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Sammanfattning 
 
Utgångspunkt för detta examensarbete är de sjunkande elevprestationerna i matematik. I en 
rapport av Skolverket (2007) konstateras att det är allt färre elever som når upp till målen i 
matematik i årskurs nio. Denna studie fokuserar på matematikbokens roll i 
matematikundervisningen, då det i tidigare forskning framkommer att stora delar av lektionerna 
består av att eleverna arbetar självständigt i matematikboken. I avsnittet tidigare forskning 
fokuserar studien på vad matematikboken kan få för konsekvenser för elevens möjligheter att 
utveckla en matematisk förståelse. Det som tydligt framkommer i detta avsnitt är att 
matematikboken främst används då eleven arbetar självständigt med eget arbete.  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt matematikboken används i 
undervisningen samt lärares uppfattning kring matematikbokens möjlighet att ge elever 
matematisk förståelse.  
 
Den empiriska undersökningen i detta arbete består av två intervjuer. De deltagande lärarna är 
båda verksamma i de tidigare åren och är utbildade i ämnet matematik. Resultatet av den 
empiriska studien visar upp två olika sätt att förhålla sig till matematikboken. Det som tydligt 
framkommer är att lärarens uppfattning kring huruvida matematikboken har möjlighet att 
stimulera att elever utvecklar en matematisk förståelse påverkar lärarens förhållningssätt till 
matematikboken i undervisningen. I resultatet framgår att den lärare som var mest bunden till 
matematikboken talade mindre om matematisk förståelse och såg matematikboken som en 
kunskapsförmedlare och ett sätt för läraren att försäkra sig om att eleven utvecklade en 
matematisk förståelse. Medan den lärare som var minst bunden till matematikboken mer talade 
om matematisk förståelse och var av den uppfattningen att matematikboken inte hade förmåga 
att stimulera att elever utvecklade en matematisk förståelse.  
 
Det som framkom i lärarnas utsagor visar både likheter och skillnader med det som framgår av 
tidigare forskning inom liknande ämnesområde. Likheter med vad tidigare forskning konstaterat 
är att matematikboken används i elevens eget arbete. Skillnader var att ingen av lärarna 
baserade den lärarledda undervisningen utifrån matematikbokens innehåll. 
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1. Inledning 
 
I denna studie kommer jag försöka besvara frågan om hur matematikboken påverkar lärarens 
sätt att strukturera sin undervisning samt lärarens tankar kring vad matematikboken har för 
betydelse i elevers matematiska utveckling. Flera undersökningar visar att elever ägnar större 
delen av matematiklektionen åt att räkna i sina matematikböcker (Runesson, 1999). 
Innebörden av detta blir att matematikbokens innehåll och struktur är en stor och betydande 
del i matematikundervisningen. Det innebär även att matematikboken troligen formar en stor 
del av elevens matematiska utveckling men även tankar om vad matematik innebär och när 
man använder sig av matematik. Det är därför av stort intresse att undersöka frågan hur lärare 
reflekterar kring matematikbokens innebörd och hur de tror att användandet av den påverkar 
elevens matematiska förståelse.  
 
Läromedel är ett vitt begrepp men betecknas som en metod att lära ut eller belysa något. Det 
kan både vara ett konkret material som ska belysa vissa begrepp eller sammanhang eller en 
matematikbok som innehåller många teman i matematiken. Ett exempel på ett konkret 
material är de s.k. Cuisenaires stavar som används för att visa relationer mellan tal, se Malmer 
(2002).  Jag har valt att studera läromedlet, matematikboken. Detta för att det är ett material 
som används frekvent under ett läsår, till skillnad från andra konkreta material som används 
mer i vissa perioder av ett läsår, då eleverna jobbar med ett visst matematiskt tema.  I studien 
kommer jag använda två ord som avser det läromedel jag valt att studera, dessa är 
matematikbok och lärobok.  
 
Matematik är ett ämne som nyligen var omdebatterat. Då en undersökning gjord av Skolverket 
visade att antalet elever som når målen i matematik i år 9 har minskat. Av elever som gick ut 
årskurs 9 våren 2007, var det 8,5 procent som inte uppfyllde målen i matematik. En intressant 
fråga är vad det är som gör att elever som inte uppfyller målen i matematik i årskurs nio har 
ökat? Om detta finns säkerligen flera teorier. Jag har valt att studera lärares sätt att förhålla sig 
till matematikboken och är nyfiken på om detta kan vara en av många förklaringar till varför 
elever inte uppfyller målen i årskurs nio.  
 
