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Sammanfattning 

Undersökningar som Skolverket har gjort visar att matematikundervisningen idag till stor del 

består av enskild räkning i läroboken. I styrdokumenten framkommer det tydligt att man inom 

skolan ska arbeta på ett varierat sätt, men i verkligenheten ser det annorlunda ut. Vår 

undersökning handlar om att ta reda på hur lärarna resonerar kring det enskilda arbetet i 

läroboken som arbetssätt. 

Syftet med arbetet är att undersöka vad lärare anger som anledning till val av arbetsmetoder i 

matematikundervisningen, och deras syn på det enskilda arbetet i läroboken som arbetssätt. Vi 

vill undersöka om lärarna anser att styrdokumentens intentioner angående matematikämnet 

uppfylls genom att låta eleverna arbeta enskilt i läroboken. Vi har då valt att avgränsa vår 

undersökning till kommunikationen i styrdokumenten, eftersom det finns så många olika 

faktorer och tiden inte räcker till för att undersöka fler. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer 

med sex lärare som jobbar på grundskolans senare år. 

Den litteratur vi har studerat är överlag negativt inställd till lärobokens dominans. Samtidigt 

som det finns en förståelse för att undervisningen idag ser ut som den gör, bland annat för att 

läroboken är enkel att använda och underlättar lärarnas arbete, ifrågasätts det om arbetssättet 

är lämpligt för alla elever. Våra slutsatser är bland annat att lärarna väljer att jobba med 

enskild räkning i läroboken för att tiden är för knapp för att hinna med att jobba på andra sätt, 

och för att eleverna är så vana att jobba i läroboken att de blir stressade av andra arbetssätt. 

Att styrdokumenten anses luddiga och svåra att samköra med undervisningen är också en 

anledning till att lärarna väljer det enskilda arbetet i läroboken. Lärobokens fördelar överväger 

dess nackdelar och det väger också in i lärarnas val av metod. Det är uppnåendemålen som i 

verkligheten styr undervisningen. Trots att kommunikation anses som en viktig del av 

undervisningen bortses det från vid valet av metod eftersom läroboken används, och vid det 

enskilda arbetet i den faller kommunikation lätt bort. 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Vi har valt att fokusera på frågan om elevernas enskilda arbete i läroboken. Våra egna 

erfarenheter från skolmatematiken, dels i grundskolan men även på gymnasiet och 

universitetet, är att undervisningen ofta sker i form av enskilt arbete i boken. En typisk lektion 

har inneburit en kort lärargenomgång och sedan enskilt arbete i boken, där läraren går runt 

och hjälper de elever som räcker upp handen. Det vi har sett under våra VFU-perioder 

(VerksamhetsFörlagd Utbildning) är att skolans matematikundervisning i stort sett ser likadan 

ut idag som när vi själva gick i skolan. Det vi är intresserade av att undersöka är varför detta 

används som undervisningsmetod i så stor utsträckning. 

Med enskilt arbete i läroboken menar vi den form av undervisning där eleverna jobbar i sin 

egen takt, enskilt i sin lärobok. Alternativt räknar eleverna spontant tillsammans med en eller 

ett par kompisar. Detta kombineras ofta med att läraren sällan eller aldrig har genomgång, 

men all räkning sker i läroboken. 

Med lärobok menar vi en bok som är designad med syfte att tillhandahålla en bestämd 

pedagogisk version av ett kunskapsområde. Johansson (2009) delar in läroböcker i tre 

kategorier, där vi har valt att använda oss av hennes tredje kategori, som innebär ”de som har 

teoretiska texter och faktarutor insprängt mellan övningsuppgifter och problem.” Johansson 

menar att detta kan betraktas som den traditionella läroboken i grundskolans senare år och 

gymnasiet. 

Vår uppfattning är också att eleverna tycker att undervisning som enbart består av enskilt 

arbete i läroboken är långtråkig och enformig, men samtidigt att de är så pass ovana vid 

alternativa arbetssätt att de blir stressade av att inte få jobba med läroboken. När vi har försökt 

jobba med alternativa metoder, till exempel grupparbete, under vår VFU har vi upplevt att 

eleverna tappar fokus, att de inte uppfattar momentet som seriöst och att de anser att denna 

form av arbetssätt inte är ”riktig” matematik. 

Vi har valt att skriva om detta ämne eftersom vi anser att det är väldigt intressant att 

undersöka anledningarna till att undervisningen ser ut som den gör. På universitetet har vi fått 

lära oss att vi bör försöka använda alternativa metoder för att göra undervisningen varierande 

och intressant, samtidigt som vi i princip enbart har räknat i böckerna under de kurser vi har 
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läst under vår matematiklärarutbildning. Detta ger dubbla signaler, då vi ska planera en 

varierande undervisning utan att få några idéer om hur vi ska göra det. 

Våra erfarenheter stämmer bra överens med vad undersökningarna Nationella Utvärderingen 

2003 (Skolverket, 2005), Lusten att lära (Skolverket, 2003a) och den internationella studien 

TIMSS (Trends in Mathematics and Sience Study) (Skolverket, 2008) säger. Dessa 

undersökningar visar att undervisningen i hög utsträckning består av enskilt arbete i 

läroboken.  I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2009) kan man bland 

annat läsa att det krävs en variation mellan olika metoder för att stimulera eleverna till en 

positiv utveckling (Skolverket, 2009). Trots att det tydligt framgår i såväl läroplanen som 

kursplanen i matematik att man ska arbeta på ett varierat sätt, så visar både undersökningar 

som Skolverket har gjort (2003a, 2005) och den internationella studien TIMSS att 

verkligheten ser ut på ett annat sätt. Att undervisningen i verkligheten skiljer sig från 

styrdokumenten kan uppfattas negativt. Men behöver det verkligen vara negativt att jobba 

enbart med matematikboken? Att så många använder den kanske beror på att de anser att den 

är komplett i många avseenden och att man anser att man med den undervisning som bedrivs 

uppfyller målen i matematik. Lärarna kanske aktivt väljer att undervisa med matematikboken 

i så stor omfattning av olika orsaker .  

Det åtgärder som Skolverket (2003a, 2005) lyfter fram är att man bör använda en varierad 

undervisning för att skapa meningsfull kunskap, men det är inte självklart vilket det bästa 

sättet är (Skolverket, 2003b). Vi vill ta reda på vilka orsaker som ligger bakom att lärarna 

använder matematikboken i så stor utsträckning och om det är möjligt att uppnå målen i 

matematik när andra metoder används så pass lite. 

Vi har valt att fokusera på kommunikation, eftersom vi anser att det är centralt i 

styrdokumenten. I kursplanerna nämns kommunikationen redan i det första stycket, om 

Ämnets syfte och roll i utbildningen . Där står bland annat att:  

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 

insikter och lösningar på olika problem.”. (Kursplanen) 

Vi tror att genom enskilt arbete i läroboken så blir kommunikationen åsidosatt trots dess 

centrala roll. Vi har valt att använda oss av ungefär samma definition av kommunikation som 
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Löwing (2004) gör, vilket innebär att kommunikation i vår bemärkelse är att muntligt 

överföra information mellan människor. Den kommunikation vi fokuserar på är den som sker 

i matematikundervisningen, och handlar om det matematiska innehållet. Det är alltså till 

exempel när lärare pratar under genomgångar, när lärare och elever resonerar eller diskuterar 

med varandra, eller när eleverna diskuterar olika lösningar på uppgifter.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på enskilt arbete i läroboken, samt att 

undersöka om lärarna anser att undervisningen uppfyller styrdokumentens intention för 

matematikämnet. 

1.2 Frågeställningar 

Vilka är enligt lärarna anledningarna till att det enskilda arbetet i läroboken används som 

huvudsaklig arbetsform? 

 Hur resonerar lärarna kring det enskilda arbetet i läroboken i förhållande till 

kursplanens syfte kring kommunikation, samt kursplanens mål? 

Vår första frågeställning är vår huvudfråga, och är genomgående genom arbetet. Med 

styrdokument menar vi kursplanen och läroplanen, och angående styrdokumentens intentioner 

har vi valt att undersöka kommunikationen, då styrdokumentens alla delar skulle tagit för lång 

tid att undersöka. Av denna anledning ska vår andra frågeställning ses som en fördjupande 

frågeställning. 

1.3 Bakgrund 

Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av alla skolor. 

Den senast läroplanen utfärdades 1994. Den är skapad för att garantera en likvärdig utbildning 

oavsett var i landet skolan finns, samt för att kvalitetssäkra undervisningen. 

Kursplanerna anger målen för varje ämne, men de ligger i linje med läroplanen. Den senaste 

kursplanen för matematik är från 2000.  Även om läroplanen och kursplanerna i sig är 

fristående dokument, så är de sammanlänkade och ska tolkas som en helhet för att planera och 

genomföra en komplett undervisning. De nationella dokumenten ska ligga till grund för de 
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lokala (Kursplanen). Kursplanerna är väldigt öppet skrivna för att på lokal nivå kunna 

omarbetas och tolkas till lokala kursplaner, vilket ger lärarna en chans att påverka valet av 

innehåll och metod. 

Bentley (2003) tar upp styrdokumenten som en av de viktigaste ramfaktorerna som 

matematiklärare måste ta hänsyn till.  Vidare påpekar författaren att detta speglar sig i 

uppnåendemålen och strävansmålen i kursplanen för matematik. 

1.3.1 Läroplanen 

I läroplanen finns det allmänna mål som hela skolan ska arbeta mot. Detta innebär att alla 

lärare ska jobba mot dessa mål i sin undervisning. Det innebär bland annat att varje elev ska 

erbjudas möjligheten att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. I läroplanen 

(Skolverket, 2009) tas även elevernas sociala gemenskap, nyfikenhet och lust att lära upp som 

några av skolans viktigaste uppdrag. Lärarna ansvarar för att de arbetar enligt läroplanen och 

deras uppgift är att planera och genomföra sin undervisning så att eleverna får möjlighet att 

uppnå detta. Det finns inget facit för hur man ska göra för att lyckas, däremot står det uttryckt 

att eleverna ska få arbeta med varierade metoder.  

1.3.2 Kursplanen 

I kursplanen för matematik i grundskolan läggs mycket vikt på att utveckla elevernas intresse 

för ämnet. Att använda de matematiska kunskaperna för att söka förståelse för och lösningar 

på olika problem tas också upp som en viktig aspekt. Förmågan att kommunicera med ett 

matematiskt språk och att kunna använda det i lämpliga situationer har en central plats i 

ämnets syfte och roll, vilket också styrks av Nationella Utvärderingen (Skolverket, 2005). Vi 

kommer att redogöra för Nationella Utvärderingen senare i bakgrunden. 

Skolan har i uppdrag att arbeta med kursplanens strävansmål. Det är lärarnas uppgift att 

uppfylla detta uppdrag med sin undervisning. Bland annat ska de se till att eleverna utvecklar 

sin förmåga att använda och kritiskt granska enklare matematiska modeller. Även intresse för 

och förmågan att använda sig av matematik i olika situationer, samt att kunna förklara och 

argumentera för sitt tänkande, både muntligt och skriftligt, står att finna bland strävansmålen 

(Kursplanen). 
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Kursplanen tar också upp matematikämnets uppbyggnad, där fokus ligger på att matematik 

ska vara en ”skapande och utforskande verksamhet”. Undervisningen ska ge eleverna en 

möjlighet att hitta balans mellan problemlösning och rena matematiska begrepp och metoder. 

Bland målen som eleverna ska ha uppnått i slutet på nionde skolåret syns bland annat vikten 

av att eleverna ska få sådan kunskap att de kan hantera matematiska situationer som kan 

uppstå i vardagen, och som i samhället krävs för att man ska fungera som medborgare, men 

även för att man ska kunna fortsätta med sina studier på en högre nivå (Kursplanen). Detta 

styrks av Bentley (2003). Dessa mål ger lärarna tydliga direktiv för undervisningen och ger en 

fingervisning om att undervisningen bör vara verklighetsanknuten, i alla fall i viss mån. 

