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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att ta reda på lärares syn på att undervisa utan en lärobok i 
årskurs 1-3. Vårt arbete är en kvalitativ studie och vi har intervjuat åtta lärare som 
har erfarenhet av att undervisa utan lärobok och vi har undersökt vilka anledningar 
som de ser till att välja bort läroboken från undervisningen. Arbetets fokus ligger på 
planeringen innan själva genomförandet av matematikundervisningen, valet av 
material och vilka andra saker som kan tänkas påverka organiseringen av 
undervisningen. Därför har vi valt att utforma intervjufrågorna efter två 
huvudområden, först en mer allmän syn på området och sedan fördjupade vi oss i 
planeringen och organiseringen av undervisningen. Resultatet av vår undersökning 
är att läraren måste våga variera undervisningen och ge eleverna möjlighet att testa 
på flera olika arbetssätt. Läraren måste våga tro på sina egna kunskaper och inte 
alltid förlita sig på andra samtidigt så kan läroboken ses som ett hjälpmedel och en 
stöttning då läraren känner att man behöver det. Resultatet visar också att den 
största påverkan på organisering av undervisningen var tiden.       

 
Nyckelord: läromedel, lärobok, matematikundervisning utan lärobok 
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1. Inledning 
 
Det har genom åren gått trender inom skolan att välja bort läroböcker i ämnet 
matematik och man kan fundera på om dessa läroböcker ska ses som ett stöd eller 
hinder i undervisningen. Skolverket (2003) skriver i sin rapport Lusten att lära – 
med fokus på matematik att matematiken är ett av de ämnena i skolan som är mest 
styrt av en lärobok och man kan fundera vad detta beror på. Vidare skriver Skolverket 
att man kan se på en lärobok ur två perspektiv. Å ena sidan kan det vara ett bra 
hjälpmedel och å andra sidan kan för enformigt arbete döda lusten och intresset för 
ämnet hos eleverna. 
 
Grevholm, Norén och Löfwall (2012) skriver att om alltför mycket tid och fokus i 
undervisningen läggs på läroböcker missar lärare och elever möjligheten till 
diskussion i klassrummet vilket också är en viktig del i matematikundervisningen. 
Med tanke på detta kan man spekulera i hur undervisningen är upplagd i skolan och 
om eleverna ges möjlighet att uppnå alla målen i läroplanen. I läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Utbildningsdepartementet, 
2011) står det att läraren ska erbjuda eleverna varierande arbetsformer och arbetssätt 
och då kan man diskutera hur det målet kan uppnås om man är använder sig av en 
lärobok i matematikundervisningen.  
 
Under vår utbildning på högskolan har intresset för en mindre läroboksstyrd 
undervisning i ämnet matematik ökat och vi har under våra praktikperioder kommit i 
kontakt med lärare som har valt att undervisa utan lärobok. Eftersom vi själva snart 
är klara med vår utbildning och har matematik som vårt huvudämne ville vi 
undersöka lärares syn på att undervisa utan lärobok.  
 
Vi har valt att fokusera på lärare som arbetar i årskurs 1-3 för att vi själva dels har 
varit i dessa årskurser under våra praktikperioder, dels för att det är i de årskurserna 
vi vill arbeta. Fokus ligger på förberedelserna inför undervisningen, då menar vi 
planeringen och materialet som används istället för läroboken. Vi kommer inte att 
undersöka det som sker i klassrummet. När vi i det här arbetet använder oss av 
begreppet lärobok syftar vi på vad vi anser vara den ”klassiska” arbetsboken som 
oftast används i matematikundervisningen. Med andra ord de färdigproducerade 
böckerna som oftast utges av något läromedelsförlag. I arbetet kommer vi att beröra 
begreppet läromedel och då syftar vi på allt som kan användas som en resurs i en 
lärandesituation, alltifrån logiska block till surfplattor.   
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2. Syfte och frågeställning 
 
 
Syftet med arbetet är att undersöka matematiklärares i årskurs 1-3 syn och perspektiv 
på vad som påverkar organiseringen av undervisningen i ämnet matematik då 
planeringen inte utgår ifrån en lärobok.  

 

 Vilka anledningar anser lärarna själva att det finns till att undervisa utan 
lärobok i matematikundervisningen?  

 

 Hur påverkas organiseringen av undervisningen enligt lärarna när man 
arbetar utan lärobok? 

 

3. Teori   
 
Teoridelen är uppdelad i tre delar. Vi börjar med en mer allmän syn på läroböckerna i 
matematikundervisningen. Därefter går vi in mer på lärarens roll och avslutar med 
att beskriva synen på alternativa läromedel.  

3.1 Läroböcker i matematikundervisningen  
En anledning till att läroboken har stort utrymme i den svenska 
matematikundervisningen kan bero på att läroplanen vi arbetar efter är målstyrd, 
fokus ligger på att prestera och det är ett konkret resultat som ska visas upp istället 
för att fokusera på processen (Johansson, 2011). Hon tar även upp att läroboken kan 
ses från olika perspektiv. Ett kan vara att läroboken ses som ett hjälpmedel för 
läraren i första hand där läraren kan finna nya idéer och få ny inspiration. Johansson 
(2011) menar att ny inspiration och ett nytt engagemang hos läraren oftast förs över 
på eleverna genom ny och positiv energi vilket i sin tur leder till ett större intresse hos 
eleverna för undervisningen.  
 
Att börja skolan och få sin första lärobok i matematik menar Ahlberg (2000) är för de 
flesta eleverna något spännande, roligt och intressant. Det är dock viktigt att 
matematikundervisningen som sker i skolan inte blir för abstrakt vilket den oftast blir 
om enbart lärobok används. Att undervisa utifrån en lärobok innebär att läraren 
oftast inte utgår ifrån elevernas erfarenheter när undervisningen planeras utan alla 
undervisning styrs helt av läroboken. Innehåller inte matematiken några konkreta 
och praktiska övningar blir matematiken för abstrakt och elevernas intresse kommer 
antagligen att svalna relativt snabbt. Eleverna måste få möjlighet att tillgodogöra sig 
vissa grundbegrepp och knyta an och göra om dessa till sina egna genom att få bygga 
vidare på sina tidigare kunskaper och erfarenheter med ny kunskap (Ahlberg, 2000). 
 
En av nackdelarna Johansson (2011) ser med att eleverna arbetar i läroboken är att 
de blir stressade och enbart tänker att de ska arbeta på med uppgifterna för att bli av 
med dem. Johansson menar att tyngdpunkten inte ligger på att arbeta med 
uppgifterna utan mest att ta sig igenom alla tal och oftast hittar eleverna ett mönster 
för detta.  
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Att i matematiken enbart arbeta med läroböcker kan enligt Johansson (2006) bidra 
till att eleverna blir mindre medvetna om matematikens historia och de kan även ha 
svårare med att se kopplingen mellan dagens samhälle och matematikens roll i den, 
vilket står som mål i den svenska läroplanen att eleverna ska kunna. 
 
Johansson (2006) poängterar dock att det finns skillnader i de olika läroböckerna 
och att en del av dessa i stort sett kräver att läraren ägnar all undervisningstid åt till 
att arbeta i boken medan det i andra läroböcker finns det mer utrymme till att 
komplettera undervisningen med annat material. Enligt författaren används ofta 
detta utrymme då läraren själv upptäcker att läroboken inte tar upp alla delar som 
ska finnas med i undervisningen för att eleverna ska uppnå alla mål i läroplanen.  
 

3.2 Lärare och läroböcker 
Den svenska matematikundervisningen utgår oftast ifrån läroböcker skriver 
Johansson (2006) och hon hävdar att många lärare använder dessa som grund och 
planerar matematikundervisningen utifrån dessa. Hon skriver att eftersom detta är 
ett vanligt fenomen i den svenska skolan är det viktigt att läraren blir medveten om 
hur läroboken ska användas i undervisningen. Kling Sackerud (2009) hävdar att 
lärarna som använder sig av en lärobok oftast följer den rakt av och att eleverna 
endast arbetar på i den utan något större engagemang eller någon delaktighet från 
läraren. Löwing (2004) hävdar att lärarna som använder sig av en lärobok oftast blir 
passiva i undervisningen och att den informationen eleverna får enbart kommer från 
läroboken. Johansson (2006) poängterar att läraren måste vara kritisk i sin 
granskning när läroböcker ska väljas då läraren inte kan förvänta sig att alla 
läroböcker faktiskt tar upp och arbetar med alla mål från läroplanen som eleverna 
ska uppnå. Vidare skriver hon att om läraren väljer att utgå ifrån en lärobok i 
matematikundervisningen är det ett väldigt stort och viktigt val läraren gör. 
Författaren menar att läraren måste vara insatt i läroböckerna och se till att dessa är 
anpassade efter till exempel en ny läroplan. Kjellström och Olofsson (2012) hävdar 
att innehållet i läroböckerna och vad som står i läroplanen inte alltid stämmer 
överens och att läraren måste vara observant på detta.  
 