Vad det innebär att kunna matematik är en komplex fråga, då det är en fråga som går att 
diskutera ur flera perspektiv. Det går att tala om matematik på samhällsnivå men även ur den 
enskilda individens perspektiv. Jag har valt att studera hur läroboken används i 
matematikundervisningen ur ett lärarperspektiv. Jag behandlar då vad det innebär att 
undervisa i matematik och hur det påverkar den enskilda individen, men även gruppen av 
elever.  Vad betyder då matematik för den enskilda människan? Det betyder flera saker men 
det som anses primärt för samtliga medborgare är att ha en sådan matematisk förståelse att 
medborgaren fungerar i vardagen. Denna matematik betecknas vara nyttoinriktad kunskap. Ur 
ett samhällsperspektiv kan matematiska kunskaper vara sådana att de skapar kritiska 
medborgare som kan påverka hur samhället ser ut samt kommer att se ut. Det kan även vara 
sådana kunskaper som gör att samhället utvecklas inom t.ex. industrin, dessa kallas de 
arbetsrelaterade kunskaperna (Ernest, 2006). Det är inte lätt att hålla isär vad matematik 
innebär för individen och vad matematik innebär för samhället, då matematiska kunskaper hos 
den enskilda individen även är sådana att det påverkar samhället. I min studie används ofta 
begreppet att eleverna ska utveckla matematisk förståelse. Här menar jag främst kunskaper ur 
individens perspektiv, d.v.s. nyttoinriktade kunskaper. Detta för att det är sådan typ av 
kunskaper som anses vara primära för den enskilda människan och alltså den enskilda eleven. 
Ernest (2006) menar även att detta är ett minimikrav för alla som lämnar skolan.  
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Även Löwing och Kilborn (2002) diskuterar vilka matematiska kunskaper individen i ett 
demokratiskt samhälle bör ha förståelse för och betecknar dessa som, baskunskaper. De 
skriver: 
 

”I en demokrati är det viktigt att medborgarna har sådana kunskaper att deras 
ställningstagande och handlande kan utgå från förståelse, reflektion, analys och 
värdering. I annat fall kan det bli svårt för medborgaren att ta tillvara sina 
demokratiska rättigheter och att uppfylla sina medborgerliga skyldigheter” 
Löwing och Kilborn (2002:17) 

 
Löwing och Kilborn (2002) belyser här både de matematiska kunskaper individen bör ha för 
att fungera i samhället, d.v.s. matematiska kunskaper ur individens perspektiv. De framhåller 
även matematiska kunskaper individen bör ha för att samhället ska fungera, alltså kunskaper 
ur samhällsperspektiv. Ovan illustreras svårigheten att skilja på vad matematiska kunskaper 
innebär för individen utan att diskutera vad det betyder för samhället. Det som går att 
konstatera är att grundläggande kunskaper inom matematik innebär flera saker. Ernest (2006) 
menar att det är skolans uppdrag att undervisa elever i de grundläggande matematiska 
kunskaperna eller som han uttrycker det de nyttoinriktade kunskaperna. Utifrån detta är det 
kanske rimligt att dra slutsatsen att matematikundervisningen bör vara verklighetsrelaterad, då 
det är matematiska kunskaper individen behöver i vardagen som framhålls vara primära. Jag 
tror det är viktigt att eleverna ser samband mellan vad de arbetar med till händelser i deras 
verklighet. Hur ser då matematikundervisningen ut i dag?  
 
Genom att intervjua lärare hur de ser på matematikbokens betydelse i sin 
matematikundervisning, menar jag att det finns möjlighet att tydliggöra hur tankarna kring 
läromedelsanvändning påverkar lärarens kunskapsförmedling. Min bedömning är därför att 
denna studie kan vara intressant för andra lärare att ta del av. 
 