Däremot finns ingenting att hitta om hur lärarna ska bedriva sin undervisning för att eleverna 

ska uppnå dessa mål. På samma sätt finns inga riktlinjer för hur undervisningen ska se ut för 

att främja kommunikation. Både i läroplanen och i kursplanen är kommunikationen central. 

1.3.3 Undersökningar som visar att enskilt arbete i läroboken är 

vanligt förekommande 

Som vi tidigare nämnde är det flera undersökningar som kommit fram till att enskilt arbete i 

läroboken är den undervisningsform som är mest förekommande. En av dessa undersökningar 

är TIMSS (Skolverket, 2008).  Det är en internationell studie som har utförs ett flertal gånger. 

Sverige deltog i studien 1995, 2003 och 2007. Både TIMSS -03 och -07 visar på att enskilt 

arbete i läroboken är den mest använda metoden (Skolverket, 2004: 2008). Skolverket har 

genomfört ett projekt som heter Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003, som visar att 

enskilt arbete i läroboken är den vanligaste formen för undervisning. Lusten att lära 

(Skolverket, 2003a) är ytterligare ett projekt som skolverket är ansvarigt för. Det är en 

kvalitetsgranskning som genomfördes 2001 och 2002 i förskola, förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning. Observationerna i projektet visar att undervisningen, 

allra helst i grundskolans senare år, nästan enbart består av enskilt arbete i matematikboken. 

Variation med andra arbetssätt sker väldigt sällan. 

Skolverket (2005) har jämfört arbetsformerna, hur det ser ut idag och jämfört med 

undersökningen från 1992. Resultatet av detta är att lärarens genomgångar, elevernas 

redovisningar och diskussioner av problem har minskat. Trots att det i den nuvarande 

kursplanen ligger mycket fokus på kommunikation i undervisningen saknas det till stor del i 

verkligheten, och utvecklingen har snarare gått bakåt än framåt. Enskilt arbete i läroboken 



6 

 

karakteriseras av isolerat arbete där kommunikation och reflektion förekommer i låg grad. 

Enligt styrdokumenten är kommunikationen en viktig del av undervisningen och borde därför 

vara central, men när eleverna räknar enskilt i boken faller detta moment bort. Den enda 

kommunikation och feedback som eleven får är via facit, vilket tyvärr inte ger någon djupare 

reflektion, utan bara de rätta svaren. (Skolverket, 2005) 

”Tidigare studier visar att samspelet mellan kursplan och matematikundervisning fungerar 

dåligt. Mot denna bakgrund är det kanske inte så konstigt att undervisningen är 

läromedelsstyrd.”(Skolverket 2005, s.83) 

Skolverket (2005) anser att lärarna bör vara medvetna om att alla elever lär sig olika och att 

det därför är viktigt att undervisa med varierade metoder. Enligt Skolverket (2005, 2003a) 

passar enskilt arbete vissa elever bra, men andra elever har svårt att förstå matematik och 

tappar därmed motivationen. Detta gör att undervisningen långtifrån tillgodoser alla elevers 

behov eftersom vi alla är enskilda individer och lär oss på olika sätt. 

”De nationella målen är gemensamma för alla elever men kan nås på olika sätt”.(Skolverket, 

2003a, s.55) 

De intervjuade lärarna i Lusten att lära (Skolverket, 2003a) anser att enskilt arbete i läroboken 

är bra för att alla elever kan arbeta i sin takt och att det är en bra undervisningsform för stora 

elevgrupper. Den undersökningen visar också att många läroböcker är bra, eftersom de är väl 

genomtänkta och har arbetats fram utifrån de styrdokument som råder. Men det finns risk för 

att undervisningen blir enformig och för att elever tappar intresset (Skolverket, 2003a). En 

nackdel med att använda läroboken mycket är att kunskapsmålen hamnar i fokus i 

undervisningen, medan demokrati och bildningsmål knappt existerar. Skolverkets (2005, 

2003a) granskningar påpekar att det enskilda arbetet i undervisningen bör minska för att 

lämna plats åt en mer varierad undervisning med flera olika arbetssätt, där det finns utrymme 

för kommunikation och reflektion.  

1.3.4 PriMa 

I Umeå finns ett projekt som heter PriMa, som innebär att skolorna ska sätta matematiken i 

fokus. Varje skola har en matematikinspiratör som jobbar med att utveckla sitt kunnande och 

skolans utveckling av matematikundervisningen. Vi fick höra talas om PriMa under våra 

intervjuer, och har där valt att lyfta fram eventuella förändringar projektet har gjort för 
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undervisningen. I övrigt har vi inte valt att fokusera på detta projekt, då det först och främst 

fokuserar på elever i behov av särskilt stöd, vilket vårt arbete inte fokuserar på. (PriMa). 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Lärobokens betydelse för undervisningen 

Att enskild räkning i läroboken är den dominerade arbetsformen inom matematiken visar flera 

undersökningar som Skolverket gjort, bland annat Nationella Utvärderingen 2003, Lusten att 

lära och den internationella studien TIMSS (Skolverket 2003, 2005, 2008). Runesson (1999) 

och Kling Sackerud (2009) hävdar att undervisningen idag består till stor del av enskild 

räkning i läroboken, samtidigt som Carlgren & Marton (2007) menar att denna form av 

undervisning ökar hela tiden.  

Enligt Juhlin Svensson (2000) hade Sverige tidigare en central organisation som kontrollerade 

läroböckerna, Statens Institut för Läromedelsgranskning. Då använde staten läroboken som ett 

medel för att få en likvärdig utbildning. Trots att man i Sverige idag använder läroboken i stor 

utsträckning finns det ingen central organisation som granskar läromedel, enligt Lpo94 är det 

rektors ansvar (Skolverket, 2009).  

2.1.1 Lärobokens är traditionell 

Enligt Johansson (2009) skrevs Euklides Elementa 300 f.Kr. och i Sverige användes den som 

lärobok i matematik ända fram till mitten av 1900-talet. Juhlin Svensson (2000) och 

Johansson (2006) anser att läroboken har en lång tradition som redskap i undervisningen, och 

Löwing (2004) menar att läraren inte är den enda som undervisar eleverna, utan de flesta 

elever hämtar även kunskap från läroboken. Detta gör att lärare, elever och föräldrar förväntar 

sig att läroboken ska användas hävdar Johansson (2006, 2009). Skolverket (2006), Hällström 

(1985) och Johansson (2006) menar att läroboken idag har en central och styrande roll i 

undervisningen. Den starka traditionen som råder och den centrala rollen som läroboken har 

idag gör att uppfattningen av matematiken är lika med lärobokens innehåll, enligt Skolverket 

(2006) och Johansson (2003, 2006, 2009).  
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2.1.2 Läroboken styr undervisningen 

Enligt Kling Sackerud (2009) och Johansson (2006) är det läroboken som styr 

undervisningen. Men både Hellström (1985) och Johansson (2006) menar att det är läraren, 

inte läroboken, som skall styra och utveckla undervisningen. För att arbeta på andra sätt än 

med enskilt arbete i läroboken anser Johansson (2006) att det är viktigt att reflektera och 

utvärdera användandet av boken. Med andra ord bör lärare vara medvetna om hur de använder 

läroboken, menar Johansson (2006). Enligt Johansson (2006) kan läroboken användas på 

olika sätt. Som lärare ska man dra nytta av läroboken, men undvika dess svagheter, anser hon. 

Lärobokens svagheter återkommer vi till senare under rubriken Nackdelar med läroboken och 

det enskilda arbetet. Skolverkets (2006) undersökning visar också att det inte är alla lärare 

som använder sig av hela läroboken, utan istället väljer ut de avsnitt de anser är bra och 

relevanta, precis som Johansson (2006) menar att man skall göra.  

Enligt Johansson (2006) och Kling Sackerud (2009) är det vanligt i Sverige att eleverna 

räknar i böcker och läraren går runt och hjälper de som behöver. Det är tre aktörer i 

undervisningen; läraren, eleverna och läroboken. Som vi redan nämnt menar Johansson 

(2006) att många lärare arbetar utifrån läroboken istället för att själva styra över 

undervisningen. Det beror inte på att läroboken i sig är auktoritär, utan på att läraren gör den 

till det menar Johansson (2006). Hon menar att en anledning till att läraren, inte läroboken, 

skall styra undervisningen är för att läraren har en förmåga att kommunicera. Därför bör 

läroboken ses som ett verktyg för läraren och inte tvärtom.  

2.1.3 Åsikter om lärobokens kvalité 

Johansson (2006)  och Hellström (1985) menar att man som lärare måste ifrågasätta 

lärobokens dominans. Vidare påpekar Johansson (2006) att läroboken inte är någon garanti 

för att eleverna skall klara av matematikämnet. Juhlin Svensson (2000) är av en annan åsikt. 

Hon menar att läroboken innehåller det som kursplanerna säger, eftersom läroboken är gjord 

efter dessa, och ser därför inte samma problem som Johansson (2006). Juhlin Svensson menar 

vidare att anledningen till att läroboken idag används så pass mycket beror på att den är gjord 

för att användas just i undervisningen.  
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2.1.4 Fördelar med läroboken och det enskilda arbetet 

Konkretisering av innehållet 

Att läroboken underlättar arbetet för lärarna menar Johansson (2006), Juhlin Svensson (2000), 

Skolverket (2006) och Hellström (1985). Johansson (2003, 2006) och Hellström (1985) anser 

att läroboken fungerar som en guide för läraren och att den konkretiserar innehållet. En lärare 

i Julin Svenssons (2000) undersökningar hade testat att arbeta utan lärobok. Den läraren ansåg 

att det var jobbigt att hålla reda på alla papper och vilka elever som hade fått vilken 

information eftersom vissa elever ibland var frånvarande. Läraren ansåg att arbetet blev 

väldigt rörigt och mer komplicerat. 

Naturlig individualisering 

Johansson (2006) och Ahlberg (2001) menar att läroboken skapar en naturlig 

individualisering, genom att eleverna kan arbeta på olika nivåer. Ahlberg anser att detta 

underlättar arbete för lärarna, eftersom individualiseringen sker automatiskt.  

Läroboken underlättar 

Juhlin Svensson (2000) och Skolverket (2006) menar att läroboken underlättar både för elever 

och för lärare. Det krävs mindre jobb för läraren att ta fram material, och det blir enklare att 

planera och organisera arbetet. Samtidigt får eleverna allting samlat i en bok och slipper en 

massa andra papper som de ska hålla reda på. Det är också enkelt för eleverna att jobba 

hemma, vilket gör det lättare för eleverna att ta igen om de varit borta.  

Skolverket (2006), Juhlin Svensson (2000) och Johansson (2003) anser att lärobokens 

funktion bland annat är att skapa stuktur, villkor och regler för hur undervisningen skall gå 

till, vilket underlättar planeringsarbetet för läraren. Men den har även andra funktioner som att 

förklara hur olika uppgifter ska lösas, förse eleverna med uppgifter samt att den kan användas 

som en källa för uppgifter eller som en källa för matematiska idéer menar Johansson (2003).  
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2.1.5 Nackdelar med läroboken och det enskilda arbetet 

Effekter av enskilt arbete i läroboken 

Enligt Bjerneby Häll (2006) och Hellström (1985) förmedlar läroboken en viss kunskapssyn. 

Den innebär att matematik är lika med lärobokens innehåll. Bjerneby Häll (2006) menar att 

lärobokens centrala roll och tradition gör att eleverna blir stressade när läraren vill arbeta med 

andra metoder, och läraren får då svårt att motivera för eleverna varför andra arbetssätt skall 

användas.   

Enligt Johansson (2006) upplevs enskilt arbete i läroboken ofta som monotont, och eleverna 

befinner sig ofta på olika nivåer vilket gör det svårt för läraren att ha genomgångar som är 

väsentliga för alla elever.  Sandahl (1997) och Ahlberg (2001) menar att när man arbetar på 

detta sätt hamnar fokus på att räkna mest och komma längst i boken. 