Läraren som väljer att använda sig av en lärobok i matematikundervisningen behöver 
inte alltid se sig bunden till denna utan det finns olika sätta att se på läroboken 
(Ahlberg, 2000). Hon menar att det huvudsakligen finns tre olika sätt att se på boken 
och använda sig av den. Enligt Ahlberg är ett sätt att enbart använda sig av boken i 
undervisningen och att helt och hållet utgå ifrån den. Det andra sättet är att 
grundtanken är att utgå ifrån boken men att samtidigt ta sig tid till att utgå ifrån 
elevernas erfarenheter och tankar. Det tredje sättet är att fokus ligger på eleverna och 
läraren huvudsakligen utgår ifrån eleverna. Deras tankar och idéer är det som styr 
undervisningen och ingen specifik lärobok används. Lärarna använder sig av flera 
olika läroböcker för att plocka ut det som passar bäst in i undervisningen för att 
eleverna även ska få sin färdighetsträning (Ahlberg, 2000).  
 
En anledning till att lärarna gärna använder läroboken är enligt Johansson (2011) att 
lärarna ser många positiva sidor med den, hon menar att lärarna anser att boken tar 
upp alla delar som eleverna ska arbeta med och de kan även arbeta självständigt 
under lektionen.  
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Detta anser även Ahlberg (2001) och Kling Sackerud (2009) vara en stor del utav 
matematikundervisningen. Kling Sackerud (2009) menar att det är viktigt att läraren 
tillåter att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande och ger dem möjligheten att göra 
det. Ahlberg (2001) menar att det ger utrymme för att eleverna ska kunna ta eget 
ansvar för sitt lärande. Fortsättningsvis skriver hon att läraren kan låta eleverna 
själva planera sina lektioner och att de själva får lägga upp sitt arbete. Detta kan till 
exempel innebära att eleverna planerar hur många sidor de ska räkna i läroboken 
varje lektion samt ger dem möjlighet att själva reflektera över sina kunskaper och sitt 
lärande. Det här arbetssättet ger då enligt Ahlberg (2001) stora möjligheter till att 
individualisera arbetet och fokus ska ligga på sitt eget arbete och lärande och eleverna 
ska komma ifrån momentet att alltid jämföra sig med sina klasskamrater. Ahlberg 
(2001) lyfter dock också en del negativa aspekter med detta sätt att arbeta. Hon 
menar att om läroboken är det enda läromedlet som används i undervisningen kan 
detta leda till att läraren missar andra arbetssätt som diskussioner och grupparbeten 
och fokus läggs helt på att istället räkna ut boken istället för att se vad eleverna 
egentligen lär sig.    
 
Enligt Johansson (2011) tar lärarna som har valt att undervisa utan lärobok upp att 
de känner att det är mer tidskrävande och att läraren måste ha mer kunskaper kring 
ämnet. Hon menar att lärarna anser att det krävs mer didaktiska kunskaper hos 
lärarna. Fortsättningsvis skriver författaren att en bok som är skriven av någon 
annan som antagligen har mer kunskap kring ämnet kan fungera som en trygghet för 
den oerfarne läraren eller om läraren känner att den inte har tillräckligt med kunskap 
om läroplanen och dess innehåll. Även Malmer (2002) skriver att en av 
anledningarna till att många lärare använder sig av färdiga läroböcker är att de är 
osäkra i sin roll som matematiklärare. Hon menar att det är lättare att lita på dem 
som kan mer om ämnet, i detta fall författarna som skriver läroböcker, istället för att 
lita på sina egna kunskaper. Författaren menar att det krävs mer av lärarna som 
väljer bort läroboken i sin undervisning, hon skriver att det är skillnader i både 
planeringen inför undervisningen och att läraren även måste utvärdera 
undervisningen mer noggrant om man använder sig av det arbetssättet. Malmer 
(2002) skriver att denna typ av planering och utvärdering är mer tidskrävande än om 
läraren har en lärobok som hjälpmedel i matematiken och det kan tyvärr leda till att 
många lärare håller fast vid läroboken för att helt enkelt spara tid. Fortsättningsvis 
skriver hon att läraren måste ha målen klara framför sig när undervisningen 
struktureras upp för att läraren ska veta vad undervisningen ska innehålla och även 
hur arbetet ska genomföras. 
 
Det finns en rad olika anledningar till att dagens lärare håller fast vid läroboken. 
Malmer (2002) lyfter att en anledning är att lärarna tycker att mycket av deras tid går 
åt till saker som inte direkt har med undervisningen att göra och på grund av tidsbrist 
håller de fast vid till exempel läroböcker. En annan anledning som Malmer lyfter och 
ser som en orsak till att lärarna håller kvar vid läroboken är bristen på resurser att 
skaffa alternativa läromedel och material som krävs om läroboken väljs bort. Både 
Malmer (2002) och Johansson (2011) skriver att om lärarna väljer bort läroböcker i 
matematiken möts det oftast av stort motstånd av både kollegor och skolledningen 
vilket kan leda till bristande engagemang hos lärarna.  
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Dock bör lärarna enligt Hattie (2012) försöka få till ett bra samarbete med sina 
kollegor. Han menar att detta kan ske på många olika sätt men ett av de bästa och 
mest effektfulla är att tillsammans med sina kollegor komma fram till en gemensam 
grund att utgå ifrån. Författaren skriver att tillsammans utarbetas en plan om vad 
som är viktigt att ha med i undervisningen och på vilket sätt arbetet kan genomföras 
på. Hattie framhäver att en annan stor fördel med ett bra samarbete med sina 
kollegor är att utvärderingen av sitt eget arbete blir djupare om lärarna hjälps åt att 
lyfta bra saker och saker där utveckling kan ske. Johansson (2006) menar att 
läroboken har en lång tradition i matematikundervisningen och att det kan leda till 
att läraren väljer att ha kvar den i undervisningen då påtryckningar från både andra 
lärare, elever men också föräldrar kan förekomma. Johansson hävdar att 
föräldrarnas negativa syn på en undervisning som inte utgår ifrån läroboken kan 
påverka lärarens arbete och entusiasm negativt.       
 
Matematiken i skolan handlar enligt Ahlberg (1995) om att ge eleverna kunskap om 
ämnet och även hur kunskapen kan användas. Det är viktigt att se kopplingen mellan 
skolmatematiken och vardagsmatematiken och enligt Furness (1998) finns det 
mycket i vardagen som faktiskt handlar om matematik. Han menar att enkla och 
vanliga aktiviteter som bakning tränar mycket för eleverna och ger dem kunskaper de 
verkligen har användning för i vardagen. Han menar att läraren borde kunna få med 
mer av liknande aktiviteter i matematikundervisningen. Ahlberg (1995) skriver att 
innan eleverna börjar i skolan har de i mer vardagliga situationer löst problem. Dessa 
problem menar författaren kan ha uppstått i hemmet med föräldrarna eller med sina 
lekkamrater på fritiden eller i förskolan. Ahlberg hävdar att i dessa situationer har 
barnet redan lärt sig att räkna. Författaren menar att kunskaperna de har tagit till sig 
är direkt knutna till elevernas vardagliga problem där det även krävs att barnen själva 
i stunden kommer fram till en lösning. Däremot skriver hon att det kan vara svårt för 
barnen att berätta hur de löste problemet och förklara hur de tänkte.  
 

3.3 Utformning av undervisningen  

Arbetssätten och även materialet inom ämnet matematik varierar väldigt mycket i 
klassrummen (Furness, 1998). Han menar att det är svårt att se vilket arbetssätt eller 
vilket material som faktiskt är det bästa och han poängterar att det antagligen inte 
finns något som är perfekt och fungerar i alla lägen. Författaren menar att detta 
antagligen kan skilja sig från dag till dag och även från olika områden som det arbetas 
med inom matematiken. Vidare skriver han att ena dagen passar det bättre med en 
lärobok medan det en annan dag passar bättre med mer laborativt material där 
eleverna har friare utrymme att undersöka det de är intresserade av.      
 