1.2 Arbetets disposition 
 
Denna studie består av sex kapitel. Det första kapitlet består av en inledning som påvisar att 
elever som når målen i matematik har minskat genom åren. I kapitel två uppvisas tidigare 
forskning inom matematikdidaktiken utifrån olika perspektiv av matematikundervisning i 
relation till matematikboken. I kapitel tre är syfte och frågeställningar formulerade. Kapitel 
fyra berör metod för studien och är uppdelad i fem delar. Dessa är procedur, urval och 
urvalsprocedur, genomförande, behandling av insamlad data och studiens tillförlitlighet. 
Kapitel fem utgör resultatet av den empiriska delen. Denna är uppdelad i olika teman utifrån 
intervjuguidens utformning där lärarnas utsagor jämförs och analyseras. Kapitel sex består av 
en diskussion som är uppdelad i tre avsnitt som berör, lärobokens möjlighet till matematisk 
förståelse och utveckling, lärarutbildningens betydelse för hur läraren förhåller sig till 
matematikboken samt förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
  
I denna del presenteras tidigare forskning kring fem olika teman. Dessa är: olika sätt att 
bedriva undervisning, lärarens utbildning och förståelse för matematik, styrdokument och val 
av matematikbok, matematikundervisningen utifrån matematikbokens innehåll och utformning 
samt matematikboken som ett sätt att individualisera matematikundervisningen. Litteraturen 
söktes i nationella Higgins och Libris och i internationella databaser som Eric CSA och 
Informaworld. Jag sökte även direkt i tidskrifter som jag kände till behandlade 
matematikundervisning, dessa var Nomad och Nämnaren. De teman som redovisas är sådana 
som återkommit i den litteratur som behandlat matematik och undervisning och sådan som jag 
avsåg vara mest relevant för denna studie.  Den forskning som redovisas är utifrån lärarens 
perspektiv dvs. hur lärarens sätt att undervisa och resonera kring sin undervisning påverkar 
elevens kunskapsinhämtning.  
 
2.1 Olika sätt att bedriva undervisning 
 
Det finns tre typer av kompetenser lärare måste ha för att bedriva undervisning. Dessa är att 
läraren behöver ämneskompetens, didaktisk kompetens samt ledarkompetens (Stensmo, 
2000). Med dessa kompetenser som grund utvecklar alla lärare sitt eget sätt att undervisa, sin 
lärostil. Olika sätt att undervisa och orsaker till varför lärare undervisar på olika sätt beskrivs 
nedan. 
 
I Nämnaren/tema (2005) beskrivs två olika typer av lärare som undervisar i matematik. Den 
lärare som reflekterar kring sin undervisning och den lärare som tar för givet vad och hur 
undervisningen ska bedrivas. Den lärare som beskrivs vara reflekterande är den som samtalar 
med sina kollegor kring sin undervisning, läser böcker och pedagogiska artiklar. Den andra 
typen av lärare däremot problematiserar inte över sin undervisning eller undervisningsmål. 
Vilken typ av lärare man är har en avgörande betydelse för hur undervisningen lyckas. Den 
lärare som försöker utvärdera sig själv är den lärare som vill utvecklas i sin lärarroll samt 
förbättra sin undervisning. Ytterligare sätt att beskriva den reflekterande läraren kan vara att 
den försöker ta reda på vilka enskilda elevers tankar kring undervisning är detta för att 
medvetet kunna styra undervisningen utifrån elevens behov. Det som ovan framställs är 
komplext då det tyder på förenkling och en generalisering av lärares inställning till dess 
undervisning. Det framställs som om det finns en lärare som reflekterar och en lärare som 
saknar ett reflekterade förhållningssätt till dess undervisning, vilket är en kategorisk 
beskrivning av lärare. 
 