Förståelsen och kommunikationen blir lidande 

Det enskilda arbetet i läroboken gör att kommunikationen och förståelsen blir lidande, och det 

innebär att matematiken uppfattas som svår och tråkig menar Ahlberg (2001). Vi kommer att 

återkomma till hur kommunikationen påverkas av enskilt arbete i läroboken under rubriken 

Blir kommunikationen lidande?. Även Johansson (2006) tvivlar på att denna form av 

undervisning skapar lust att lära. Hon tror snarare att eleverna uppfattar undervisningen som 

tråkig. Precis som Ahlberg (2001) menar Johansson (2006) att om läroboken används mycket 

får eleverna mindre förståelse. Enligt Blythe (2006) är förståelse inte samma sak som 

kunskap. Hon menar att ju mer eleverna kan applicera sin kunskap på ”verkliga situationer”, 

desto mer kan man anta att de förstår. Blythe (2006), Unenge et.al (1994) och Sandahl (1997)  

anser att uppgifterna i läroboken handlar om standardberäkningar. Dessa har betydelse men 

skapar inte förståelse. Johansson (2006) menar att saknaden av förståelsen leder till att 

eleverna inte vet hur man använder matematikkunskaperna i vardagen, samt att den historiska 

aspekten ofta går förlorad när eleverna arbetar enskilt i läroboken. Därför anser Johansson 

(2006) att man med de läroböcker hon har studerat inte kan nå upp till de i kurs- och 

läroplanen specifikt uttryckta målen för matematik. Man kan även fundera på om denna form 

av arbete är lämpligt för alla elever anser Johansson (2006).  
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Koppling till verkligheten uteblir 

Unenge et. al. (1994) och Sandahl (1997) anser att läroboken inte knyter an till vardagen i den 

grad som läroplanen förordar. De menar att det är lärarens uppgift att visa hur matematiken 

kan tillämpas i vardagen. De anser också att man bör försöka fånga elevernas intresse genom 

att ibland frångå läroboken och visa att matematiken finns i andra sammanhang, så att 

eleverna får variation och kanske får en annan uppfattning än att det är tråkigt och svårt. Även 

Johansson (2006) menar att lärarnas tillit till läroböckerna kan ställa till problem. Även om 

många lärare anser att det känns tryggt att luta sig mot läroboken finns det enligt Johansson 

risker med att ha för mycket tillförlit till den, eftersom läroboken inte alltid formulerar sig på 

ett bra sätt eller tillhandahåller relevanta uppgifter.  

2.1.6 Vilka förändringar bör ske 

Enligt Johansson (2003) ser man i de senare läroböckerna en tendens till att flera uppgifter 

som handlar om kommunikation och resonemang dyker upp, men det är ofta sist i kapitlet 

som man stöter på dem. Många forskare anser att undervisningen bör förändras så att man 

använder andra metoder där eleverna får träna muntligt. 

Johanssons (2006) slutsats är att läroboken har en avgörande roll i undervisningen men att det 

finns brister med läroboken som man som lärare måste vara uppmärksam på, att man som 

lärare måste vara medveten om lärobokens möjligheter och begränsningar. Hon menar att det 

inte är fråga om att utesluta boken utan snarare att använda den som ett verktyg, kombinerat 

med andra verktyg. Även lärarna i Skolverkets (2006) undersökningar menar att det är viktigt 

att använda sig av olika läromedel. Enligt Johansson (2006) och Löwing (2004) är det inte 

läroboken som är problemet, utan hur man använder den. Därför ska man inte göra sig av med 

den utan utveckla användandet av den. 

2.2 Lärarnas betydelse för undervisningen 

Johansson (2006), Skolverket (2006), Juhlin Svensson (2000), och Runesson (1999) hävdar 

att alla lärare använder boken i olika grad och på olika sätt, och att detta beror på deras 

pedagogiska grundsyn. Enligt Bjerneby Häll (2006) består den pedagogiska grundsynen av 

”fakta, antagande, föreställningar och värderingar med avseende på” kunskap, inlärning och 

didaktik, människosyn och samhälle (s. 71-72). Den påverkar lärarens uppfattningar om hur 
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undervisningen kan bedrivas. Enligt Dahland (1998) spelar lärarnas egna erfarenheter från 

deras tid i skolan roll för hur de bedriver undervisningen. Eftersom alla har gått i skola flera år 

menar han att lärarna har bildat sig en uppfattning om hur de själva vill uppfattas som lärare. 

Därför försöker de antingen efterlikna eller undvika vissa saker. Lärarna spelar en avgörande 

roll för hur undervisningen bedrivs enligt Johansson (2003), eftersom det är läraren som fattar 

besluten om hur läroboken skall användas. Även om olika lärare använder samma lärobok 

betyder det inte att undervisningen ser ut på samma sätt menar hon.  

2.2.1 Satsning på lärare 

Enligt Carlgren & Marton (2007) tillhör det lärarens didaktiska kompetens att använda sig av 

metoder som är lämpliga. Det är svårt att säga vad som är rätt och fel, och därför ser 

undervisningen olika ut. Carlgren & Marton (2007) försöker hitta en förklaring till den 

förbättring som skedde mellan TIMSS 1962 och 1995. De påstår att en fortbildningssatsning 

gjordes och att förbättringen är resultatet av den. Det som fortbildningen handlade om var 

arbetssätt och arbetsformer, med fokus på matematik som finns i vardagen samt praktiska och 

laborativa arbetssätt. En anledning till att undervisningen idag är bristande är enligt Forsbergs 

(2000) undersökningar att lärarna anser sig har nya uppgifter att sköta som gör att de känner 

sig otrygga i sin roll, samt att tiden för att planera undervisningen blir mindre och mindre. 

2.3 Hur påverkar eleverna undervisningen 

2.3.1 Elevernas betydelse 

Enligt Hellström (1985) kan ämnesinnehållet lätt förändras med hjälp av kursplanerna, men 

det är desto svårare att förändra arbetssätt och metoder. Eleverna påverkar vanligtvis varken 

innehåll eller arbetssätt hävdar han. I Hellströms (1985) och Sandahls (1997) undersökningar 

kom det fram att eleverna ansåg att enskilt arbete i läroboken var tråkigt och oväsentligt. 

Hellströms (1985) undersökning visade även att eleverna tyckte det var kul med varierade 

arbetsformer och innehåll, vilket de gärna ville ha mer av. 

2.3.2 Elevernas uppfattning 

Sandahl (1997) och Carlgren & Marton (2007) anser att det finns olika faktorer som påverkar 

elevernas åsikter om matematik. Bland annat påverkar elevernas uppfattning och inställning 
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till ämnet, samt elevernas syn på sitt sätt att lära sig matematik. Sandahl (1997) och Carlgren 

& Marton (2007) anser att beroende på vad man har för erfarenheter med sig upplever man 

situationer olika. Detta kan göra att elever uppfattar lektionen på olika sätt och lär sig olika 

saker av samma uppgift. 

2.4 Ramfaktorernas betydelse  

Med ramfaktorer är det särskilt tre olika områden som vi har fokuserat på, för att se hur de 

påverkar undervisningen. Den ena ramfaktorn vi kommer att undersöka är de materiella 

ramfaktorer som innebär ekonomi, lokaler och utrustning. Den andra ramfaktorn är tid och 

den tredje är styrdokumenten. 

2.4.1 Materiella ramar och tiden påverkar undervisningen 

Det är många olika faktorer som påverkar elevernas ansvar och inflytande i undervisningen. 

Kling Sackeruds (2009) studier visar att ramfaktorer såsom gruppstorlek, tid, schema, 

personal, arbetsmetoder och arbetsformer påverkar elevernas ansvarstagande. Även de lärare 

som var med i Dahlands (1998) undersökning uttryckte att de gärna ville skapa miljöer som 

eleverna var intresserade av, prova på olika arbetsformer och tillgodo se elevernas olika sätt 

att tillägna sig kunskaper. De tyckte det var svårt eftersom de var styrda av schema, lokaler 

och tid. Även Skolverkets (2006) undersökning pekar på att en orsak till valet av läromedel 

som används är ekonomin, som inte tillåter att man köper in annat material. Den faktor som 

enligt Bjerneby Hälls (2006) undersökningar påverkar undervisningen mest, enligt de lärare 

som arbetat bara några år, är tiden. Även under lektionerna upplever lärarna en stress när de 

ska hinna med att hjälpa alla. Enligt Bjerneby Hälls undersökningar anser lärarna att de blir 

stressade av att lyckas få alla godkända, och detta påverkar undervisningen. Ett problem som 

ofta lyfts fram av lärare är att det är för stora undervisningsgrupper (Skolverket, 2003a).   

2.4.2 Styrdokumenten 

Styrdokumentens komplexitet 

Löwing (2004) menar att syftet med den frihet lärarna har fått, i och med Lpo94, att välja hur 

man skall bedriva undervisningen är att eleverna skall lära sig så mycket som möjligt. Men 

tyvärr anser hon att man inte har lyckats med detta. Löwing menar att lärarnas förutsättningar 

har ändrats i och med Lpo94, vilket har gjort att problemet om hur man skall nå målen i 
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undervisningen har förflyttas från den centrala styrningen till den enskilda läraren. Johansson 

(2006) anser att lärarnas jobb är komplext, eftersom styrdokumenten inte säger hur man skall 

jobba för att nå målen, vilket Löwing (2004) håller med om. Hon påpekar att matematikämnet 

är extra svårt eftersom: 

”Det är lätt att sätta eleverna i arbete med hjälp av en lärobok och det är lätt att tala om för 

dem hur man själv skulle lösa en uppgift. Problemet är att detta sätt att undervisa långt ifrån 

leder till inlärning”.(Löwing, 2004. s. 137) 

 Enligt Juhlin Svensson (2000), Johansson (2006) och Skolverket (2006) måste lärarna själva 

finna metoder för att få eleverna att nå upp till målen. Förändringen som skedde i 

styrdokumenten när den nya läroplanen kom 1994 tycks ha påverkat matematiktraditionen 

väldigt lite enlig Juhlin Svensson. Det som sker i klassrummet idag är långt ifrån vad 

styrdokumenten säger, visar studierna som Kling Sackerud (2009) har gjort.  

Är enskilt arbete i läroboken individualisering? 

Kling Sackerud (2009) menar att anledningarna till att undervisningen idag ser ut som den gör 

bland annat beror på tolkningar som lärare gör av begreppet individualisering. 

Individualisering innebär att räkna olika fort i läroboken, inte att anpassa metoderna, visar 

undersökningarna som Kling Sackerud (2009), Löwing (2004) och Forsberg (2000) har gjort. 

Enligt Kling Sackerud (2009) och Ahlberg (2001) tar eleverna ansvar i form av att planera sin 

egen räkning i läroboken. Men eleverna kan inte påverka att man använder läroboken i 

undervisningen anser Ahlberg. Skolverket (2006) påstår att mycket enskilt arbete i läroboken 

innebär att eleverna inte har möjlighet att påverka undervisningen i den mån som läroplanen 

förordar. Kling Sackerud (2009) anser att individualiseringen har färgat undervisningen på ett 

sätt som ställer höga krav på elevernas självständighet och planering samtidigt som detta 

ansvar har minskat för läraren. Lärarrollen har förändrats från att vara den som lär ut till den 

som hjälper eleverna i det egna räknandet, menar Kling Sackerud (2009). Hon menar att 

begreppet individualisering har fått ett en annan innebörd. Förut innebar det att lärarna 

anpassade sina metoder efter elevernas kunskapsnivåer, medan det idag handlar om 

individuella arbetssätt.  

I Sverige är inflytande och ansvar viktiga begrepp i styrdokumenten enligt Johansson (2006). 

Enligt Forsberg (2000) och Johansson (2006) kan enskild räkning i läroboken vara ett hinder 
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för elevinflytande eftersom eleverna bara kan påverka planeringen av sin egen räkning, vilket 

innebär att inflytandet blir näst intill obefintlig om man arbetar strikt med läroboken. Enligt 

styrdokumenten skall eleverna ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Kling Sackerud 

(2009) ifrågasätter om elevernas inflytande över när och hur de löser uppgifter är den form av 

ansvar vi skall sträva efter enligt styrdokumenten. Hon menar att styrdokumenten snarare 

syftar på inflytande över bland annat innehåll.  