Malmer (2002) och Ahlberg (2000) skriver båda att laborativt material är något som 
oftast används i de tidigare åren men att användandet sedan avtar när eleverna blir 
äldre. Ahlberg (2000) skriver att laborativt material används för att göra 
matematiken mer konkret för eleverna och det används även för att få mer variation i 
undervisningen. Malmer (2002) lyfter att en fördel med att använda sig av laborativt 
material är att det blir enklare för eleverna att ta till sig nya begrepp om läraren 
kombinerar praktiskt arbete med mer abstrakt. Hon menar samtidigt att eleverna 
tycker att denna typ av undervisning är roligare och kan leda till att de kan 
koncentrera sig längre stunder.  
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Ahlberg (2000) vill dock poängtera att det är viktigt att eleverna varierar sig i 
användandet av olika laborativa material för att de inte blir för bundna vid ett. Hon 
menar att om eleven gör det kan det bli svårt för eleven att sedan släppa det och klara 
sig utan detta. En annan sak läraren bör tänka på enligt Ahlberg är att det ska vara en 
naturlig del av arbetet att använda sig av laborativt material. Detta är enligt henne 
viktigt för att ingen elev ska känna att det är pinsamt eller skämmas för att man 
använder sig av materialet i sitt arbete.  
 
När eleverna börjar skolan och går från att vara vana med att leka större delen av 
dagen till att vara mer stillasittande och även koncentrerat arbeta i sina läroböcker 
kan stora problem uppstå. Ahlberg (1995) och Löwing (2006) menar att övergången 
mellan förskolans matematikundervisning och den matematiken som lärs ut i skolan 
innebär stora förändringar för eleverna. De menar att matematiken i skolan är väldigt 
abstrakt och fokuserad på symboler och den praktiska delen nästintill försvinner. 
Ahlberg (1995) lyfter fram att här blir lärarens roll mycket viktigt och uppgiften för 
läraren att koppla ihop den abstrakta skolmatematiken med elevernas tidigare 
praktiska vardagsmatematik är en stor och svår uppgift. Även Hattie (2012) 
poängterar att elevernas förkunskaper är viktiga att ta i beaktning när läraren 
planerar undervisningen. Vidare skriver han att det krävs att läraren är medveten om 
deras kunskaper sen tidigare och även utgå från deras erfarenheter för att kunna ge 
eleverna de förutsättningar som krävs för att ta till sig ny kunskap. Även Löwing 
(2004) vill lyfta fördelen med att vara medveten om vilken typ av erfarenheter och 
kunskaper eleverna har. Enligt henne så innebär det att läraren har en stor del om 
man är medveten om elevernas kunskaper. Hon hävdar att om läraren är medveten 
om detta så kan läraren på ett djupare sätt diskutera och resonera kring matematiken 
tillsammans med eleverna och därmed kan kunskapen bli tydligare och djupare.   
 
Att använda sig av rätt material på rätt sätt i undervisningen är en betydelsefull och 
komplex uppgift för läraren. Enligt Rystedt och Trygg (2013) är laborativt material en 
viktig del i matematikundervisningen för att eleverna ska kunna ta till sig 
grundläggande begrepp och tankar. Fortsättningsvis skriver de att mycket av tiden 
går åt till att välja och tillverka ändamålsenligt material för undervisningen. En 
annan viktig del som författarna tar upp av arbetet är att läraren måste sätta sig in i 
hur man på bästa och mest effektiva sättet använder sig av det laborativa materialet. 
Författaren skriver att det är mycket viktigt att läraren använder materialet på rätt 
sätt för att det verkligen ska ses som en tillgång för eleverna i deras arbete. Rystedt 
och Trygg menar att materialets användning inte bara ska ses som en rolig del av 
undervisningen utan det ska verkligen användas och stimulera eleverna och hjälpa 
dem i utvecklingen. De menar att läraren inte bara kan ta fram ett material utan 
någon eftertanke utan läraren måste synliggöra matematiken i användandet av det 
laborativa materialet för eleven och även att läraren tar sig tid till att efteråt reflektera 
över materialets betydelse i undervisningen.  
 
För att eleverna ska få möjlighet att använda sig av sina kunskaper i olika situationer 
är det viktigt att läraren erbjuder varierande arbetssätt och arbetsformer. Det finns 
många fördelar med att jobba med laborativt material enligt Rystedt och Trygg 
(2013) men de poängterar dock att detta arbetssätt ska som alla andra inom 
matematik inte vara det enda som används. Det menar att matematikundervisningen 
ska vara varierande och eleverna ska få möjlighet att använda sig av flera arbetssätt 
för att förstå hur stort området matematik faktiskt är.  
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Rystedt och Trygg (2013) lyfter fram flera positiva sidor med att använda laborativt 
material i klassrummet. Enligt författarna skapar en mer varierad undervisning ett 
större intresse hos eleverna och det väcker samtidigt nyfikenheten och 
initiativförmågan hos eleverna. De skriver även att enligt läroplanen ska laborativt 
material och individualisering vara en del i det dagliga arbetet. Författarna menar att 
användandet av laborativt material hjälper läraren att individualisera arbetet och 
hitta ett arbetssätt som passar varje enskild individ. De framhäver även att genom att 
använda sig av laborativt material kan läraren individualisera arbetet utefter den typ 
av stöd eleven behöver, behöver eleven extra stöd ska detta kunna tillgodose 
samtidigt ska även eleverna som behöver en extra utmaning få det. Löwing (2004) 
skriver att individualisering i klassrummet oftast är ett problem för läraren. Hon 
menar att oftast kan eller vill inte lärarna utmana de eleverna som behöver det utan 
lärarna nöjer sig med att de arbetar på under tystnad. Författaren hävdar att även de 
eleverna som behöver extra stöd glöms bort och blir passiva under lektionerna.     

4. Metod 
Det här arbetet är en kvalitativ inriktad studie som är baserad på intervjuer från de 
åtta lärarna som ingår i vår undersökning. Med hjälp av en tabell visas en översikt av 
de lärare som vi har intervjuat. Därefter redogör vi för den kvalitativa 
datainsamlingsmetod vi använde och vi tar även upp varför vi valde metoden. Vi 
beskriver de två huvudområdena som ligger till grund för intervjufrågorna. Därefter 
redogör vi för hur dataanalysen genomfördes utifrån det som framkom i 
undersökningen. I analysen började vi även att tematisera resultaten från 
intervjuerna utifrån likheter och skillnader. Därefter diskuteras tillförlitligheten och 
vi lyfter bland annat upp att studien genomfördes enbart med lärare som har 
kunskap kring ämnet och detta är en anledning till ökad tillförlitlighet. Vi tar även 
upp pilotstudien som gjordes innan insamlingen av data påbörjades. Avslutningsvis 
tar vi upp de etiska aspekterna som Vetenskapsrådet har som allmänna krav och vi 
beskriver hur vi gjorde för att efterfölja dessa.     
 

4.1 Urval 

Vi har intervjuat åtta lärare som arbetar i årskurserna 1-3 (se tabell 1). Vi har valt att 
begränsa urvalet till lärare som antingen idag eller tidigare under sina yrkesår har 
valt bort läroböcker i sin matematikundervisning. Alla lärare har erfarenhet ifrån att 
arbeta både med och utan lärobok vilket gör det möjligt för dem att jämföra dem två 
olika arbetssätten. En del av lärarna har vi kommit i kontakt med under våra 
praktikperioder. Vi har sedan genom dessa kontakter fått tips om flera lärare som 
arbetar eller har arbetat utan lärobok. Alla lärarna ställde upp på intervjuerna av fri 
vilja. Vi började med att kontakta dem lärarna som skulle medverka i vår 
undersökning via mail där vi bifogade både intervjufrågorna och även missivbrevet 
(se bilaga 1).  
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Tabell 1  

 Ålder Årskurs 
År som 
lärare 

Terminer 
utan 

lärobok 

Arbetssätt 
idag 

Lärare 1 44 3 20 2 
Med 

lärobok 

Lärare 2 44 2 4 2 
Med 

lärobok 

Lärare 3 27 3 2 2 
Utan 

lärobok 

Lärare 4 56 1 12 1 
Utan 

lärobok 

Lärare 5 38 1 14 3 
Utan 

lärobok 

Lärare 6 33 1 7 3 
Utan 

lärobok 

Lärare 7 67 1 42 3 
Utan 

lärobok 

Lärare 8 28 2 2 4 
Med 

lärobok 
 
 

4.2 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod. Kvale (1997) skriver att en intervju är 
att föredra om man vill ha reda på någons synsätt, tankar eller åsikter om något och 
utifrån detta valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Eftersom vi genom våra 
intervjuer ville fördjupa oss i lärares syn på ämnet valde vi en semistrukturerad 
intervjuform som både Denscombe (2009) och Stukát (2005) beskriver som den 
mest förekommande. Vi ansåg att det var viktigt att kunna gå djupare in i ämnet och 
ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor som ger en ökad förståelse för det som ska 
undersökas. Vi ville även låta de intervjuade få möjlighet att utveckla svaren för att 
undvika missförstånd och få en mer korrekt bild av deras syn. Denscombe (2009) och 
Stukát (2005) poängterar att det viktigaste under en intervju är att ge den som blir 
intervjuad tid. Tiden var något som vi ansåg vara väldigt viktigt för att varken de som 
vi intervjuade eller vi själva skulle känna stress.  
 
Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en pilotstudie där vi intervjuade en 
lärare för att se hur våra frågor fungerade i en realistisk situation. Efter 
genomförandet av denna pilotstudie gjorde vi vissa förändringar i intervjufrågorna 
som vi ansåg vara nödvändiga för att vi i de andra intervjuerna skulle kunna komma 
fram till ett resultat i vår undersökning. Intervjufrågorna inledde vi med en mer 
allmän syn på ämnet och sedan gick vi över till frågor som handlade om planering 
och material (se bilaga 2). Därefter genomförde vi alla intervjuer ute på respektive 
skola. Vi valde att ha lite mer omfattande frågor för att ha utrymme för att ställa 
följdfrågor och verkligen ge de intervjuade möjlighet till att utveckla sina svar och 
inte behöva stressa sig igenom allt för många frågor. För oss var det viktigt att ge de 
som blev intervjuade utrymme att fundera, reflektera och utveckla sina svar 
ytterligare. Alla intervjuer har vi spelat in med hjälp av en bandspelare för att vi inte 
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skulle missa något viktigt under intervjun och att vi då inte behövde anteckna då 
detta kunde vara ett störande moment.   
 
Stukát (2005) skriver att det kan vara bra att tillsammans genomföra ett par 
intervjuer. Han menar att det dels är mindre risk att missa något väsentligt, till 
exempel glömma ställa en följdfråga. Utifrån det Stukát skriver genomförde vi några 
av de första intervjuerna tillsammans för att dels få ut mer av intervjuerna och dels 
skapa en trygghet hos oss som genomförde intervjuerna. Vi utformade också en 
struktur i intervjuerna för att vi sedan enskilt utförde intervjuerna på liknande sätt.  
 
Enligt det Stukát (2005) skriver om urvalet till intervjuer begränsade vi antalet 
personer för att inte känna stress och tidsbrist innan, under och efter genomförandet 
av intervjuerna. Stukát menar att det är bättre att ägna varje enskild intervju mer tid 
istället. Med anledning av det Stukát skriver har vi valt att ha några färre personer 
som vi intervjuade men istället fördjupa oss i dessa.  
 

4.3 Dataanalys  

Patel och Davidsson (2003) skriver att snarast möjligt efter genomförd intervju bör 
arbetet med transkriberingen och även analysen inledas. De menar att om man gör 
det direkt efter intervjun blir det lättare att skapa ett mer levande material. Med 
tanke på detta påbörjade vi arbetet med transkriberingen så snart som vi hade 
genomfört en intervju. Därefter så gick vi igenom transkriberingarna var för sig och vi 
sammanfattade utskrifterna utifrån våra intervjufrågor. Vi jämförde sedan dessa 
utskrifter för att hitta likheter och skillnader. Därefter diskuterade vi fram vilka 
teman som vi ville ha med i vårt arbete och kategoriserade dessa med rubriker som 
var passande för innehållet. För att göra vårt arbete tydligare valde vi att använda oss 
även här av de två kategorierna som vi tidigare har använt oss av i arbetet. Vi valde 
att ha en uppdelning i syftet och i frågeställningen och även i våra intervjufrågor där 
vi pratade mer allmänt om ämnet och sedan gick djupare in på planering och 
material. Dessa två kategorier är ”lärarnas uppfattning om läroboken” och ”att 
organisera undervisningen”. Anledningen till att vi gjorde denna kategorisering var 
för att vi ville fokusera på lärarna och deras allmänna syn på området och sedan ville 
vi veta hur det vardagliga arbetet påverkades när man undervisar utan lärobok. 
Arbetet med att analysera intervjuerna avslutade vi med att tillsammans lyssna 
igenom intervjun för att vara säkra på att vi inte hade missat något av vikt för vårt 
arbete. Patel och Davidsson (2003) skriver att man bör strukturera utskriften så att 
man kan tematisera det man har fått fram i relevanta rubriker med lagom mycket 
text under respektive rubrik. Kvale (1997) tar upp att analysen av datainsamlingen 
påbörjas redan när man strukturerar upp sina utskrifter från intervjun. Dessa 
rubriker som vi kommit fram till är sedan vår utgångspunkt när resultatet och 
slutsatsen ska sammanställas och även i diskussionsdelen.   
 

4.4 Tillförlitlighet  
Bryman (2011) beskriver fyra kriterier som bör finnas med när man ser på 
tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Dessa fyra kriterier är enligt honom 
konfirmering, tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet.    
 



   
 

13 

Konfirmeringen av en kvalitativ studie innebär enligt Bryman (2011) att forskaren 
inte lägger in några egna värderingar när sammanställningen av resultatet sker. Kvale 
(1997) skriver att i en kvalitativ studie handlar tillförlitligheten bland annat om att 
under intervjun inte ställa några ledande frågor som påverkar svaret hos den som blir 
intervjuad. Patel och Davidsson (2003) lyfter även att det är viktigt att i 
transkriberingen av intervjuerna hålla sig neutral och att inte omedvetet påverka 
resultatet. Detta krav anser vi att vi har uppnått genom att vi transkriberade var för 
sig och sedan jämfördes resultaten för att se om vi kommit fram till samma sak, detta 
för att minska risken för att omedvetet påverka resultatet. 
 
Tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning beskriver Bryman (2011) att det dels 
handlar om att det är viktigt att ställa relevanta frågor som har med ämnet att göra, 
dels att använda rätt metoder för insamling av data och material. Kvale (1997) skriver 
att tillförlitligheten inte enbart är något som kontrolleras i slutet av 
undersökningsprocessen utan det är något som ska ske genom hela arbetsprocessen. 
Vi valde även lärare som vi vet har kunskap kring området som vi skulle undersöka. 
Intervjufrågorna konstruerades för att vi skulle kunna få svar på våra 
frågeställningar. Med tanke på detta utformades vår undersökning så att läsaren själv 
kan jämföra vårt syfte och våra frågeställningar med vad vi har kommit fram till 
genom våra undersökningar och att det är frågeställningarna som har besvarats.   
 
Pålitligheten i en kvalitativ studie innebär enligt Bryman (2011) att man ska få 
liknande resultat om undersökningen genomförs vid ett annat tillfälle. Patel och 
Davidsson (2003) skriver att det i en kvalitativ studie inte alltid är säkert att svaren 
blir detsamma om studien genomförs vid olika tillfällen. De menar att detta kan bero 
på att de medverkande kan ha fått nya åsikter, kunskaper eller uppfattningar inom 
området sedan den förra intervjun genomfördes och detta behöver inte vara ett 
tecken på låg tillförlitlighet i studien. En viktig punkt som Stukát (2005) lyfter är att 
man måste vara medveten om att det är människor vi har med i undersökningen och 
att det inte alltid är helt säkert att de är sanningsenliga. Fortsättningsvis menar han 
även att saker som tidpunkt på dygnet kan spela in, att det under intervjun kan dyka 
upp olika störningsmoment och även att frågorna kan feltolkas av den som blir 
intervjuad. För att öka tillförlitligheten i vår undersökning valde vi att göra en 
pilotstudie vilket rekommenderas av Patel och Davidsson (2003). Detta gjorde vi 
främst för att vi ville pröva våra intervjufrågor i en realistisk situation och även se hur 
frågorna tolkades av en utomstående lärare.    
 
Överförbarhet är också något som Bryman (2011) nämner som ett kriterium. Enligt 
honom handlar det om hur resultatet som framkommer i undersökningen skulle 
kunna överföras till andra kontexter. För att uppnå detta kriterium har vi i vår 
metoddel tydligt beskrivit de olika delarna i vår undersökningsprocess. Vi har 
samtidigt styrkt överförbarheten i resultatdelen där vi även har skrivit med citat.    
 