Lärarens sätt att bedriva sin undervisning är även baserat på dennes tid i yrket. Arfwedson 
(1998) menar att en erfaren lärares planering innehåller överväganden om vad eleverna ska 
göra för att förvärva ämnade kunskaper och färdigheter. Fransson och Morberg (2001) 
refererar till Sardo-Brown (1996), som ytterligare beskriver skillnader mellan en erfaren och 
mindre erfaren lärares sätt att undervisa. Hon menar att en oerfaren lärare planerar mindre 
effektivt än en mer erfaren lärare. En erfaren lärares planering är mer effektiv i flera 
avseenden. Dels kan en erfaren lärare utifrån sin erfarenhet särskilt beakta faktorer som bör tas 
hänsyn till i en undervisningssituation. En oerfaren lärare saknar denna erfarenhet och 
relaterar mer till den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen vid planering av 
moment. Innehållet av undervisningen är en annan skillnad som lyfts fram, som en oerfaren 
lärare måste ägna mer tid år detta i sin planering än en erfaren lärare (Sardo-Brown, 1996). 
Även Stukat (1998) behandlar skillnader i planering mellan erfarna och oerfarna lärare. Han 
skriver att forskning som belyser skillnader i lärares planering visar att hur planeringen yttrar 
sig främst beror på den latenta kultur läraren har med sig. Andra orsaker som påverkar 
planeringen är lärarens personlighet, skolämnets grad av struktur samt planeringens 
tidsperspektiv. Vidare skriver Fransson och Morberg (2001) att ytterligare en skillnad mellan 
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en erfaren och oerfaren lärare är att en oerfaren lärare har svårare att släppa sin 
lektionsplanering och agera utifrån det verkliga händelseförloppet. Även Stukat (1998) menar 
att lektionsplaneringen spelar en sekundär roll för en erfaren lärare. Han skriver även att en 
oerfaren lärares planering är starkt inriktad på undervisningsinnehåll och är mer detaljplanerad 
i jämförelse mot den erfarna läraren. En erfaren lärares planering är mer långsiktig och 
innehåller mer grovplaneringar. Grovplaneringarna uttrycks göra att läraren blir friare i sin 
undervisning. Vidare refererar Fransson och Morberg (2001) till Needels (1991), som menar 
att en oerfaren lärare är sämre på att bedöma och utvärdera situationer i undervisningen. En 
erfaren lärare har större förståelse för undervisningens komplexitet och hur en lärare ska 
handla för att nå elever med olika upplevelser och vetanden. Denna skillnad förklaras utifrån 
att en lärare med erfarenhet har en djupare förståelse av vad undervisning innebär och därav 
en större förståelse för hur de ska agera och förhålla sig till elevers lärande. Även Bentley 
(2003) behandlar frågan om undervisning utifrån lärarens erfarenhet. Han menar att huruvida 
elever lyckas prestera i ämnet är relaterat till lärarens tid i yrket. Bentley (2003) refererar till 
Felter (2001) som skriver att skolor med större andel erfarna lärare har fler elever som lyckas 
uppnå matematisk förståelse. Ännu en skillnad mellan en erfaren och oerfaren lärare som 
Fransson och Morberg (2001) lyfter fram i sin studie är att en oerfaren lärare påstod att 
inlärningssvårigheter berodde på olika faktorer kring eleven, dess hemförhållande, sociala liv 
etc. En erfaren lärare sökte mer efter orsaker till elevens inlärningssvårigheter utifrån sin 
undervisning och sitt agerande. Slutsatsen av detta blir att en erfaren lärare har ett olikt 
reflekterande förhållningssätt över sin verksamhet än den oerfarna läraren.  
 
Skillnader mellan en erfaren och oerfaren lärare anses alltså vara: 
 

• Hur läraren planerar sin undervisning.  
• Hur läraren agerar i den aktuella undervisningssituationen. 
• Hur läraren förhåller sig till elevens lärande.  

 
Samtliga skillnader mellan erfarna och mer oerfarna lärare förklaras ofta utifrån lärarens 
erfarenhet att kunna agera (Fransson & Morberg, 2001). 
 
Ovan har olika forskare lyft fram skillnader mellan hur en erfaren och oerfaren lärare 
undervisar samt hur olikheter i hur lärare undervisar påverkar elevernas utbildning. Vidare 
skriver Newton och Newton (2006) att vilken bakgrund inom matematikundervisning läraren 
själv har samt hur dennes lärarutbildning sett ut även det har betydelse för vilken typ av 
undervisning denna bedriver. Läraren bär alltså ett tungt ansvar för vad dennes elever ska få 
för matematikkunskaper. Även Palu och Kikas (2007) menar att lärarens uppfattning kring 
vad matematikundervisning innebär är influerad av dess egen skolgång samt dess utbildning 
vid universitetet eller högskolan. Vidare uttrycker Cooney (2006) att lärares olika sätt att 
undervisa, föreställningar om vad matematik är samt vad undervisning är påverkar 
genomförande av reformer. 
 