2.5 Hur påverkar samhället undervisningen 

Samhällets uppfattningar om matematik spelar roll för hur undervisningen ser ut och för hur 

eleverna uppfattar matematiken menar Sandahl (1997), Runesson (1999) och Kling Sackerud 

(2009). Kling Sackerud (2009) menar att undervisningen idag ser ut som den gör bland annat 

för att samhället fokuserar på den enskilda individen, och detta speglar sig i 

matematikundervisningen. I dagens samhälle sker det snabba förändringar och elevernas 

tillgång till information är enorm via internet. Detta gör att det råder en villrådighet och en 

ovisshet som påverkar undervisningen, menar Kling Sackerud (2009). Elevers lärande har 

förflyttas från centrala krav uppifrån till elevernas egen motivation menar hon. Vidare anser 

hon att detta har i sin tur lett till att lärarnas roll har förändrats. Idag handlar undervisningen 

om att skapa situationer som inspirerar och motiverar eleverna att lära enligt Kling Sackerud. 

Andra orsaker till att matematikundervisningen ser ut som den gör är enligt Kling Sackerud 

att vi har en stark tradition av att läroboken är den faktor som styr undervisningen. Elevernas 

föräldrar är vana vid den sortens undervisning, och ser gärna att det fortsätter på samma sätt 

så att de kan hjälpa sina barn. Eftersom det är en trygghet för elever, lärare och föräldrar att 

använda matematikboken används den mycket, menar Kling Sackerud (2009). 

2.6 Blir kommunikationen lidande? 

Kommunikationen kan ske på olika sätt i undervisningen anser Löwing (2004). Det kan vara 

muntligt mellan lärare och elev, eller elever emellan. Men det kan också ske skriftligt eller via 

läroboken. Enligt Ahlberg (2001) blir kommunikationen lidande av det enskilda arbetet i 

läroboken. Unenge et. al.(1994) håller med om det, då eleverna inte får träna på att muntligt 

förklara, diskutera, argumentera och analysera med varandra och med läraren, så att de 

muntligt kan föra ett resonemang kring ett problem. 
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2.6.1 Lärarnas ansvar 

Enligt forskning och styrdokument är matematiken ett kommunikationsämne menar Kling 

Sackerud (2009). Eleverna lär sig när de får diskutera och analysera uppgifter med andra. 

Detta kräver att lärarna innehar andra kompetenser än att bara guida eleverna i deras räkning, 

och ansvaret kan definitivt inte överlämnas till läroboken, påpekar Kling Sackerud. Hennes 

licentiatstudier visar att den kommunikation som sker på lektionerna är mellan eleven och 

läroboken, samt eleven och läraren. Löwing (2004) menar att läraren gör val av arbetssätt i sin 

undervisning som kan bidra till att skapa situationer för kommunikation, men även kan skapa 

situationer som inte gynnar kommunikationen. Vidare menar Löwing att läraren har en central 

roll i kommunikationen som sker i klassrummet, eftersom det är läraren som planerar och 

leder lektionen. Löwing (2004) påpekar också att läroboken är en stark ramfaktor och att den 

för lärare som använder läroboken väldigt mycket blir en fast ram, medan den för de som 

använder alternativa arbetsmetoder blir en rörlig ram. Enligt Löwing präglas dagens 

matematikundervisning av att eleverna skall få rätt eller fel på uppgifter, och detta försvårar 

arbetet för lärarna med att diskutera och resonera kring olika lösningar. 

3. Metod 

3.1 Urval 

Vi har genomfört vår undersökning i enlighet med de forskningsetiska kraven, bland annat 

genom att vi har informerat de lärare vi har intervjuat om syftet med vår undersökning och 

vad vi vill ha ut av dem som undersökningsdeltagare. De har fått information om att 

deltagandet är fullkomligt frivilligt, och att de när de helst önskar har möjlighet att avsluta 

intervjun. Vi har också varit noga med att garantera lärarna deras anonymitet, genom att 

aldrig nämna lärarna eller den skola de arbetar på vid namn. Genom hela 

databearbetningsprocessen har vi också vara noggranna med att utelämna allting som på något 

sätt kan avslöja vem informationskällan är.  

Vi har intervjuat sex lärare som jobbar på grundskolan inom två kommuner i Norrland. Vi har 

skickat ut förfrågningar via e-post till alla matematiklärare inom de två kommunerna vars e-

postadresser står listade på de kommunala skolornas hemsidor. De lärare vi inte har kunnat 

skicka e-post till utifrån den information som finns på respektive skolas hemsida har vi alltså 
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inte kontaktat. Vi har inte brytt oss om ifall lärarna också undervisar i andra ämnen. Vi 

tillfrågade sammanlagt 68 lärare, fick 13 svar, och sju stycken var nekande. De som valde att 

tacka nej angav bland annat tidsbrist som skäl för att inte kunna vara med. För att sålla 

bestämde vi oss för ett sista svarsdatum, och de som svarade efter det datumet intervjuade vi 

inte. Vi är medvetna om att det inte är en representativ undersökning, men de sex lärare vi har 

intervjuat jobbar på fem olika skolor i olika storlekar, är både kvinnor och män, och har 

varierande ålder och erfarenhet. 

Vi har använt oss av kursplanen för matematik i grundskolan, och Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2009), för att undersöka om lärarna anser att enskild 

räkning i läroboken ger eleverna möjlighet att uppnå målen för nionde skolåret. Vi undersökte 

också hur lärarna anser att styrdokumentens intentioner vad gäller kommunikation i 

matematikundervisningen uppfylls. Vi valde att använda oss av de senaste versionerna av 

styrdokumenten, eftersom vi har valt att fokusera på nutiden och inte den historiska aspekten. 

3.2 Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, eftersom det passar vårt syfte med arbetet 

bäst. Enligt Trost (2005) är det viktigt just att syftet för undersökningen ligger till grund för 

valet av metod. Författaren skriver även att en kvalitativ intervju bland annat kännetecknas av 

att man är ute efter förståelse för den intervjuade, och efter att förstå dennes resonemang. Just 

detta är vårt mål och därav följer vårt metodval. 

Vi valde kvalitativa intervjuer som metod för att få en djupare förståelse för hur lärarna 

resonerar kring våra föreställningar. Enligt Trost (2005) behöver den intervjuande inte ha 

några i förväg färdiga frågor, eftersom målet är att den intervjuade ska få styra intervjun 

genom sina svar. (s. 50) Enligt författaren bör en lista sammanställas med ämnesområden som 

är möjliga att diskutera, och som sedan ska läras innantill så att intervjuaren inte blir beroende 

av ett manus för intervjun. Våra intervjuer är utförda utifrån ett formulär som är utformat som 

en blandning av den sorts lista Trost (2005) rekommenderar, och ett mer allmänt 

frågeformulär. Enligt Trost räcker det med enbart frågeområden, eftersom den tränade 

intervjuaren lätt kommer på relevanta frågor under intervjun. Vi anser däremot inte att vi är 

tillräckligt tränade för att klara oss utan frågor. Därför iordningställde vi ett formulär (se 

bilaga) med övergripande ämnesområden som rubriker och tillhörande exempelfrågor inom 

varje område. Dessa frågor fungerade som ett stöd, med tips på frågor för att intervjuerna inte 
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skulle avstanna om den intervjuade inte pratade så fritt som önskades. Vårt sätt att utforma 

intervjuformuläret styrks också av Johansson och Svedner (2006), som påpekar att en 

kvalitativ intervju inte är alltför styrd och ska anpassas efter vad den intervjuade berättar. Vi 

anpassade oss efter de lärare vi intervjuade genom att vi försökte bearbeta färdigt de områden 

läraren började prata om innan vi bytte. Den ordning vi har i vår intervjumall lät vi inte styra 

på annat sätt än att vi såg efter vilka områden och frågor vi hade kvar att bearbeta. Vi har 

försökt ställa öppna frågor så att lärarna själva ska få chansen att berätta utifrån egna 

erfarenheter. Vi har försökt ställa följdfrågor som ger lärarna en chans att utveckla de svar de 

har gett, och försökt fråga till exempel ”På vilket sätt…?”, ”Hur…?” och ”Vilken är 

anledningen till att…?”.  De svar som vi har följt upp är de som vi anser har med vår 

undersökning att göra, och vi har låtit bli att följa upp frågor som till exempel handlar om 

andra ämnen än matematiken. 

De frågeområden vi behandlade under våra intervjuer var: Lärarens undervisning, Metodval, 

Lärare, Elever, Kursplaner/kompetenser, Kommunikation, Ramfaktorer och Vision. Utifrån 

dessa har vi sedan formulerat frågor som vi hoppats ska ge lärarna en möjlighet att ge oss 

beskrivande och uttömmande svar. Vi har tänkt att frågeområdena Lärarens undervisning, 

Metodval, Lärare, Elever, Ramfaktorer och Vision ska ge oss material för att besvara vår 

första frågeställning, som handlar om vilka anledningar lärarna anger som grund för val av 

metod. Frågeområdena Lärare, Elever, Kursplaner/kompetenser, Kommunikation och 

Ramfaktorer har vi tänkt ska besvara den andra frågeställningen som handlar om hur lärarna 

resonerar kring det enskilda arbetet i läroboken i förhållande till kursplanens mål och 

kommunikation. 

Innan vi genomförde intervjuerna gjorde vi en testintervju med en person, för att prova vår 

intervjumall och hitta eventuella problem med den. Den intervjun använde vi sedan inte i vårt 

resultat, då den enbart ska ses som ett test inför intervjuerna till undersökningen. Intervjun ska 

därför inte ses som en förundersökning till det här arbetet. 

3.3 Procedur 

Vi har genomfört intervjuer med en lärare åt gången, där vi varit närvarande båda två. En av 

oss har varit huvudansvarig för att hålla själva intervjun, medan den andra har varit ansvarig 

för att föra anteckningar och komplettera med frågor eller områden som inte blivit besvarade. 

Vi har använt oss av vår egen mall, och utifrån den kollat vilka områden och frågor som 
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behandlats. Vi har frågat alla lärare om lov att spela in intervjun på band, vilket fem gick med 

på. Under intervjuerna har vi utgått från vårt intervjuformulär, men strävat efter att låta den 

intervjuades svar på frågorna styra. Vi har försökt undvika att strikt följa en viss ordning på 

ämnesområden eller frågor. Istället har vi utgått från de övergripande områdena, och använde 

oss av frågorna om vi kände att de berörde någonting som läraren inte själv berättade om. 

3.4 Databearbetningsmetoder 

Då vi har bearbetat vårt intervjumaterial har vi först transkriberat intervjuerna, och då valt att 

inte ta med det som inte behandlar matematikundervisningen. Till exempel då lärarna pratade 

om privata ämnen, eller andra skolämnen, valde vi att inte ta med det i transkriptionerna. Vi 

tematiserade materialet i elva grupper som var samma som våra frågeområden från 

intervjuerna, med ett tillägg i form av PriMa. Vi sorterade allt material med ett dokument för 

varje grupp, och analyserade och sållade ett dokument i taget för att lyfta ut det vi ansåg var 

viktigt för våra frågeställningar. Sedan har vi delat in våra elva grupper i tre teman: 

Undervisning, Ramfaktorer och Kommunikation. Tanken är att tema undervisning och 

ramfaktorer tillsammans ska ge svar på vår första frågeställning, medan ramfaktorer 

tillsammans med kommunikation ska ge svar på den andra frågeställningen. 

4. Resultat 

Vi har i vårt resultat inte lagt någon vikt vid vilken lärare som säger vad, eftersom det inte 

ligger i vårt intresse att undersöka vad någon speciell lärare säger. Vårt syfte är att undersöka 

vad lärarna anger för anledning till val av metod, och därför har vi övergripande sammanställt 

de åsikter som kom fram. 