4.5 Etiska aspekter 

För att skydda individen i vår undersökning följer vi Vetenskapsrådets (2002) fyra 
allmänna krav. Nedan redogör vi kort vad dessa fyra krav innebär och hur vi följer 
dessa.  
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Informationskravet innebär att deltagarna får reda på vad syftet med 
undersökningen är och hur och vad resultatet kommer att användas till. Den som ska 
intervjua ska även informera den som blir intervjuad om att det är frivilligt att 
medverka och den när som helst kan välja att avbryta intervjun. Deltagarna ska 
dessutom få reda på vilka som är ansvariga för undersökningen. Detta krav 
tillgodoser vi genom att skicka ut ett missivbrev innan intervjun sker till de som ska 
medverka i vår undersökning där all information står nedskrivet.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att avgöra om de vill 
medverka i undersökningen eller inte. Det är även deras rättighet att avgöra på vilka 
villkor de ska medverka, till exempel om samtalet får spelas in med hjälp av 
bandspelare. Är deltagarna under femton år bör samtycke från 
föräldrar/vårdnadshavare fås. Kravet innebär dessutom att om deltagarna väljer att 
avbryta ska detta inte få några negativa följder. Genom att informera om detta i vårt 
missivbrev som skickas till deltagarna och även genom att upprepa informationen 
när intervjun ska ske uppfyller vi detta krav.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska vara 
anonyma. I undersökningen ska de som läser inte kunna identifiera enskilda 
personer och man bör undvika information som kan bidra till detta som till exempel 
kön, ålder eller språkliga uttryck. Vi kommer i vår undersökning inte redovisa 
information som kan förknippas med en enskild individ och vi håller hårt på att alla 
som deltar är anonyma.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som framkommer i undersökningen enbart 
används i forskningssammanhang och inte i ett kommersiellt sammanhang. Det får 
inte heller användas i icke-vetenskapliga syften. Alla uppgifter vi får in genom 
intervjuerna behandlas enbart av oss och kommer endast att användas i detta 
examensarbete.   

5. Resultat  
 
Här redovisar vi resultatet från våra intervjuer. Vi har valt att tematisera dels utifrån 
likheter och skillnader i intervjusvaren och dels utifrån våra huvudområden i 
intervjufrågorna. Vi börjar med en mer allmän syn på området och går sedan in på 
hur undervisningen organiseras.  
 

5.1 Lärarnas uppfattning om att undervisa utan lärobok 

Att undervisa utan lärobok innebär att man motverkar stress hos både elever och 
lärare. Lärarna angav att eleverna inte kände att de var tvungna att räkna massa tal i 
en bok utan eleverna kunde istället fokusera på innehållet och de fick mer tid för 
eftertanke i undervisningen. Ur lärarnas syn så kände inte de samma press att 
läroboken skulle vara uträknad vi terminens slut och lärarna kände att det fanns mer 
utrymme till att reflektera över undervisningen på ett helt annat sätt. Samtidigt som 
att stressen för att räkna ut läroboken försvinner så ger undervisningen som inte 
utgår ifrån en lärobok större utrymme för att arbeta på flera olika sätt. Eleverna får 
bland annat möjlighet att arbeta mer laborativt.  
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Fördelen är att de får vara kreativa och pröva själva, de lär sig mycket och det 
finns tid till att laborera. Man är friare (Lärare 2) 

 
Eleverna ges utrymme till att arbeta mer praktiskt i klassrummet och eleverna får 
möjlighet till att använda sig av laborativt material som en naturlig del i 
undervisningen.  
 
Att undervisa utan lärobok är mer tidskrävande. En del av lärarna som vi har 
intervjuat uppger att de har gått tillbaka till läroboken i undervisningen. Lärare sa att 
anledningen till att de under en period valde bort läroboken i undervisningen var att 
det ville pröva hur det fungerade. Av bekvämlighetsskäl valde de dock att sedan gå 
tillbaka till en mer läroboksstyrd undervisning då de dels kände att det var enklare, 
dels sparade en hel del tid. Dessa lärare angav även att om man använder sig av en 
lärobok kunde läraren vara säker på att få med alla delar som tas upp i läroplanen.  
 

Men jag litar fullt på att allt i Lgr11 finns med i boken. Man kan lita på de som 
är insatta i matematiken och att de som gör läroböcker vet vad som ska vara 
med och tas upp i undervisningen för att uppnå alla målen (Lärare 8) 

 
Lärarna menade att man inte behöver lägga tid och energi på att tillverka något eget 
när det redan finns färdiga material som utgår ifrån läroplanen. Dessa lärare ansåg 
att det som nyexaminerad lärare kunde det vara en stor fördel att använda sig av en 
lärobok då man kunde sakna tillräckligt med erfarenhet. En annan lärare uppgav att 
klassen hade ingått i ett projekt som innebar att man skulle arbeta utan lärobok 
under ett år, detta projekt var kommunen ansvarig över. I samband med att projektet 
avslutades dök det samtidigt upp andra orsaker som gjorde att det inte fanns en 
naturlig fortsättning för läraren.  
 
Det är även mer tidskrävande att förbereda sig inför varje undervisningstillfälle när 
man undervisar utan en lärobok. Lärarna poängterade att förberedelsetiden inför 
varje lektion tog mer tid. De menade att man var tvungen att vara i klassrummet i god 
tid innan lektionen för att hinna plocka fram det materialet som behövdes till 
undervisningen. De tog även upp att det krävdes mer förberedelse inför varje lektion 
än om man arbetade med en lärobok. Lärarna menar att det helt enkelt krävs mer tid 
och att det är något man får räkna med.  
 

Man kan aldrig sitta en hel rast i personalrummet. Utan det krävs att man 
antingen i början av rasten förbereder eller så får man avsluta fikastunden 
tidigare än sina kollegor för att hinna förbereda allt. För man vill ju inte att 
det ska gå ut över lektionstiden (Lärare 3)  

 
Att undervisa utan lärobok kan också vara mer tidskrävande vad det gäller att 
informera föräldrar kring arbetssättet och även ha tid under terminens gång att prata 
och diskutera med föräldrarna om syftet med arbetet. Under intervjuerna berättade 
några lärare att de som var mest negativt inställda till att eleverna skulle arbeta utan 
en lärobok var föräldrarna. Lärarna uppgav att föräldrarna hade tyckt att det var för 
mycket lek, ritande, att de spelade mycket spel och att det inte var mycket arbete i 
skolan. En utav lärarna poängterade vikten av att förankra arbetssättet hos 
föräldrarna och då även förklara hur arbetet såg ut och hur tanken bakom allt såg ut.  
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Viktigt att ha det förankrat hos föräldrarna och ha med dem på tåget. En av 
förälder påpekade i början av terminen att barnen bara målade och fyllde i 
massa saker (Lärare 1)  

 
Det kan även vara så att det går åt mer undervisningstid till att upprepa och förklara 
vilka anledningar och syften det finns till att undervisa utan lärobok för eleverna.  
En av lärarna som arbetade i årskurs tre hade dessutom upptäckt en liknande attityd 
hos sina elever som hos föräldrarna. Läraren berättar att vid ett tillfälle då de hade 
haft ett antal matematiklektioner utan lärobok och de under den här lektionen 
spelade spel så hade eleverna börjat ifrågasätta vad de gjorde och dessutom undrat 
när de skulle börja arbeta med matematik. Läraren poängterade att det även var 
viktigt att göra eleverna medvetna om det matematiska innehållet och berätta syftet 
med lektionen för eleverna. Läraren sa:  
 

Samtidigt tyckte eleverna först att det var konstigt att inte ha en lärobok men 
tyckte sedan att det var kul. De såg inte spel och lekar som matematik, matte 
för dem är en mattebok och sitta och skriva i (Lärare 1) 

 
Det är viktigt att man sätter in materialet i ett sammanhang och har ett syfte med det 
för att eleverna ska förstå vad de ska lära sig och hur materialet ska användas för att 
uppnå målet med lektionen.  
 

5.2 Organisering av undervisningen  

Att undervisa utan lärobok innebär att arbetet blir mer varierande och även 
tvärvetenskapligt. En av fördelarna som alla lärare är överens om är att 
undervisningen som inte är styrd av en lärobok ger större utrymme för att använda 
sig av alternativa material. Alla lärarna berättar att det i klassrummen finns tillgång 
till laborativt material. Med laborativt material menar de till exempel centimokuber, 
klockor, måttband och pengar. Alla berättar att detta material används för att 
konkretisera matematiken och används för att eleverna ska kunna arbeta mer 
praktiskt. Lärarna poängterar att detta material måste vara tillgängligt i klassrummet 
för att alla ska kunna ta fram det när de själva känner att det vill och behöver. Några 
av lärarna uppgav även att en undervisning som inte är styrd av en lärobok ger 
utrymme för andra arbetssätt, till exempel utematte. Dessa lärare såg dessutom att 
undervisningen kunde bli mer tvärvetenskaplig, vilket innebär att läraren får in flera 
ämnen i undervisningen och inte enbart fokuserar på ett i taget. En gemensam fördel 
som alla lärarna lyfte i sina intervjuer var att det ges mycket mer utrymme till att 
prata om matematik, det är lättare att få till diskussioner i klassrummet. En av 
lärarna i årskurs ett menade: 
 

Just det här arbetssättet ger mycket utrymme för diskussion och samtal i 
helklass. Det är så att man pratar mera matematik och det är så viktigt att 
göra det i början av skolgången (Lärare 6)    

 
Att undervisa utan lärobok innebär ett mer lustfyllt arbete och det blir även mer 
anknutet till vardagen. En av lärarna berättar även att de använder sig av en hel del 
spel i undervisningen. Läraren berättar att till en början såg inte eleverna 
matematiken när de spelade ett spel och förstod inte anledningen till detta. Läraren 
ville då lyfta att matematik är mycket mer än att bara räkna i en bok och att 
inlärningen kan vara mycket mer lustfylld om man hittar alternativa 
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inlärningsmetoder. Läraren menar att det är viktigt att få eleverna att vidga sin syn 
på matematik och att det är viktigt att de kan se hur det kan ha nytta och använda sig 
av den i sin vardag.  
 