2.2 Lärarens utbildning och förståelse för matematik 
 
Efter att ha beskrivit olika typer av lärare och hur lärares förhållningssätt till sin undervisning 
påverkar sättet läraren undervisar, är det nu intressant att närmare undersöka matematikläraren 
utifrån temat god matematikundervisning. Vilka beskaffenheter bör då en matematiklärare 
vara utrustad med för att lyckas med en god matematikundervisning? 
 
Stedoy (2006) refererar i sin studie till, Clarke (1997), som belyser två företeelser i lärarrollen 
som påverkar hur matematikundervisningen ser ut. Dessa är vad läraren gör samt lärarens 
uppfattning om vad undervisning och lärande i matematik innebär.  
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Vidare skriver Stedoy (2006) att det finns ett internationellt samförstånd inom 
matematikdidaktiken om kriterier lärare som undervisar i matematik bör uppfylla: 
 
• Läraren ska uppmuntra elever till samarbete och diskussion. 
• Uppmuntra och stimulera ett klimat där eleverna utvecklar ett matematiskt språk, alltså 

skapa situationer där eleverna lär sig förklara sina matematiska tankar.  
• Skapa en lärandesituation där individuell utveckling främjas. Detta innebär att läraren ska 

vara positiv till att eleverna experimenterar med olika strategier att lösa problem. 
 
Efter att studerat vilka kriterier lärare i matematik bör uppfylla, följer nu en förklaring av vad 
läraren anser att eleverna bör inhämta för kunskaper i matematik. 
 
De faktorer lärare i de tidigare åldrarna anser elever bör utveckla är: 
 
• Det individuella lärandet. 
• Att de utvecklar ett självständigt matematiskt tänkande. 
• Att de inhämtar grundläggande kunskaper i matematik. Det innebär att de lär sig räkna 

med de naturliga talen samt att de utvecklar ett sådant matematiskt tänkande att de kan 
klara sig i vardagen (Palu & Kikas, 2007). 

 
Lärarens egenskaper och beskaffenheter och det kunskaper lärare vill att elever ska utveckla 
verkar vara sammanlänkade. Om läraren uppfyller de kvaliteter som matematikdidaktiken 
förespråkar är det stor sannolikhet att eleverna inhämtar de kunskaper lärare anser vara de 
primära färdigheterna. 
 
För att uppnå att eleverna ska utveckla en matematisk förståelse genom sin undervisning krävs 
att läraren har en djup förståelse för den matematik denne undervisar. Att läraren har 
kunskaper om hur matematiska idéer kan presenteras för elever på olika sätt. Läraren måste 
även ha insikt om att elever lär olika och att det därför krävs att begrepp och matematiska 
teman presenteras på olika sätt. Läraren behöver även ha tillgång till sådana hjälpmedel som 
kan behövas i en undervisning eller inlärningssituation (Stedoy, 2006). I detta uttalande 
belyses att läraren bör ha tillgång till flera läromedel för att undervisningen ska utveckla 
elevers matematiska förståelse. Newton och Newton (2006) uttrycker i sin artikel en likartad 
uppfattning och skriver att det är absolut nödvändigt att läraren har en matematisk förståelse 
för att undervisa elever om hur de ska utveckla en matematisk förståelse. Bentley (2004) 
refererar till Felter (2001) som i en studie presenterar att det finns ett tydligt samband mellan 
lärarens utbildning och elevers prestationer. Undervisningserfarenhet uttrycks spela en 
avgörande roll i relation till elevers prestationer. Även Cooney (2006) menar att lärare bör ha 
en djup förståelse för den matematik denne undervisar och menar att många lärare saknar 
denna, på grund av hur deras lärarutbildning sett ut. Hans kritik riktas mot att lärarstuderande 
endast får lära sig matematik på en hög nivå och menar att blivande lärare bör få uppleva olika 
perspektiv på den matematik de själva ska undervisa i. Han menar att lärarstuderande bör få 
möjlighet att möta de olika sätt elever bygger upp en matematisk förståelse. Bremler (2003) 
lyfter även han fram lärarutbildningen som en möjlig förklaring till varför lärare har begränsad 
matematisk förståelse. Han skriver att lärarstuderande har svaga förkunskaper i matematik och 
har därför svårigheter att tillgodogöra sig den matematik som undervisas på universitet och 
högskolor. Bremler (2003) menar alltså att blivande lärare inte uppfyllt målen för den 
matematik som undervisas på gymnasiet. Även Löwing och Kilborn (2002) menar att 
lärarutbildningen inte har svarat upp mot lärares behov av undervisningskunskap i matematik.  
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2.3 Styrdokument och val av matematikbok 
 