4.1 Fem skolor som är med i samma projekt 

Fem av de lärare vi har intervjuat jobbar på skolor som är med i PriMa, och för tre av dessa 

lärare har det påverkat undervisningen. Det har bland annat inneburit olika annorlunda inslag i 

undervisningsveckan, som till exempel korta avbrott för praktiska inslag, grupparbeten eller 

ren färdighetsträning.  En lärare säger att de på skolan inte vet hur de ska gå vidare med 

arbetet, och den sista läraren nämner det inte alls. 
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4.2 Målen med undervisningen 

Det framkommer i våra intervjuer att det lärarna helst vill uppnå med 

matematikundervisningen är förståelse och tillgänglighet. För att skapa förståelse är det enligt 

lärarna viktigt att eleverna kommunicerar matematik, och att matematiken är tillgänglig för 

dem. Lärarna ser det inte som ett mål i sig att eleverna tycker matematik är roligt, men de 

tycker att det vore roligt om de tyckte det. De vill att undervisningen blir mer varierad så att 

man kan jobba laborativt ibland, och vara fokuserad när man väl sätter sig ner och räknar. 

Bland annat påpekas att det är viktigt att motivera eleverna att gå till skolan, men att man som 

lärare får avväga vilken energi man lägger ner på undervisningen och vad man får tillbaka. 

4.3 Vad påverkar lärarnas val av arbetssätt? 

4.3.1 Alla använder läroboken 

Alla lärare vi har intervjuat använder läroboken, men de använder den olika mycket. 

Läroboken används först och främst som guide för vilka avsnitt lärarna ska gå igenom och 

utifrån läroboken planerar de sina lektioner. Men det påpekas att det handlar om att använda 

boken på ett vettigt sätt.  

Alla lärare utom en sa under intervjuerna att det är viktigt att eleverna får arbeta i grupp, för 

att kommunicera och höra hur andra tänker, och det visar sig också i deras undervisning. 

Anledningarna de anger för att motivera sina metodval är bland annat att eleverna får träna 

kommunikation, men också att gruppuppgifter ger en bra variation i undervisningen. Enligt 

bestämmelser på skolan, som uppkommit som en följd av PriMa – projektet, har lärarna vissa 

obligatoriska inslag som ska ingå i undervisningsveckan. Den lärare som inte nämner att det 

är viktigt att arbeta i grupp säger att katederundervisning med enskilt räknande är bäst och han 

väljer den metoden för att det är enkelt och för att eleverna är vana att arbeta så. 

4.3.2 En del av problematiken ligger i elevernas olikheter 

Lärarna vi har intervjuat anser att valet av metod är problematiskt eftersom alla elever lär sig 

på olika sätt, och olika klasser behöver olika sorters undervisning. Vissa elever behöver räkna 

kortare stunder oftare, medan andra klarar att sitta väldigt länge, vissa elever behöver också 

jobba hemma. På samma sätt klarar vissa elever att jobba i boken medan andra behöver andra 

sätt för att lära sig. 
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Elevernas påverkan på undervisningen är utifrån våra intervjuer mestadels att lärarna anpassar 

sig efter nivån eleverna ligger på så det inte blir för svårt eller för lätt. Gruppen påverkar även 

klimatet i klassrummet. En öppen och tillåtande stämning i klassen ger eleverna trygghet så 

att de vågar försöka. Lärarna är överens om att en mer varierad undervisning är att önska, men 

att elevernas olikheter gör det svårt att tillämpa olika metoder.  

4.3.3 Lärarnas åsikter om läroboken 

Åsikterna om lärobokens kvalité är spridd bland de lärare vi har intervjuat. Två positiva saker 

som lyfts fram är att innehållet är lämpligt för att förbereda eleverna för nationella provet, och 

att boken tvingar eleverna att tänka efter på varje uppgift. Men en lärare menar att vare sig 

lärare väljer att använda bok eller inte så måste de använda sig av enskilt arbete, och en annan 

lärare menar att undervisningen inte fungerar helt utan bok, en blandning fungerar bäst.  

Fördelar med läroboken och det enskilda arbetet i den 

De fördelar som lärarna lyfter fram med det enskilda arbetet i läroboken är främst att eleverna 

får nöta matematik, vilket enligt lärarna är ett måste. Eleverna får då räkna i sin egen takt och 

på sin egen nivå. För att lära sig är det bra att få testa och utföra ett moment flera gånger. 

Lärarna påpekar också att en fördel med enskilt arbete är att de elever som förstår snabbare än 

andra inte behöver vänta in någon. På det viset skapas också en naturlig nivåanpassning, då 

eleverna räknar på den nivå som passar dem och hinner olika långt. Oftast har också böckerna 

i sig en nivåindelning så att eleverna kan välja den nivå som är lämplig för dem. Vad som 

också är bra enligt lärarna är att eleverna kan sitta och räkna med en kompis som är på samma 

nivå, och då kan de förklara för varandra och sätta ord på vad de gör, vilket enligt lärarna är 

bra för att befästa sina kunskaper. En lärare tycker att det verkar som att eleverna anser att de 

lär sig när de räknar i boken, och det kan ses som en anledning att välja att basera sin 

undervisning på läroboken.  

En annan fördel är enligt tre lärare att det är lättare att jobba i boken än på andra sätt. Boken 

är trygg, lättillgänglig och fungerar ganska bra för de flesta elever, och eleverna vet klart och 

tydligt vad de ska göra. Boken är också bra för att man räknar en sorts matematik i taget, för 

att sedan gå vidare. Den ger läraren en färdig planering, och är bra för elever som ska jobba 

hemma. Den är speciellt bra att ha att luta sig mot om man är ganska nyexaminerad påpekar 

en lärare. En lärare lyfter fram det faktum att de elever som är ointresserade inte förstör lika 

mycket för de elever som är motiverade när de räknar enskilt i boken. Hon menar att allt inte 

går att göra laborativt även om hon tror att praktiska övningar ökar förståelsen för eleverna. 
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Nackdelar med läroboken och det enskilda arbetet i den 

De nackdelar lärarna anser att det enskilda arbetet med läroboken har är bland annat att 

eleverna blir stressade och i princip tävlar mot varandra för att räkna så många tal som 

möjligt. Det blir för stort fokus enbart på det rätta svaret, och det blir för stort fokus på att 

träna omvandlingar. Detta medför också enligt lärarna att eleverna tappar förståelsen, de kan 

inte förklara vad de har gjort.  

4.3.4 Lärarna styr undervisningen 

Lärarna lyfter fram att matematik är ett lärarstyrt ämne. Att boken bestämmer innehållet, men 

att läraren bestämmer i vilken ordning det ska behandlas, och i vilket takt det ska vara. Som 

lärare har man ett ansvar för att se till att eleverna förstår vad de gör, och inte bara släppa iväg 

dem att räkna fritt i boken.  

Det finns ett motstånd mot alternativa arbetssätt 

Vad flera lärare påpekar är att det finns ett visst motstånd till att jobba med alternativa 

metoder, också bland lärare, även om de inte nämner lärare förrän efter både föräldrar och 

elever. Anledningen till detta tror lärarna beror på att även lärare är vana vid att 

matematikundervisningen ser ut på ett visst sätt, och att de ska ha genomgångar. Men en 

lärare lyfter även fram att han tror att det är en ”bekvämlighetsgrej”, då det inte kräver lika 

mycket förberedelse av läraren för att säga till eleverna att räkna på ett visst ställe i boken. 

Det lärarna menar är att det finns en motvilja både bland lärare och bland elever mot att arbeta 

på andra sätt än enskild räkning i läroboken, eftersom det är det traditionella sättet att bedriva 

matematikundervisning, som dessutom är bekvämt för läraren.  

Lärarnas egen skolgång påverkar dem inte enligt dem själva 

Angående den egna skoltiden anser de flesta lärarna att den inte påverkar dem, men en lärare 

säger att han försöker bedriva en undervisning som inte ser ut som den han själv var med om 

under sin skoltid, som enligt honom bestod väldigt mycket av räkning i läroboken. 

Elevernas vana vid undervisningens upplägg, och samhällets påverkan 

Det lärarna i våra intervjuer lyfter fram är att eleverna är vana att jobba i läroböckerna, och att 

de därför blir stressade av att inte göra det. Det gör det svårt att arbeta med andra metoder. 

Eleverna kan tycka att ett laborativt arbetssätt kännas förvirrande, och att det är slöseri med 

tid. De tycker enligt lärarna att de inte gör någonting om de inte jobbar i boken. Lärarna är 

överens om att vanan att jobba i läroböckerna kommer från traditionen i samhället, att det är 
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så matematikundervisningen har sett ut väldigt länge. Även föräldrarnas vana vid att 

undervisning ser ut så påverkar elevernas inställning till alternativa arbetssätt. 

4.3.5 Ramfaktorer 

Materiella ramar och tid 

Ekonomi påverkar inte så mycket 

Ekonomin tror inte lärarna är något större problem, eftersom materialet inom matematiken 

inte kostar särskilt mycket. En lärare säger att det mest handlar om att ha tillgång till papper 

och sax ”och sånt”, men säger sedan att hon brukar ta material hemifrån istället för att belasta 

skolan, vilket tyder på att hennes undervisning ändå är begränsad av skolans ekonomi. 

Tiden är en brist 

Tid är något alla lärare utom en uppger att de saknar för att kunna planera annorlunda 

undervisningsinslag. Både tid med andra lärare för att kunna planera, utvärdera och samtala 

om undervisningen i stort, och tid med eleverna. Även mer tid till undervisningen, för att till 

exempel göra klart laborationer är ett önskemål som kommer fram under intervjuerna. Men en 

lärare lyfter fram det faktum att eleverna inte orkar sitta och traggla matematik i 60 minuter, 

för då tappar de koncentrationen. Hon tror att det är för lite matematik i skolan för vissa 

elever och skulle vilja ha fler lektioner i matematik varje vecka. Hon menar att hon då skulle 

kunna anpassa sin undervisning mer efter elevernas behov. 

Den enda lärare som inte påpekade att det var för lite tid påpekade istället att laborationer tar 

längre tid att jobba med än läroboken, och att det är lättare för läraren att ange några tal i 

boken istället för att klippa trianglar och ta med linjaler. 

Lokalerna påverkar, men är inte huvudorsaken till undervisningens struktur 

När det kommer till lokaler som påverkan av undervisningen har inte lärarna så mycket att 

kommentera. En lärare berättade att de ibland har lektionerna i matsalen, för att undvika att 

eleverna stör varandra då de har diskussioner. Lärarna skulle vilja ha tillgång till flera lokaler 

samtidigt under matematiklektionerna, då det skulle underlätta anpassningen utifrån olika 

elevers behov. Eftersom lärarna inte har tillgång till dessa lokaler kan man se det som att 

undervisningen ser ut som den gör delvis på grund av de lokaler som finns tillgängliga. 
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4.3.6 Lärarnas uppfattning om arbetet med styrdokumenten 

Lärarna vi har intervjuat säger att styrdokumenten är luddiga och svåra att tyda, vilket innebär 

att de inte tar alltför stor hänsyn till dem vid planeringen av undervisningen. Målen är 

speciellt problematiska då de är lika luddigt skrivna som resten av styrdokumenten, vilket 

innebär att de är svåra att tyda och konkretisera. Lärarna har även ansvar för att alla elever ska 

bli godkända, och detta medför enligt lärarna att deras undervisning fokuserar på 

uppnåendemålen istället för strävansmålen, även om alla är medvetna om att det egentligen är 

just strävansmålen som ska styra undervisningen. Det innebär också att några av de lärare vi 

har intervjuat väljer bort vissa delar från böckerna, som de inte går igenom. Det kan antingen 

vara områden som enligt lärarna inte brukar efterfrågas på nationella proven, eller kunskap 

som lärarna anser att eleverna inte behöver i vardagslivet. Lärarna lyfter fram att det är svårt 

att anpassa undervisningen till alla elever eftersom kunskapsspannet är så brett mellan de 

starkaste och de svagaste eleverna. De är också medvetna om att de har svårt att nå alla mål 

med sin undervisning, men menar att det är problematiskt för att det i styrdokumenten inte 

finns några riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas för att nå målen. 