Det fanns ju otroligt mycket matte i en vanlig dagstidning, så att man inte tror 
att matte bara är plus och minus (Lärare 1) 

 
Läraren menar att det här arbetssättet ger större möjligheter till att använda sig av 
mindre traditionella material och även att undervisningssituationerna varieras i 
större utsträckning.    
 
All planering som sker inom matematiken har sin utgångspunkt i läroplanen. Detta 
var en gemensam sak som alla lärarna lyfte. En av de intervjuade lärarna poängterade 
dessutom att detta arbetssätt ledde till att man var tvungen att vara mer påläst på 
läroplanen och dess innehåll.  
 

Krävs mer av läraren när man frångår boken, man måste planera mer själv 
och se så man får med alla mål från läroplanen (Lärare 5) 

 
Läraren menade att man var tvungen att ha en bättre kunskap om hur man ska lägga 
upp undervisningen för att få med alla delar ifrån läroplanen. Det krävdes mer av 
läraren och man behövde vara mer påläst och insatt i ämnet. En annan gemensam 
sak som lärarna hade var att alla gjorde terminsplaneringar där de gjorde en 
grovplanering för de olika områdena inom matematik som de skulle arbeta med 
under terminen. Därefter skilde det sig dock något mellan hur lärarna la upp den 
kortsiktiga planeringen. En del planerade för ca 3-4 veckor i taget och några gjorde 
en planering som gällde för den kommande veckan.  
 
Att undervisa utan lärobok kräver mer planering av läraren. Alla lärare som vi 
intervjuade menade att mycket av planeringstiden går åt till att göra material och ta 
fram en struktur för arbetet. De lärare som har arbetat såhär i flera omgångar säger 
dock att detta endast gäller första gången materialet ska göras. De andra gångerna 
man använder sig av det här arbetssättet är det inte alls lika tidskrävande då man 
förhoppningsvis har arbetat fram ett material som fungerar.  
 

Det är en fördel att vara fler lärare som jobbar på samma sätt och även efter 
första året så har man ju allt material klart så det underlättar att arbeta flera 
år i rad på samma sätt. Uppgifterna kunde man ju behöva justera men själva 
upplägget var ju klart, det är bra att samarbeta med andra för att spara tid 
(Lärare 7)  

 
De menade att man till exempel kunde dela med sig av sitt egna material eller hjälpas 
åt att ta fram och även göra nytt material. Ett gott samarbete med andra kan 
dessutom innebära att man sparar en hel del planeringstid. 
 
Vad det gäller material säger alla lärare som vi har intervjuat att det krävs att läraren 
är kreativ och kan skapa en del eget material. Enligt lärarna finns det många olika 
sätt man kan inspireras och få tips och idéer på eget material. Bland annat uppger 
alla att det finns många olika typer av internetsidor eller diskussionsforum på 
internet där det finns både färdigt material som kan användas men även tips på vad 
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man kan skapa själv. En annan bra utgångspunkt som alla lärare använder sig av är 
gamla läromedel som de under tidigare år har använt sig av.  
 
 

Varför uppfinna hjulet igen? Det finns så pass mycket färdigt material som 
man kan använda sig av för att eleverna till exempel ska få den 
färdighetsträning som det får när man använder sig av läroböcker men som 
är svår att få till när man inte har en lärobok (Lärare 3) 

 
I dessa kan man plocka ur de delar man vill arbeta med och även använda sig av 
kopieringsunderlagen som finns för att eleverna ska få grunderna som ändå krävs i 
matematiken och som man då inte behöver göra själv. Två av lärarna vill även lyfta 
fram att läromedelsmässor är en bra inspirationskälla och att det är en stor fördel om 
man har andra kollegor som arbetar på ett liknande sätt då man kan utbyta idéer med 
varandra. En av de intervjuade lärarna använder även surfplatta som ett läromedel i 
matematikundervisningen. Läraren menar att det finns många pedagogiska appar 
och läraren anser att det är viktigt att man utnyttjar dagens teknik i undervisningen. 
 

6. Slutsatser 
Här kommer vi att besvara vår frågeställning och knyta an resultaten till det som 
tagits upp i teoridelen.  
 

6.1 Vilka anledningar anser lärarna själva att det finns till att 
välja bort läroboken i matematikundervisningen?  

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att det finns en rad olika 
anledningar till undervisa utan lärobok. I intervjuerna har det bland annat 
framkommit att eleverna blir mindre stressade då de inte känner samma hets att 
räkna ett visst antal sidor eller tal per lektion. Som Johansson 2011 betonar anser 
även lärarna att många upplever att det blir ett tävlingsmoment som inte gynnar 
någon när undervisningen utgår ifrån en lärobok. 
 
En annan anledning är att det ges större möjlighet till ett mycket mer varierat 
arbetssätt och att det finns utrymme till andra arbetsformer i klassrummet om man 
undervisar utan lärobok dessa poängterar även Furness (1998). I samklang med 
Malmer (2002) menar de intervjuade lärarna att eleverna ges möjlighet till att arbeta 
mer praktiskt och framför allt används mycket mer laborativt material under 
lektionerna.  
 
Enligt lärarna kan eleverna koppla den abstrakta skolmatematiken till mer vardagliga 
situationer. Detta är enligt dem en viktig anledning till att undervisa utan lärobok. 
Lärarna lyfte att eleverna kan se matematiken ur ett annat perspektiv om 
undervisningen inte utgår ifrån en lärobok vilket dessutom betonas av Johansson 
(2006) och Furness (1998). Lärarna menade att arbetet kunde vara mer riktat mot 
vardagsproblem och lärarna kunde göra det tydligare för eleven hur eleverna skulle 
kunna omsätta sina kunskaper i mer realistiska problem. Lärarna menade att 
eleverna tydligare såg anledningen till att lära sig något. I och med detta diskuterades 
det mycket mer matematik i klassen än om varje elev hade arbetat enskilt i deras 
läroböcker. Lärarna ansåg detta som en av de största anledningar till att använda sig 
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av arbetssättet då de ansåg att både elever och lärare måste diskutera mer och att det 
vara viktigt att få eleverna mer delaktiga och aktiva i undervisningen vilket även lyfts 
av Grevholm, Norén och Löfwall (2012) och Löwing (2004).  
 
Något som framkommit under våra intervjuer är att en mindre läroboksstyrd 
undervisning innebär att undervisningen kan planeras så att eleverna får arbeta på 
ett mer tvärvetenskapligt sätt. Vilket innebär undervisningen gör det möjligt 
kombinera flera olika ämnen samtidigt och på så vis sätta in matematiken i ett större 
sammanhang för eleverna och ge de en tydligare helhetsbild.  
 

6.2 Hur påverkas organiseringen av undervisningen enligt 
lärarna när man arbetar utan lärobok? 

Tiden är en av sakerna som påverkar organiseringen av undervisningen enligt både 
lärarna som vi har intervjuat och Malmer (2002). Det handlar om att mer av tiden 
går åt till att planera undervisningen. Lärarna hävdade att första gången de arbetade 
utan lärobok gick mycket av planeringstiden åt till att ta fram och tillverka material 
till lektionerna. De menade dock att det inte var lika tidskrävande om samma 
material användes vid dem andra gångerna lärarna arbetade på detta sätt. Lärarna är 
överens med Johansson (2011) när hon skriver att det krävs mycket mer av lärarna 
som väljer att undervisa utan lärobok. Gemensamma saker som både Johansson 
(2011) och lärarna lyfter är att lärarna måste ha mer kunskap i ämnet. Lärarna menar 
även att arbetssättet kräver att de måste vara mer insatt och påläst om läroplanen för 
att veta vad eleverna ska arbeta med och hur eleverna ska arbeta för att uppnå målen. 
Det kräver mer egen planering då läraren inte har någon lärobok att utgå ifrån. 
Lärarna framhäver att det krävs mer förberedelse inför varje lektionstillfälle då det 
oftast är mycket mer material som ska plockas fram. 
 