I de tidigare åren grundläggs elevens kunskapsutveckling. Det är därför att det är viktigt att 
läraren reflekterar över hur undervisningen ska genomföras, både innehållsmässigt och på 
vilket sätt eleverna ska få kunskapen förmedlad (Nämnaren/tema, 2005). En svårighet med att 
välja innehåll i sin undervisning är styrdokumenten, då kursplanerna är utformande så att 
kontexten blir att eleverna ska lära sig lite om mycket. Detta kan ifrågasättas, då det vore att 
föredra om elever i stället skulle ges möjligheten att lära sig mycket om lite. Lärare och 
läromedelsförfattare bör granska det traditionella undervisningsstoffet och välja det väsentliga 
(Unenge, 1999). Johansson (2006) framhåller dock lärarens uppdrag att arbeta utefter de 
nationella målen och skriver att lärare bör reflektera kring om lärobokens innehåll och 
utformning möjliggör att eleverna når de nationella målen i matematik. Även Löwing och 
Kilborn (2002) diskuterar styrdokumenten, men med den infallsvinkeln att de är svåra för 
lärare att tolka. En konsekvens av detta menar de blir att läraren alltmer följer lärobokens sätt 
att bearbeta matematiska teman. De exemplifierar detta genom att referera till Skolverket 
(2000) som skriver att grundskolan har till uppgift att eleverna utvecklar en sådan matematisk 
förståelse att de kan fatta beslut i vardagslivets många valsituationer. Det ifrågasättes sedan 
vilka dessa matematiska kunskaper är genom att undra vad det är för vardagssituationer och 
vilka valmöjligheter Skolverket (2000) syftar till. 
 
Då läraren ska välja lärobok är det av stor vikt att läraren har ett kritiskt förhållningssätt. Saker 
läraren bör överväga är bokens innehåll/stoff, läroboksspråk, illustrationer, layout och om 
innehållet är aktuellt. Läraren bör reflektera kring om matematikboken kan bidra till att elever 
lär sig matematik (Johansson, 2005). För att läraren ska kunna utvärdera  matematikbokens 
innehåll och utformning krävs dock att läraren har goda kunskaper inom matematikämnet, 
vilket många saknar (Bremler, 2003). Newton och Newton (2006) framhåller även de vikten 
av vilken lärobok eleverna erbjuds, då den påverkar vilken matematisk förståelse de utvecklar. 
De refererar till, Lipman (1991), som menar att det är viktigt att lärare väljer en lärobok som 
är utformad så att det uppmuntrar elever att lösa matematiska problem på olika sätt. Om 
matematikböckers utformning finns även att läsa om i Statens offentliga utredning från 
(2003). Där står bl.a. att om forskare var dåtidens läromedelsförfattare så har dessa i dag 
ersatts av lärare, vilket påverkar matematikbokens utformning, då läroboken är skriven utifrån 
lärarens personliga uppfattning kring hur en viss typ av elever lär.  
 
2.4 Matematikundervisningen utifrån matematikbokens innehåll och 
utformning 
 
Metoder läraren väljer att arbeta visar sig vara av stor betydelse, då det är något elever ofta 
relaterar till när de pratar om sin skolgång. Metoderna tycks alltså vara av större vikt än 
innehållet ur elevperspektivet. Detta kan bero på att innehåll är något som ständigt förändras 
medan metoderna ofta har en viss tendens att vara desamma (Arfwedson, 1998). Runesson 
(1999) anger att metoden att arbeta i matematik tycks domineras av att eleverna arbetar enskilt 
med tyst räkning blandat med att läraren har genomgångar. Enligt studier arbetar fler än 8 av 
10 elever varje lektion enligt detta sätt, oavsett år. 
 