4.3.7 Varför det är viktigt med kommunikation 

Det är ingen tvekan om att lärarna tycker att kommunikation är ett viktigt inslag i 

undervisningen, även om det kan vara svårt att jobba med. De tycker att det är viktigt för att 

det är en chans att öka elevernas förståelse, genom att höra hur andra har tänkt och förklara 

sina egna tankar, och genom att lösa uppgifter i grupp kan eleverna få den chansen. De säger 

också att det är viktigt för eleverna att inse att ett problem kan ha många lösningar, vilket en 

av lärarna ger eleverna möjlighet till genom att genomföra en övning där eleverna får skriva 

ner alla lösningar de kan komma på till samma problem. 

Hur ser kommunikationen i undervisningen ut? 

Enligt lärarna vi har intervjuat sker den mesta kommunikationen under lektionerna mellan 

elever, när de diskuterar lösningar och svar, och hjälper varandra. En lärare berättar att han 

brukar uppmuntra sina elever att fråga varandra, eftersom han inte hinner runt till alla. Även 

mellan lärare och elever sker en del kommunikation när eleverna frågar läraren om hjälp. 

Lärarna jobbar med kommunikation i undervisningen, genom att ställa frågor till eleverna, 

eller genom att fördela frågor när eleverna jobbar i mindre grupper, så att alla får chansen att 

prata. Då lärarna väljer att jobba med gruppuppgifter föredrar de att jobba med mindre 
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grupper, eftersom de anser att kommunikationen fungerar bättre då. En lärare säger att han 

inte behöver planera någonting för att eleverna ska kommunicera, det faller sig naturligt av att 

de sitter två och två på lektionerna och räknar. Däremot är det två lärare som säger emot hans 

uttalande genom att påpeka att eleverna tappar kommunikationen då de jobbar enskilt, och att 

målen rörande kommunikation i kursplanen inte kan nås genom att enbart sitta och räkna i 

läroboken. Att kunna kommunicera matematik är någonting som dyker upp på nationella 

provet i A-kursen på gymnasiet, och det påpekar lärarna som en viktig orsak till varför de 

tänker på kommunikationen under lektionerna. 

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning 

5.1.1 Målen med undervisningen 

Målen med undervisningen är enligt lärarna att eleverna ska få förståelse och att matematiken 

är tillgänglig för dem i vardagen, och kommunikation är viktigt för att skapa förståelse. 

Lärarna har en vision om en mer varierad undervisning. 

5.1.2 Läroboken och eleverna påverkar lärarnas planering 

Alla lärare använder läroboken, men de använder den olika mycket. Boken används som en 

guide för läraren som planerar sin undervisning utifrån boken. Lärarna anser att grupparbete 

är bra för eleverna då de får chans att träna kommunikation och att lära sig lyssna på andras 

lösningar. Alla elever är olika, och det gör valet av metod problematiskt för lärarna. Lärarna 

anpassar sig efter den nivå eleverna ligger på, så att undervisningen varken blir för svår eller 

för lätt. 

5.1.3 Läroboken är bra för vissa saker 

Lärarna anser att läroboken är bra för vissa saker, till exempel för att förbereda eleverna för 

nationella provet. Den är också bra för att eleverna får nöta matematik, och utföra samma 

moment flera gånger, vilket enligt lärarna är bra för att lära sig. Med boken blir det också en 

naturlig individualisering då eleverna får räkna på sin egen nivå, i sin egen takt. Läroboken är 

lätt för lärarna att arbeta med, och fungerar bra för de flesta elever. Det lärarna tar upp som 

negativt med läroboken är att den skapar en stress hos eleverna, som mest fokuserar på att 
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räkna så många tal som möjligt och enbart bryr sig om rätt svar i facit. Arbetet i läroboken 

medför också att eleverna tappar förståelsen. 

5.1.4 Läraren styr undervisningen 

Det är läraren som styr undervisningen, med läroboken som utgångspunkt. Boken bestämmer 

innehållet, men läraren bestämmer ordning och takt. Lärarna i våra intervjuer påpekar att det 

finns ett motstånd mot att jobba på andra sätt än med läroboken, både hos elever, hos föräldrar 

och hos lärare. Lärarna menar att eleverna inte tycker att de gör någonting om de inte får 

räkna i boken. De anser inte att alternativa metoder är ”riktig” matematik. 

5.1.5 Olika faktorer som också påverkar 

Ekonomin påverkar inte undervisningen så väldigt mycket eftersom matematiskt material inte 

kostar så mycket. Däremot påverkar tid lärarnas undervisning mycket. Framförallt är det brist 

på tid som spelar roll, främst med eleverna men även med andra lärare. Tillgången till lokaler 

påverkar undervisningen, men i ganska liten grad. De flesta lärare skulle vilja ha tillgång till 

fler lokaler, för att på så sätt kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Arbetet 

med styrdokumenten är det som lärarna främst lyfter fram som problematiskt med 

undervisningen. Läroplanen och kursplanerna är enligt lärarna luddigt skrivna, och det mest 

problematiska är att gå igenom dem med eleverna. Lärarna är medvetna om att det är 

strävansmålen som ska styra undervisningen, men eftersom lärarna har press på sig att alla 

elever ska bli godkända säger de att det är uppnåendemålen som styr i verkligheten. Ett av de 

stora problemen med styrdokumenten är att de inte ger några direktiv för hur undervisningen 

ska se ut för att man ska nå målen. 

5.1.6 Kommunikationen är viktig och sker mest mellan eleverna 

Lärarna tycker att det är viktigt med kommunikation i undervisningen, för att skapa förståelse. 

Det är nyttigt att få sätta ord på sina tankar, och höra hur andra resonerar. I undervisningen 

sker det mesta av kommunikationen mellan eleverna, när de hjälper varandra och diskuterar 

olika lösningar. Men eleverna kommunicerar även med lärarna, då de frågar om hjälp. 

5.2 En satsning inom matematiken 

PriMa – projektet har haft olika effekter bland de olika lärarna och de olika skolorna, och vi 

tycker det är intressant att se de olika resultaten. Vi tycker att projektet är en otrolig chans att 

utveckla matematikundervisningen, och vi funderar på varför inte alla lärarna och skolorna 
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har tagit den chansen. Vi förstod lärarna som att några av dem tyckte att de inte fick 

tillräckligt med konkreta förslag på hur de skulle arbeta med projektet, vilket kan vara en 

orsak till att detta tillfälle inte tagits till vara på bästa sätt. 

5.3 Traditionen har en avgörande roll 

Det finns en stark tradition av att arbeta med läroboken hävdar lärarna som vi intervjuade. 

Även Juhlin Svensson (2000) och Johansson (2006) menar detta. Traditionen påverkar 

matematikundervisningen mycket. Eftersom elever, lärare och föräldrar är vana att arbeta 

enskilt i läroboken är det svårt för läraren att etablera andra metoder. Detta gör att lärarna 

väljer att arbeta med enskilt arbete i boken eftersom eleverna är vana vid det och då möter 

läraren inget motstånd. Det besvarar delvis vår första frågeställning, även om vi inte tror att 

det är den enda anledningen till metodvalet. Även lärarna är vana med att arbeta med enskilt 

arbete i läroboken. Det som är intressant är att när lärarna påpekar detta nämns det alltid sist 

och i förbifarten, vilket enligt oss tyder på att det finns en motvilja mot att erkänna att även 

lärarna trivs med ett traditionellt undervisningsupplägg. Att det är ett bekvämt sätt för lärarna 

kan vi hålla med om, då det enligt våra erfarenheter kräver minimal förberedelse att hålla en 

kort genomgång för att sedan låta eleverna räkna själva i läroboken. Vi tror även att det kan 

ha att göra med en osäkerhet hos lärarna, som innebär att de inte riktigt vet på vilket sätt de 

skulle arbeta med andra metoder, vilket en lärare uttryckligen säger. Ibland får vi en känsla av 

att lärarna säger att de vill jobba med andra metoder för att de vet att det är så man ”ska” 

tycka. Att lärarna sedan möter motstånd från eleverna när det introducerar andra arbetsätt gör 

att det finns ännu en anledning att använda sig av läroboken. Vi ser det lärarna säger som ett 

tecken på att de försöker jobba med annorlunda uppgifter, i syfte att göra undervisningen 

bättre och mer intressant för eleverna. Eftersom både lärare, elever och föräldrar är så vana 

vid att matematikundervisningen ska se ut på ett visst sätt kan det nog vara svårt att hitta 

lämpliga uppgifter, men också att ha orken att förändra sin undervisning trots att man möter 

motstånd från olika håll. Speciellt att eleverna blir stressade av att inte få räkna som vanligt i 

läroboken tror vi blir en stor anledning till att många lärare väljer att hålla sig till en 

undervisning som är ganska traditionell. Även Bjerneby Hälls (2006) undersökningar tyder på 

att eleverna blir stressade av att inte få räkna i läroboken. Vi tror att det finns fördelar med att 

inte bara arbete med läroboken. Bland annat kan det vara lättare att knyta an undervisningen 

till elevernas vardagliga liv om den inte enbart består av egen räkning i läroboken.  
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5.4 Lärobokens för- och nackdelar 

5.4.1 Fördelar 

Det faktum att läroboken underlättar arbetet för läraren tror vi är en stor anledning till att den 

faktiskt används så mycket., även om lärarna inte verkar vara särskilt villiga att säga det rakt 

ut. Att lärboken strukturerar undervisningen, och fungerar som en guide säger alla lärare vi 

har intervjuat. Även Johansson (2003) menar att läroboken är en guide för läraren, och 

Skolverkets (2006) undersökning menar att läroboken underlättar planeringen för lärarna, 

vilket stämmer överens med vad lärarna vi intervjuade sa. Andra fördelar som lärarna vi 

intervjuade nämnde var att läroboken talar om för både lärare och elever vad eleverna skall 

kunna samt att läroboken gör de möjligt för eleverna att räkna på olika nivåer och i olika 

hastigheter. Det som är den främsta fördelen med läroboken är att eleverna får nöta 

matematik, vilket alla lärare tycker är viktigt för få en grund och öva sin färdighet.  

En lärare påpekade att de ointresserade eleverna förstör mindre för eleverna som vill lära sig 

när de sitter och räknar själva, och det tolkar vi som en av anledningarna till att det enskilda 

arbetet används i så stor utsträckning. De flesta av lärarna vi intervjuade trodde att det 

enskilda arbetet i läroboken gav eleverna möjlighet att uppfylla målen i kursplanen, vilket 

förklarar att de använder det arbetssättet i stor utsträckning. Däremot hävdar Johansson (2006) 

att man inte kan uppnå målen med enbart enskild räkning. Vi tror att det är svårt att med 

enbart enskilt arbete uppnå strävansmålen, eftersom vi tror att eleverna inte får någon djupare 

förståelse med det arbetssättet. Lärarna i vår undersökning menar att de prioriterar uppnående 

målen framför strävansmålen eftersom de tycker att det är ont om tid. 

5.4.2 Nackdelar 

Att eleverna enbart vill hinna räkna så långt som möjligt är ett fenomen vi känner igen från 

vår egen skolgång, och från våra erfarenheter från VFU under utbildningen. Vi ställer oss 

frågande till om detta skapar förståelse, precis som Johansson (2006) också ifrågasätter. I och 

med att förståelsen blir lidande så tycker eleverna att det är svårt och tappar intresset.  Lärarna 

vi har intervjuat uttrycker att förståelsen är viktig för eleverna. Detta styrks av Johansson 

(2006) och Unenge et. al. (1994), som menar att undervisningen bör förändras för att skapa 

förståelse, då enskild räkning i läroboken inte gynnar just förståelsen. Unenge et. al. (1994) 

och Sandahl (1997) menar också att det är viktigt att knyta an undervisningen till vardagen för 
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att skapa förståelse och väcka intresse . Det är lite konfunderande för oss att lärarna påpekar 

vikten av förståelse och menar att en mer varierad undervisning vore bättre för eleverna. För 

samtidigt bedriver de en rätt så enformig undervisning, vilket litteraturen menar hämmar 

förståelsen för eleverna. Vad är det som gör att lärarna vill arbeta med varierande metoder 

men samtidigt bedriver en överlag enformig undervisning? 