Något annat som de intervjuade lärarna ansåg påverkade undervisningen var att 
läraren var tvungen att vara väldigt kreativ och själv kunna komma på nytt material. 
De menade att för att få en bra och meningsfull undervisning var det viktigt att ha 
genomtänkt material som var ändamålsenligt.       
 

7. Diskussion 
I diskussionsdelen redovisar vi dem resultat som framkommit i vår undersökning och 
sätter dessa i relation till vad vi redovisat i teoridelen. Vi utgår främst ifrån likheter 
och skillnader mellan dessa och varför olikheterna finns. Därefter diskuterar vi vårt 
metodval och redovisar för att det vore önskvärt att ha flera deltagare i 
undersökningen för att vidga synen ytterligare kring ämnet. Sist redogör vi för 
fortsatt forskning och presenterar en jämförelsestudie mellan elever som arbetar med 
respektive utan lärobok som vi anser skulle vara intressant att undersöka och 
fördjupa oss i.   
 
Resultatdiskussion  
Av egen erfarenhet har vi även upptäckt att eleverna oftast inte har någon större 
eftertanke när de löser uppgifterna i en bok. Utan de försöker bara hitta en strategi 
för hur de ska kunna lösa många uppgifter på så kort tid som möjligt. Det innebär att 
det oftast inte ens har tid att läsa instruktionerna och de gissar sig ofta fram till vad 
och hur de ska göra vilket oftast leder till att det blir fel. Att läroboken i 
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matematikundervisningen oftast är ett stressmoment är något som både Johansson 
(2011) och lärarna som vi har intervjuat har lyft som en negativ aspekt kring 
läroboken. Lärarna menar att det oftast blir tävlingar i klassrummet om vem som 
räknat flest tal, vem som kommit längst i boken osv. De menar att tävlingsinstinkten 
gör att eleverna enbart räknar på i böckerna utan någon större eftertanke om vad de 
egentligen gör, de vill bara lösa alla uppgifter så fort som möjligt. I de yngre åren 
anser vi att tävlingsmomentet är en vardaglig situation som återkommer varje 
matematiklektion. Vi anser att det kan vara bra att uppmuntra eleverna i att tävla 
kvalitet istället för i kvantitet.  
 
Ahlberg (2001) ser det dock ur ett annat perspektiv och lyfter att en lärobok kan vara 
en stor tillgång i undervisningen. Hon hävdar att eleverna kan arbeta mer 
självständigt och själva planera sin undervisning och vara mer delaktiga i hela 
processen. Hon menar dessutom att det finns större möjligheter till att 
individualisera arbetet utefter varje elevs behov och att arbetssättet innebär att 
eleverna kommer ifrån tävlingsmomenten som Johansson (2011) och lärarna tar upp. 
Vi tror att det beror mycket på i vilken årskurs läraren undervisar i. Vi har upplevt att 
det även blir ett stressmoment för klassläraren som känner att boken måste vara 
uträknad vid terminsslutet vilket gör att allt fokus läggs på att arbeta i boken och att 
läraren missar många andra viktiga moment i undervisningen. I de högre åldrarna 
kanske läraren kan överlåta större ansvar på eleverna och att de blir mer delaktiga i 
sin egen undervisning då de själva får planera vad och när de ska göras. Vi anser att 
samtidigt som eleverna måste ta mer ansvar i skolan, vilket även gäller i de yngre 
åldrar, så måste vi lärare precis som Kling Sackerud (2009) skriver våga ge eleverna 
ett större ansvar och släppa på vårt kontrollbehov. Vi måste skapa tillfällen för detta i 
klassrummet.    
 
Att undervisa utan lärobok kräver mer på planeringsstadiet av läraren hävdar 
Malmer (2002). Detta är något som även har lyfts av lärarna som vi har intervjuat, de 
menar att när det inte finns ett färdigt material att utgå ifrån måste läraren tillverka 
materialet på egen hand som krävs för de olika undervisningssituationerna. Vi tror 
att detta är en av anledningar till att en del lärare väljer att hålla kvar vid läroboken 
även om de inte är helt nöjda med dess upplägg. Lärarna tror att det är mycket mer 
tidskrävande att arbeta utan än lärobok och oftast anser lärarna att tiden är en 
bristvara. Detta resonemang kan vi förstå då det kan vara en hel del andra saker som 
även är tidskrävande och då kan det vara enkelt att ta till en lärobok som läraren 
hoppas täcker upp allt i matematikundervisningen. Vi tror att lärarna idag anser att 
tiden är en bristvara för dem och att de har mycket annat att göra och även många 
andra ämnen att planera i och då är det lätt att välja vad de anser vara den enklaste 
vägen för att läraren helt enkelt inte orkar göra en massa extrajobb hela tiden. Då är 
det enkelt att just i matematikundervisningen använda sig av en färdig lärobok för att 
läraren får mer tid till att planera de andra ämnena.    
 
Dock är det så att lärare som har arbetat utan lärobok vid flera tillfällen påstår att det 
enbart är första tillfället som det krävs extra tid för planering och tillverkning av 
material. De andra omgångarna är materialet klart och det krävs bara vissa 
finjusteringar. Vi tycker att det är viktigt att lyfta detta då lärarna inte ska bli 
avskräckta av att det krävs lite mer tid i början. Vi vill även lyfta att om 
undervisningen inte utgår ifrån en lärobok så kommer läraren ifrån det momentet att 
dagligen eller varje vecka rätta alla läroböcker man har i matematiken och med tanke 
på detta anser vi att läraren istället kan lägga den tiden på att tillverka eller ta fram 
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annat nödvändigt material. Något som vi anser att läraren ska utnyttja idag är 
tillgängligheten på material från internet. Det finns många bra sidor som faktiskt 
vänder sig specifikt till dem som arbetar inom skolan där man kan dela med sig av 
tips och idéer som man själv har genomfört. En annan sak som läraren även kan göra 
är att använda sig av eleverna för att tillverka en hel del material som sedan kan 
används i undervisningen. Har läraren en tanke bakom tillverkningen av nytt 
material så är detta något som läraren kan använda sig av i undervisningen under 
många år. 
 
Hattie (2012) vill dessutom lyfta att det är bra att samarbeta med sina kollegor för att 
spara tid då lärarna kan dela med sig av material till varandra. Detta är även något vi 
anser är ett bra sätt för att även ta del av andras erfarenheter och även dela med sig 
av sina egna. Lärarna kan då både spara tid men även slippa göra andras misstag och 
välja ut fungerande saker. Johansson (2011) och Malmer (2002) och även de 
intervjuade lärarna menar att många som är oerfarna eller precis har tagit examen 
kan känna en trygghet i att använda en lärobok. Utifrån våra egna tankar inför vårt 
framtida yrkesliv förstår vi resonemanget om att lärarna väljer att använda sig av en 
lärobok. Det kan vara så att lärarna tvivlar på sina kunskaper och känner att de under 
sin utbildning inte har fått tillräckligt med kunskaper om varken läroplanen eller de 
olika arbetssätten som krävs. Samtidigt ska lärarna inte alltid tro att andra kan mer 
än vad de själva kan om ämnet. Något annat som vi anser vara väldigt viktigt är att 
läraren får möjlighet att prata med sina mer erfarna kollegor. Det är viktigt att en ny 
lärare vågar fråga sina kolleger i arbetslaget om hjälp, råd och tips i undervisningen 
och att arbetslaget skapar en bra miljö där lärarna vågar ta upp sådana funderingar. 
Ytterligare en anledning som vi tror påverkar att många lärare har en läroboksstyrd 
undervisning är att deras eget intresse för matematiken dalar. De har inget eget 
intresse i att fördjupa sina egna kunskaper i matematiken och väljer då en enkel 
utväg. Vi har själva uppmärksammat att antingen är matematiken något man tycker 
är väldigt intressant eller så hatar man det helt enkelt.   
 
Under intervjuerna framkom det att en del av lärarna som valt att gå tillbaka till en 
läroboksstyrd undervisning förlitade sig helt på att boken. Johansson (2011) skriver 
att detta är en vanlig uppfattning hos lärarna och att många tror att alla läroböcker 
följer läroplanen men hon skriver att det tyvärr inte alltid är sanningen. Av egna 
erfarenheter och utifrån det Johansson skriver anser vi att läraren bör vara observant 
när det ska väljas vilken typ av lärobok eleverna ska ha i matematikundervisningen 
då vi själva har upplevt att läroböckerna inte alltid stämmer överens med läroplanen. 
I vissa fall har vi av egen erfarenhet sett att äldre läroböcker har varit kvar i 
undervisningen av ekonomiska skäl och lärare har tänkt att det inte kan skilja alltför 
mycket åt mellan dessa och nyare läroböcker som är reviderade efter den nya 
läroplanen. Det är precis som Johansson skriver viktigt att vara kritiskt i sin 
granskning vid valet av lärobok och vi tror även att läraren måste sätta sig in i många 
olika läroböcker och göra jämförelser dessa emellan för att få en bra helhetsbild.  
 
