor och individualisering. Samtliga lärare i min 
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studie ser både fördelar och nackdelar med att arbeta med laborativt material och de 
hade olika åsikter om vikten av användandet av laborativt material. Studiens resultat 
visar att lärare använder laborativt material främst för att skapa förståelse hos 
eleverna genom att synliggöra det matematiska innehållet. Marshall och Swan (2008) 
betonar fördelarna med det visuella stödet då eleven fick ökad förståelse för begrepp 
och matematiska samband. Lärare visar en medvetenhet om att eleverna lär sig 
lättare om de använder flera sinnen under ett arbetspass. Det framgick i resultatet att 
lärares syfte att använda laborativt material är för att eleverna behöver få uppgifter 
där de interagerar och diskuterar tillsammans med andra elever för att de ska få 
tillfällen att öva på de fem förmågorna. Löwing (2006) menar också att det är 
reflektionen kring det praktiska arbetet som leder till matematiskt lärande.  
 
Lärares argument för användning av laborativt material är att väcka elevens lust att 
lära vilket de har en tro på att den gör när de arbetar laborativt. Lärare upplever att 
eleverna engagerar sig mer och visar ett större intresse under dessa lektioner. 
Skolverket (2003) betonar att det behövs införas ett varierat arbetssätt med 
laborativt arbete både individuellt och i grupp i matematikundervisningen för att 
eleverna ska kunna nå målen. 
 
Studiens resultat visar dock att lärare känner en viss brist på tid att förbereda och 
genomföra laborativa lektioner, vilket även Marshall och Swan (2008) påpekar i sin 
studie. Det visar sig i min studie att vissa lärare saknar erfarenhet och upplever att 
det är svårt att hitta lämpliga laborativa matematikuppgifter. Skolinspektionen 
(2009) har konstaterat under sin granskning att de inte sett många lektioner som 
erbjudit undervisning där eleverna har fått utveckla de matematiska 
kompetenser/förmågor som läroplanen föreskriver.  

6.3 Slutsatser och framtida forskning  

Syftet med min studie var att ta reda på vilka argument som lärare har för att 
använda olika material i sin matematikundervisning i årskurs 1-3. De olika argument 
som lärare gav var tidsvinst, planeringsstöd, trygghet, individualisering, elevens lust 
att lära och skapa förståelse. Lärare använder olika läromedel på olika sätt och av 
olika anledningar. För att uppnå läroplanens mål verkar det dock inte vara det 
primära vilket material de använder, utan hur man använder detta material och i 
vilket syfte. Min slutsats är därmed att lärarens användning av olika läromedel i 
matematikundervisningen är viktigare för måluppfyllelsen än materialet i sig. Med 
bakgrund av detta så ser jag det som intressant med fortsatt forskning kring hur 
lärare planerar sin undervisning utifrån olika läromedel som används. Hur planerar 
lärare för att förmedla matematiken utifrån de olika läromedlen och ser det olika ut 
beroende på vilket läromedel som används? 
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Brandell & A. Pettersson (Red.) Matematikundervisning - Vetenskapliga 
perspektiv (s.149-183). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Liberg, C.  Lundgren U. P., &  Säljö, R (2014). Lärande, skola, bildning: grundbok 
för lärare. Stockholm: Natur och kultur. 

Löwing, M. & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik- För skola, hem och 
samhälle. Stockholm: Studentlitteratur. 
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Bilaga 1 

Läromedels inverkan på matematikundervisning 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag är en lärarstudent från Mälardalens högskola som för närvarande skriver mitt 

examensarbete. Syftet med min studie är att undersöka vilka läromedel några lärare använder, 

hur de använder de samt deras argument för att använda dessa. Jag tycker det är viktigt att ta 

reda på att hur lärare lägger upp undervisning för matematik och varför de använder det 

material de använder i undervisningen. Ungefär åtta lärare på olika skolor i Västmanland 

kommer att intervjuas och du är en av de tillfrågade för att vi vill få en så bred information 

och resultat som möjligt.  

Vid ett eventuellt godkännande behöver du ta ståndpunkt i om det är för dig okej att bli 

inspelad på en ljudfil. Detta på grund av att jag vill kunna gå tillbaka och lyssna på dina svar 

för en korrekt bild som möjligt i resultatet. Tidsåtgången kommer att vara mellan 30-60 

minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Ditt deltagande i undersökningen kommer att vara helt konfidentiellt där varken namn eller 

arbetsplats kommer att tillfrågas eller skrivas ned. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för dig. I enighet med nyttjandekravet är det endast vi som 

kommer att ha tillgång till den insamlade datan du ger ut samt att datan endast kommer att 

användas i denna undersökning. Datan kommer att tas bort vid undersökningens slut och 

kommer då inte gå att få tag i.  

 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna. 

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Sellén 

 

Karin Sellén.    

Tfn:      

E-mail       

 

Handledare: 

Daniel Brehmer 

Tfn:  

E-mail 

 

 

Ort:   Datum: 

Västerås   2018-04-04 

 

Underskrifter: 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Bakgrundsfakta 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vilken årskurs undervisar du i nu? 
 
Hur många elever har du i din klass? 
 
Hur många dagar i veckan har eleverna matematik och hur långa är 
matematiklektionerna? 
 
Undervisningsmaterial i matematik 
 
Vad är ordet läromedel för dig? 
 
Vad använder du för läromedel? 
 
Vad är positivt/negativt med just det läromedlet? 
 
Varför använder du just det läromedlet? 
 
Saknar du något läromedel? (Varför har du inte det?) 
 
Tycker du att läromedlet följer läroplanen? 
 
Utvecklar eleverna de matematiska förmågorna med de olika läromedel som du 
använder? (Hur visar det sig?) 
 
Hur använder du läromedlet för att individualisera din undervisning? 
 
Anser du att du hinner med att stötta alla elever när ni arbetar med läromedlet? 
 
Hur lägger du upp undervisningen med läroböcker, laborativt material, digitala 
verktyg…? 
 
Arbetar eleverna mycket individuellt inom ämnet matematik? 
 
Får eleverna möjlighet att diskutera matematik med sina klasskompisar? (Hur 
organiserar du det? Hur ofta?) 
 
Avslutande frågor 
 
Vad tycker du är det svåraste med att undervisa i matematik? 
 
Vad är det roligaste med att undervisa i matematik? 