Vi är skeptiska till det faktum att elevernas bild av matematik blir det som läroboken 

innehåller, då vi anser att sådan kunskap som finns i samhället och som man behöver för att 

klara vardagslivet inte tas upp i böckerna. Enligt Johansson (2003) är det sist i kapitlen som 

uppgifter med kommunikation och resonemang dyker upp. Detta tror vi kan bero på att den 

sortens uppgifter inte är prioriterade, utan mer ses som uppgifter eleverna kan göra om de får 

tid. Vi tror det är viktigt att eleverna får träna sina matematiska kunskaper, men att det i 

dagens skola är för mycket enformig enskild räkning vilket gör att matematiken uppfattas som 

tråkig.  

Lärarna i vår undersökning menar att individualisering är att eleverna räknar olika fort i 

läroboken, precis som lärarna i Löwings (2004) och Forsbergs (2000) undersökningar. Kling 

Sackerud (2009) menar att det inte är den form av individualisering som styrdokumenten 

syftar på, utan att individualisering innebär att anpassa metoden. Vi anser att det är bra om 

läroboken erbjuder eleverna olika nivåer att arbeta på samt att de kan arbeta i olika takt, men 

samtidigt kan man inte tro att den formen av individualisering är tillräcklig. Eftersom alla 

elever är olika och lär sig på olika sätt bör individualiseringen ske i form av olika metoder 

anpassade efter eleverna. 

5.5 Hur mycket ska man använda läroboken 

Resultaten från våra undersökningar stämmer överens med Skolverkets (2006) resultat som 

visar att inte alla lärare använder sig av hela läroboken. Vi tror att det är bra att som lärare 

vara lite selektiv i användandet av läroboken och plocka ut de delar som är väsentliga. Sedan 

tror vi att det kan vara bra att använda boken på andra sätt än till enskilt räknande, till 

exempel som underlag för gruppdiskussioner. Vi håller med Johansson (2006) att det är 

viktigt att reflektera över hur man använder läroboken. Annars finns risken att man 

genomgående använder läroboken och blundar för de nackdelar som finns med enbart enskilt 

arbete i läroboken. 
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Vi tror det är viktigt att tänka på att olika elever lär sig på olika sätt, att läraren bör ha en 

grund att utgå från, och sen försöka individinrikta undervisningen mot varje elev. Det är 

väldigt svårt att utifrån detta välja en metod, men vi anser att det kan vara bra att variera sina 

arbetssätt, så kanske man lyckas fånga in fler elever. På samma sätt påverkar olika 

klassammansättningar också vilket sätt man väljer att arbeta på, och det försvårar metodvalet 

ännu mer för lärarna. Men vad krävs för att lärarna ska kunna förändra undervisningen? 

Om man varierar sina undervisningsformer tror vi att eleverna får lättare att ta till sig den 

kunskap man som lärare vill förmedla, och att risken för att eleverna tappar intresset för 

matematiken blir mindre. Vi tror eleverna blir motiverade av en verklighetsanknuten varierad 

undervisning. Vi håller också med Löwing (2004) om att det inte är läroboken i sig som är 

problemet, utan snarare hur man använder den. Hur man ska använda läroboken är svårt att 

säga och det är inget vi har undersökt. Vi tror det är viktigt att lärarna reflekterar över varför 

och hur de använder läroboken så de blir medvetna om hur läroboken fungerar, vad den 

levererar för uppfattningar, och vilka för- och nackdelar den har.  

Läroboken används flitigt i undervisningen och därför borde den förändras så att den hjälper 

läraren med att arbeta med andra metoder och försöka bryta den tradition av enskild räkning i 

läroboken som råder. Om läroboken skulle uppmana till andra arbetssätt skulle det bli lättare 

för läraren att genomföra en förändring av undervisningen. Andra åtgärder som skulle 

underlätta förändringen är att göra satsningar inom matematiken som är väsentliga och ger 

resultat samt att lägga ekonomiska resurser på att kunna köpa in material till skolorna. Det är 

alltså inte bara lärarens ansvar att förändringen skall ske utan det krävs en kraftsamling från 

fler håll, bland annat från de som gör styrdokumenten, läroboksförfattare, rektorer, kommuner 

och politiker där alla jobbar i samma riktning.   

5.6 Ramfaktorernas betydelse 

5.6.1 Materiella ramar och tid 

Ekonomi och lokaler 

Även om lärarna säger att de inte är begränsade av ekonomin pekar det de säger på att de 

faktiskt känner sig begränsade, men att de snarare är så pass vana vid det så att de inte ser det 

som ett problem. 



31 

 

Att ha tillgång till flera lokaler kan självklart vara en stor fördel för att bedriva en mer 

individanpassad undervisning, men det kan också försvåra lärarens möjligheter att få en 

överblick över hela klassen. Antingen måste läraren lämna ett rum för att gå till det andra, 

eller så blir de elever som väljer att gå till ett annat rum lämnade själva för att lära sig. Vi 

anser att det finns både för- och nackdelar med att ha tillgång till flera lokaler samtidigt. En 

fördel är ju till exempel som en lärare påpekade att man då kan säga att det ena rummet ska 

vara tyst, medan de elever som vill prata får gå till ett annat. Problemet vi ser med detta är att 

vi tror att det kan bli väldigt svårt för eleverna att fokusera på matematik i ett rum där de får 

prata hur mycket de vill, och vi tror att det blir svårt för läraren att under lektionens gång 

kontrollera att de samtal som pågår handlar om matematik. Vi tror att det har mycket att göra 

med vilken sorts undervisning läraren väljer, samt med vilken klass det är och det klimat som 

råder i gruppen. 

Vi tolkar det som att ekonomi och lokaler inte är en av anledningarna till att enskilt arbete i 

läroboken är så pass vanligt förekommande. Eftersom dessa ramfaktorer är sådana som 

lärarna alltid tagit hänsyn till i sin undervisning så anser de att de inte hindrar dem i 

undervisningen. Men hade det haft tillgång till laborativt material eller andra saker tror lärarna 

att de skulle förändra undervisningen. 

Tiden har en avgörande roll för hur undervisningen ser ut 

Tid påverkar undervisningen på flera sätt menar både lärarna och den litteratur vi har studerat 

(Bjerneby Häll 2006, Kling Sackerud 2009, Dahland, 1998). Forsbergs (2000) undersökningar 

tyder på att lärare idag har nya uppgifter som gör att de känner sig otrygga i sin roll, vilket 

medför att tiden till undervisning blir mindre och mindre. Lärarna vi har intervjuat säger att de 

har för lite tid för att utveckla undervisningen, eftersom de har så många andra 

arbetsuppgifter. Vi motsäger inte lärarna när de säger att det är mycket undervisning och 

många möten att delta i, och håller med om att det kan vara svårt att verkligen fokusera möten 

till att effektivt handla om att utveckla undervisningen, eftersom det ofta dyker upp mer akuta 

frågor som måste lösas, till exempel av elevvårdande karaktär. I alla fall är det vad vi har sett 

när vi har varit ute på Verksamhetsförlagd Utbildning. Vi har då även upplevt en känsla av 

tidsbrist med eleverna under lektionstid, då vi flera gånger har känt att vi inte har haft tid att 

ägna oss åt alla elever som kanske skulle ha behövt det. 
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Det kan stämma att det finns för lite tid för att tillsammans med andra lärare sätta sig ner och 

göra stora förändringar, men vi anser att varje lärare hela tiden har möjlighet att utifrån sina 

egna förutsättningar arbeta med sina egna metoder och sin egen undervisning. Det som sker i 

ett klassrum behöver inte ske i nästa, och därför borde varje enskild lärare kunna planera en 

undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla förståelse, även om inte de andra lärarna 

finns tillgängliga för att vara delaktiga och ”godkänna” den undervisning som bedrivs. Kan 

det vara så att lärarna använder tidsbristen som en ursäkt att inte lägga ner tid på att planera en 

undervisning som ser annorlunda ut jämfört med den traditionella? Detta belyser en viktig 

grund till vår första frågeställning om varför lärarna väljer att använda sig av vissa metoder. 

Vi tolkar det lärarna berättar som att de ser en svårighet i att hitta en lämplig nivå för 

lärobokens roll i undervisningen. Både frågan kring hur mycket den ska användas och frågan 

om hur den ska användas tycks skapa bryderi för lärarna. 

5.6.2 Styrdokumenten 

Styrdokumenten påverkar undervisningen 

När vi intervjuade lärarna återkom vi ofta till styrdokumenten men, det var inte i samband 

med ramfaktorerna de kom på tal. Det tyder på att lärarna inte ser läroplan och kursplan som 

en ramfaktor utan som något annat som genererar huvudbry. Lärarna anser att 

styrdokumenten inte är till någon större hjälp vid planeringen av undervisningen. Detta styrks 

av Löwing (2004) och Johansson (2006) som menar att lärarens jobb är komplext eftersom 

läroplanen inte ger några direktiv om hur de ska nå målen. Att lärarna tycker det är svårt att 

arbeta med styrdokumenten är ingenting som förvånar oss. Under vår utbildning har vi haft 

uppgifter som gått ut på att tolka och omformulera kurs- och läroplanen, och det är ett jobb 

som vi har ansett har varit väldigt svårt. Det vi har upplevt när vi varit ute på VFU är också att 

undervisningen i skolan inte är direkt kopplad till styrdokumenten, utan mer utgår från 

läroboken. Det belyser vår andra frågeställning, och vi ser det som att lärarna anser att målen i 

styrdokumenten är svåra att arbeta med, och därför lägger de inte ner så mycket tid på att 

koppla undervisningen till styrdokumenten. 

Vi tror det är en vanlig företeelse att lärare väljer bort de områden de eventuellt anser mindre 

viktiga. Lärarna vi har intervjuat var överens om att strävansmålen egentligen ska styra 

undervisningen, samtidigt som de säger att det viktigaste är att få eleverna godkända, vilket vi 

tror kan bero på att den press lärarna har från olika håll att eleverna ska bli just godkända. 
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Pressen kommer bland annat från rektorer, lärare, föräldrar och elever, som allihop vill se 

lyckade resultat. Om det nu är så att uppnåendemålen styr undervisningen, och det viktigaste 

är att alla elever blir godkända, kan man fråga sig om det inte vore bättre att skriva om 

styrdokumenten, och framförallt uppnåendemålen, så att de ställer högre krav på elevernas 

resultat? 

Vi håller med lärarna om att målen är luddigt skrivna och att de är svårtolkade. Lärarna 

uttrycker en förhoppning om att de nya styrdokumenten ska vara tydligare och mer åskådliga, 

och därmed hjälpa dem förändra undervisningen. Lärarna vill haförslag på hur man kan gå till 

väga i sin undervisning. Huruvida läroboken är bra för att ge eleverna en bild av vad de 

egentligen ska kunna är vi inte lika säkra på. Det kanske är så att själva innehållet i läroboken 

egentligen är ganska bra, men frågan vi ställer oss är om eleverna läser lärboken på rätt sätt. 

Om de enbart använder den för att få tips på lösningsmetoder för vissa uppgifter, och för att 

kontrollera de svar de kommer fram till, tror vi inte att eleverna genom den inser vad det är de 

ska kunna. 

Att lärarna inte får veta hur de ska nå målen är något som de upplever som en nackdel med 

styrdokumenten, och det är något som försvårar deras arbete och gör att de kanske väljer 

enskilt arbete i läroboken framför andra arbetssätt. Detta belyser, enligt oss, en ganska stor del 

av vår första frågeställning, som handlar om anledningarna till valet av metod. Eftersom det 

inte ges några klara direktiv för hur undervisningen ska se ut blir lärarna tvungna att hitta 

egna metoder för att försöka motivera eleverna och fånga deras intresse och då tror vi att 

läroboken är det enklaste arbetssättet för läraren. Lärarna anser att styrdokumenten inte 

påverkar dem i undervisningen, men vi tolkar det som om att styrdokumenten indirekt har en 

stor betydelse för undervisningen. 