Något som framkommit både i teoridelen men även under intervjuerna är att när 
läraren väljer att undervisa utan lärobok finns det ett större utrymme för att prata 
matematik i klassrummet. Grevholm, Norén och Löfwall (2012) anser att detta är en 
viktig del i matematikundervisningen vilket även de intervjuade lärarna lyfter. Med 
tanke på detta tror vi att läraren måste planera undervisningen och ta sig tid till att 
prata matematik i klassrummet. Vi tror att eleverna själva måste vara delaktiga och 
aktiva i undervisningen för att kunna ta till sig nya begrepp och även sätta in allt i ett 
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eget sammanhang som ger eleverna egna erfarenheter kring området. Det kan dock 
innebära att läroboken inte behöver väljas bort helt för att kunna få till det i 
undervisningen utan det räcker med att planera undervisningen mer noggrant och 
kritiskt se över alla moment i undervisningen. Eftersom vi alla är olika och även lär in 
olika krävs det att undervisningen måste varieras för att alla elever ska kunna ta till 
sig undervisningen vilket är svårt om läraren är helt styrd av en lärobok. Vi anser 
även att en variation krävs för att hålla intresset uppe för ämnet och även göra den 
mer lustfylld för eleverna.   
 
Vi anser att det laborativa materialet borde vara en viktig del av 
matematikundervisningen då detta material kan användas för att konkretisera den 
ofta alltför abstrakta matematiken. I Lgr11 står det att skolan ska erbjuda eleverna 
varierande arbetssätt och arbetsformer vilket även Furness (1998) tar upp. Att inte 
vara bunden vid en lärobok är enligt de lärare som vi intervjuade något som bidrar 
till att det finns möjlighet att variera undervisningen mer och få in fler olika 
arbetssätt men även flera olika typer av material. Något som många av lärarna lyfte 
var att det praktiska arbetet fick större utrymme, eleverna fick möjlighet att utnyttja 
mer laborativt material. Den uppfattningen vi har fått när vi har varit ute på praktik 
är att lärarna tror att det laborativa materialet måste vara avancerat. Vi vill dock 
framhäva att även det enkla som kulor, kapsyler eller kottar kan göra stor skillnad i 
undervisningen och att lärarna med enkla medel kan göra stor skillnad för eleverna.  
 
Som vi har förstått utifrån teoridelen och de intervjuade lärarna är det en utmaning 
att variera undervisningen. Det är viktigt att läraren får med alla delar från 
läroplanen samtidigt som att undervisningen är varierande, lustfylld och lärorik. Att 
kunna kombinera olika arbetssätt, metoder och material är nog det som behövs för 
att skapa en miljö för inspiration och lärande. Även Rystedt och Trygg (2013) menar 
att det laborativa materialet spelar en stor roll för eleverna men de poängterar att det 
är viktigt med variation mellan olika typer av material för att eleverna inte ska binda 
sig vid ett enda material.  
 
Under våra intervjuer framkom dessutom vardagsanknytningen som ett argument för 
att ha en undervisning som inte var styrd av läroboken vilket även betonas som en 
viktig del i undervisningen av både Johansson (2006) och Furness (1998). Lärarna 
menade att ett arbete utan lärobok gav dem möjlighet att knyta an mer till vardagen 
och använda sig av material som eleverna kom i kontakt med i realistiska situationer. 
Vi anser att vardagsanknytningen är en stor och viktig del utav undervisningen då vi 
själva har sett brister i den under våra praktikperioder. Eleverna kan oftast inte 
omsätta sina abstrakta kunskaper till mer praktiska situationer och de vet oftast inte 
på vilket sätt de ska lösa problem som de stöter på i vardagen vilket även står som 
mål i läroplanen att eleverna ska kunna. Vi tror dessutom att denna koppling för 
eleverna gör dem mer intresserade av matematiken då de ser syftet med det, hur de 
kan använda den och att det faktiskt har nytta av vad de har lärt sig.   
 
Metoddiskussion  
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi främst ville ha reda på lärares syn 
kring hur det är att undervisa utan en lärobok. Vi ansåg att genom intervjuer skulle vi 
verkligen kunna fördjupa oss i ämnet och få en bra insikt i hur lärarna tänker kring 
arbetssättet. Efteråt har vi dock funderat på om det hade varit bra att intervjua ännu 
fler lärare men det har även varit ett problem under arbetet att komma i kontakt med 
lärare som har erfarenhet kring området. Detta gör att det hade kunnat vara önskvärt 
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att försöka komma i kontakt med lärare även utanför Västerås kommun för att få en 
ännu bredare insikt i ämnet.   
 
Med tanke på att urvalet till vår undersökning var relativt begränsad visar resultaten i 
undersökningen inte någon generell syn på området. Eftersom vi har undersökt olika 
lärares syn på att undervisa utan lärobok är det inte heller säkert att vi eller någon 
annan skulle få likadana resultat om undersökningen genomfördes vid ett annat 
tillfälle. Detta på grund av att kunskaperna och erfarenheterna hos lärarna kan ha 
ändrats eller så kan de ha fått nya uppfattningar om arbetssättet.   
 
Fortsatt forskning 
Vi skulle tycka att det var intressant att fördjupa oss i ännu fler lärares syn på att 
undervisa utan lärobok men även då undersöka hur eleverna ställer sig till 
arbetssättet detta för att bredda vår undersökning ytterligare. 
 
Vi skulle dessutom tycka att det var intressant att göra ett arbete där det gjorde en 
jämförelse på mellan elever som har arbetat med en lärobok och elever som har 
arbetat utan lärobok. Vi anser att det skulle bara intressant att jämföra elevernas 
resultat på de nationella proven.  
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Bilaga 1 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som läser till lärare inom utveckling av matematiskt tänkande för 
de tidigare åren vid Mälardalens högskola som under våren ska skriva vårt 
examensarbete. Arbetet ska handla om varför vissa lärare väljer bort läromedel som 
böcker i sin matematikundervisning. Vi ska genomföra en kvalitativ undersökning 
om hur lärare planerar sin undervisning inom matematiken och även hur dem tänker 
vid val av material.  
 
Genomförandet av intervjun tar hänsyn till de forskningsetiska principerna och den 
kommer även att spelas in med bandspelare för att underlätta vårt arbete. Du som 
medverkar kommer vara anonym och resultatet kommer inte kunna knytas an till 
enskild person. Intervjun är frivillig och du har rätt att avbryta den när du vill och 
den beräknas att ta 30-40 minuter. Vi kontaktar dig via mail eller telefon och 
bestämmer tillsammans om vart och när intervjun sker.  
 
Vid önskemål om att få ta del av resultatet kontakta oss via mail. 
 
Har du funderingar gällande vårt arbete eller intervjun nås vi på telefon eller via mail. 
 
 
Tack för ert deltagande! 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvariga för undersökningen: 
 
Malin Källman   Emilié Wuopio 
mkn11005@student.mdh.se ewo11001@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Heidi Krzywacki 
heidi.krzywacki@mdh.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

Intervjufrågorna är strukturerade så att vi börjar med lite allmänna frågor där vi får 
en inblick i lärarens syn på området. Därefter fördjupar vi oss lite mer i hur lärarna 
organiserar undervisningen bland annat genom planering och material. Under dem 
olika intervjuerna så har vi inte alltid ställt frågorna i samma ordning och vi har 
också givetvis ställt följdfrågor för att få en ännu djupare insikt i hur läraren ser på 
området.   
 
Allmänna frågor om ämnet  
 
Berätta kort om dig själv som lärare.  

 
Hur kommer det sig att du har valt bort läroboken?  
 
Hur länge har du arbetat på det här sättet?  
 
Varför gick du tillbaka till läroboken?  
 
Ser du några fördelar eller nackdelar med det här arbetssättet?  
 
Vilka attityder har elever, rektor och föräldrar till att du arbetar såhär? 
 
Att organisera undervisningen 
 
Varifrån får du dina idéer till att skapa/ta fram material till undervisningen? 
 
Vilka saker påverkar planering och undervisning enligt din åsikt? 
 
När du tittar på läromedel/material, vilka krav har du då?  
(layout, bilder, textmängd/språk etc.)  
 
Berätta hur planeringen inför en lektion kan gå till. 

 Vad är din utgångspunkt?  

 Kortsiktig planering? Långsiktig planering?  
 
Hur ser du att eleverna uppnår målen? 
 
 
 