5.7 Kommunikation och det enskilda arbetet 

Det framkom olika åsikter bland lärarna om hur man bör arbeta med kommunikationen i 

undervisningen, och vi anser att det speglas i den undervisning varje lärare bedriver. Lärarna 

anger kommunikationen och tillgängligheten som det viktigaste för att kunna skapa förståelse 

för eleverna, och vi tror att det ligger mycket i vad de säger. Att lärarna lyfter fram 

kommunikationen som viktig ger delvis ett svar på vår andra frågeställning. Lärarna menar att 

det är viktigt att få kommunicera matematik för att det ökar förståelsen, och det håller vi med 

om. Att läroboken hindrar kommunikationen eftersom den hos eleverna skapar fokus på facit, 
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som Löwing (2004) påpekar, tror vi mycket väl kan stämma, om den används uteslutande och 

enformigt. Vi tror att det ger eleverna djupare förståelse av ett problem om de får diskutera 

det med klasskamrater, och ibland även en lärare. Det är bra att få höra hur andra tänker, men 

även att sätta ord på sina egna tankar, och vi tror att det är viktigare att eleverna får 

kommunicera mer organiserat än vad de enligt lärarna i vår undersökning gör. Detta kräver att 

lärarna kan skapa sådana situationer. Kling Sackerud (2009) och Löwing (2004) menar att det 

krävs kunskap hos läraren för att skapa kommunikativa situationer för eleverna där de får 

reflektera och analysera, man kan inte lämna det till läroboken. Att diskutera lösningar i 

grupp, eller lösa uppgifter muntligt tillsammans, tror vi ger eleverna mer än att enbart prata 

med bänkgrannen eller fråga läraren om hjälp. Det är den här kunskapen som Kling Sackerud 

(2009) och Löwing (2004) pratar om att lärarna måste ha för att kunna skapa givande 

kommunikationssituationer för eleverna. Detta tyder på att kommunikationen blir lidande när 

man arbetar enskilt i läroboken. Det här ger oss delvis svar på vår andra frågeställning, som 

bland annat behandlar just hur läroboken hämmar kommunikationen istället för att gynna den, 

vilket vi tror att mer varierade metoder kan. 

Vi tror också att det är viktigt med det matematiska språket i undervisningen, just för att 

eleverna ska kunna skilja på till exempel tecknet minus och operationen subtraktion. Men vi 

anser också att man som lärare inte får bli för akademisk så eleverna kanske inte alls förstår 

vad man säger. Vi tror att det, som inom så många andra områden, handlar om att hitta en 

nivå som är lagom. 

Om läroböckerna hade varit bättre utformade hade lärarna kanske kunnat överlämna ansvaret 

mer till dem men idag är de inte tillräckliga för att uppfylla intentionerna angående 

kommunikation.  

5.8 Slutsatser 

De slutsatser som vi kan dra är att det finns olika orsaker till att lärare väljer att enskilt arbete 

skall utgöra undervisningen. Det vi kan se är att det dels finns orsaker som gör att man väljer 

enskilt arbete i läroboken framför andra metoder, men även att det finns anledningar till att 

man undviker att jobba med andra metoder, vilket gör att lärarna indirekt väljer att arbeta med 

enskilt arbete i läroboken. Två anledningar till att lärarna inte väljer att arbeta med andra 

metoder är för att tiden är för knapp och för att varken lärare och elever är vana vid att arbeta 

med andra metoder. Detta gör att det tar längre tid att introducera andra arbetssätt. Lärarna 
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möter motstånd från eleverna eftersom de inte är vana vid att arbeta på andra sätt samtidigt 

som eleverna blir stressade av att inte få räkna i läroboken. En annan anledning till att lärarna 

väljer att arbeta med enskilt arbete i läroboken är att kursplanerna är väldigt luddigt skrivna, 

och inte ger förslag på hur man kan arbeta. Kursplanerna uppmanar till att man skall arbeta 

varierat, men det är inte tillräckligt för att lärarna skall göra det. Lärarna vill ha konkreta 

förslag. Andra anledningar som gör att lärarna väljer att arbeta med enskilt arbete i läroboken 

är till exempel att läroboken underlättar arbetet för lärarna, genom att den konkretiserar 

innehållet i matematikämnet, guidar läraren, skapar en naturlig individualisering, hjälper 

läraren att förse elever med uppgifter samt att lärarna anser att enskilt arbete i läroboken är 

bra för eleverna när de behöver nöta matematik. Det framkommer att det finns en del 

nackdelar med enskilt arbete i läroboken, men dessa nackdelar verkar inte vara tillräckliga för 

att lärarna skall välja att undervisa med andra metoder.   

Enligt lärarna är det viktiga med undervisningen i skolan att alla elever blir godkända, vilket 

gör att uppnåendemålen styr undervisningen istället för strävansmålen. Lärarna anser att det 

sker en viss kommunikation när eleverna hjälper varandra och när läraren hjälper eleverna. 

Men kommunikationen hamnar i skymundan när eleverna arbetar enskilt i läroboken, 

eftersom läroboken inte uppmanar till kommunikation. 

5.9 Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Vi anser att den metod vi har använt oss har varit ett bra val utifrån det syfte vi hade med 

undersökningen. Vi har under arbetets gång undrat om vi hade kunnat göra det enklare för oss 

på något sätt. Men samtidigt har vi tvingats vara väldigt noggranna för att få någon struktur på 

arbetet, vilket vi båda två har uppskattat. 

Vi är medvetna om att vi är oerfarna intervjuare, och därmed inte helt lyckats med att enbart 

ställa öppna frågor, och där finns det en risk att vi har påverkat vad läraren svarar på frågan. 

Däremot anser vi inte att det har varit tillräckligt ofta för att påverka vårt slutgiltiga resultat. 

Det som har gått mindre bra anser vi är den del av transkriberingen då vi har valt det vi har 

transkriberat. I efterhand har vi insett att vi hade kunnat sålla mer redan där, för att minska 

mängden transkriberat material. Vi hade till exempel kunnat jobba oss fram till våra teman 

tidigare, för att utifrån dem sålla mer i materialet. 



36 

 

5.10 Vidare forskning 

Det som vore intressant att fortsätta undersöka är hur eleverna uppfattar den enskilda 

räkningen i läroboken. Den undersökning vi har gjort fokuserar på lärarna och deras syn på 

och uppfattning om arbetsmetoder och hur de resonerar kring det. Att undersöka hur eleverna 

resonerar och upplever denna form av undervisningen gör att man skulle få se problemet från 

ett annat håll och kanske kan komma fram till andra slutsatser eller idéer om hur 

matematikämnet ska utvecklas och vad det är som ska förändras. Det finns tre aktörer i 

undervisningen; lärarna, eleverna och läroboken, vilket innebär att man även skulle kunna 

undersöka den sista aktören, läroboken. Man kan studera hur läroboken är uppbyggd och vad 

förlagen har för tankar när den produceras,. Vad ger den för uppfattningar om matematik och 

hur den skulle kunna utvecklas för att förbättra undervisningen.  
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Bilaga 1 

Våra frågeställningar 

Vilka är enligt lärarna anledningarna till att det enskilda arbetet i läroboken används? 

Hur resonerar lärarna kring det enskilda arbetet i läroboken i förhållande till kursplanens mål 

och kommunikation? 

Intervju 

Att tänka på 

Spegling: ”Du menar alltså…” 

Följdfrågor: När? Var? Hur? Hur ofta? Ge exempel?  

Undvik: varför frågor 

Ställa frågor som: informanten kan besvara genom att berätta om erfarenheter. 

Inledning 

Forskning som vi har tagit del av visar att enskilt arbete är en vanligt förekommande metod 

inom matematikämnet även fast de står i styrdokumenten att man ska arbeta på ett varierat 

sätt. Det finns för och nackdelar med denna metod. Det vi är intresserad av att undersöka är 

vilka anledningar som avgör att man väljer en viss metod i undervisningen.  

Vi kommer att utgå från våra frågor och vi ser gärna att du berättar om dina egna erfarenheter 

och därför finns det inga rätt eller fel svar. 

Frågor 

Lärarens undervisning 

Kan du beskriva hur din undervisning ser ut?(”typisk lektion”)? 

 Vilka metoder använder du? (upplägg)  

 Vilka är anledningar till att du använder den metoden? 

 Hur sker räkningen under lektionen?  

 Vilka är anledningarna till att räkningen sker på detta sätt? 

 På vilket sätt använder du läroboken? (genomgång, enskilt arbete) 

 Använder du andra metoder i din undervisning? Vilka? När? 

 Har dina undervisningsmetoder varierat med åren?  
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Vilka för- och nackdelar finns det med enskilts arbete anser ni? (ge exempel, erfarenheter) 

På vilket sätt? 

Hur påverkar det undervisning? 

Hur reagerar dina elever på din undervisning upplägg tycker du?(ge exempel, erfarenheter) 

 Hur vill du att eleverna ska uppleva matematiken? 

 Hur ska man nå det? 

 Tror du eleverna skulle vilja ändra på något i undervisningens upplägg, i så fall vad? 

Metodval 

Vilka överväganden gör du när du väljer metod? (ge exempel) 

Vad är det som avgör vilka metoder du väljer? (ge exempel) 

På vilka sätt påverkar dessa? 

 Vad är det som gör att just läroboksbaserad undervisning är mest effektiv? 

 Vad är de som avgör om en metod är bra eller inte? 

 Att hinna med är vad syftar du på då? 

På vilket sätt tar du hänsyn till elevernas förväntningar på undervisningen? (ge exempel) 

På vilket sätt påverkar elevernas ”vana” att arbeta på ett visst sätt ditt val av metod? 

Lärare 

Hur påverkar din erfarenheter ditt val av metod? 

På vilket sätt påverkar läroboken dig i din planering? 

 Utgår du från läroboken i ditt upplägg? 

På vilka sätt anser du att läroboksbaserad undervisning gynnar eller hämmar dig?(motivera) 

 Stress, upplägg, känner sig låst, mindre krävande,… 

Elever 

Hur påverkar elevernas ditt val av metod? (ge exempel)Förkunskaper, inställning, intresse 

På vilka sätt anser du att enskilt arbete gynnar eller hämmar eleverna?(motivera) 

 Stress, känner sig låst, tävlar, individualiserat?  

Hur tror du eleverna uppfattarenskilt arbete? 

 Gynnar eller hämmar det lärandet? 
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Hur upplever eleverna att arbete på annorlunda arbetssätt? 

Vad tror du elevernas reaktioner på annorlunda arbetssätt beror på? 

Kursplaner/kompetenser 

Vilka mål i kursplanen anser du är viktigast att prioritera? 

Vilket/vilka mål är svårast att arbeta med och nå upp till anser du? 

Vilka kompetenser tror du blir gynnade av enskilt arbete? 

Vilka kompetenser tror du blir hämmade av läroboksbaserad undervisning? 

Kommunikation 

Anser du att elevernas kommunikation är ett viktigt inslag i matematikundervisningen? 

(varför/varför inte?) 

 Vilken sorts kommunikation anser du vara viktig under matematiklektionerna? 

(berättar svar, diskuterar lösningar) 

 Hur syns det i din undervisning? 

I kursplanen står det ” utbildningen ska ge elevenmöjligheter att kommunicera med 

matematikens språk och uttrycksformer” angående kommunikation inom matematikämnet. 

Hur resonerar du kring det, i förhållande till din undervisning? 

 Hur resonerar du kring det i förhållande till elevernas enskilda arbete? 

Vilken problematik finns det kring kommunikationen i undervisningen? 

Ramfaktorer 

På vilket sätt kan ramfaktorer påverka valet av metod? 

 Vilka ramfaktorer?  

 Hur påverkar ramfaktorer dig i din undervisning? 

 Går de att åtgärda? 

Vision 

Vilka metoder skulle du vilja använda om de inte fanns några hinder i vägen? 

 Vad är de som gör att det inte går att bedriva denna undervisning? 

 Vilka är hindren? 

 Vad är svårast att åtgärda? 