Löwing och Kilborn (2002) menar att hur elever får möta ett matematiskt innehåll och sedan 
bearbeta det har stor betydelse för inlärningen. De framhåller sedan lärarens uppdrag att 
genom sin planering ansvara för att eleverna får goda möjligheter att utveckla en matematisk 
förståelse. Metoden att lära ut anförs alltså ha en stor betydelse för elevens möjlighet att 
utveckla en matematisk förståelse.  
 
Johansson (2006) menar att matematikbokens inverkan på lärarens undervisning verkar vara 
av betydande karaktär, då läraren ofta väljer att framställa allmänna matematiska regler och 
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strategier enligt lärobokens formulering av dessa. Även innehållet lärare väljer att presentera 
är ofta taget från läroboken. Betydelsen av detta blir att eleverna nästan aldrig erbjuds andra 
definitioner eller matematiska strategier än de som framställs i boken. Även Artzt och 
Armour-Thomas (2002) skriver att matematikboken ofta är en ursprungskälla för lärarens 
lektioner. De framhåller sedan vikten av att läraren reflekterar över bokens innehåll, då den 
kompetenta och effektiva läraren är den som reflekterar och försöker förbättra sin 
undervisning. Jag tolkar här att Artzt och Armour-Thomas (2002) framhåller lärarens roll i en 
matematikundervisning där matematikboken är central. Detta för att läraren ska vara 
förmögen att bedriva en god matematikundervisning, där eleverna utvecklar en matematisk 
förståelse.  Löwing (2004) anger en problematik med ett arbetssätt där eleverna arbetar med 
matematikboken. Hon skriver att när eleven arbetar med läroboken utgår eleven från 
lärobokens krav på förkunskaper. Om sedan eleven stöter på svårigheter i sitt arbete och ber 
läraren om hjälp kan läraren ange andra strategier och förklaringar än de läroboken 
förespråkar. Detta leder till en konflikt mellan lärobok, elev och lärare och en 
inlärningssituation som inte kan betecknas som ultimat. McDuffie och Mather (2006) skriver 
om matematikboken som utgångspunkt i lärarens undervisning och kallar sådana typer av 
lektioner för, text-based lessons. Text-based lessons innebär att läraren använder 
matematikboken då denne planerar och genomför sina lektioner samt att läxorna utgår från 
boken. Ovanstående resulterar i att det som matematikboken utelämnar inom matematiska 
teman blir alltså uteslutna i lärarens matematikundervisning (Johansson, 2005). Bremler 
(2003) uttrycker att läroboken i Sverige fungerar som en lärare i klassrummet, då både lärare 
och elever låter boken styra matematikundervisningen. En konsekvens av detta blir att elevers 
olika matematiska procedurer i stor utsträckning influeras av olika läromedelsförfattare 
(Johansson, 2006). Att elevers matematiska förståelse utgår och inspireras av 
läromedelsförfattare är felaktigt, då läroboken ska tolkas och undervisas utifrån lärarens 
kompetens, inte ersätta den. Läroboken ses alltså som ett hinder för lärarens sätt att förmedla 
kunskap utifrån dennes kompetens (Johansson, 2005).   
 
Ytterligare en konsekvens av att matematikboken är utgångspunkt för elevers lärande är att 
läraren då följer lärobokens sekvensering och fokuserar på att eleverna ska komma fram till 
rätt svar, tillvägagångssätt är mindre viktigt (Runesson, 1999). Även McDuffie och Mather 
(2006) skriver att läroboken har en tendens att frambringa att läraren fokuserar på att eleven 
ska komma fram till rätt svar i stället för att erbjuda eleven olika sätt att lösa och se på 
problemet. Detta resulterar i att eleverna inte utvecklar sin matematiska förståelse, då de inte 
experimenterar med olika lösningar att lösa matematiska problem. Liknande tankar 
presenteras av Löwing (2004) som skriver att på grund av tidsbrist (när fler elever behöver 
hjälp samtidigt) fokuserar läraren på att hjälpa eleven fram till rätt svar i stället för att utreda 
vad eleven har svårighet med. Detta anser hon resultera i att eleverna får kunskapsluckor inom 
olika matematikmoment, vilket gör det svårare för eleven att utvecklas i sitt matematiska 
tänkande. Elever får svårigheter att möta matematiken på högre nivå, då de kunskaper 
eleverna förväntas bära med sig ibland saknas. Taflin (2007) skriver att för att elever ska lära 
sig förstå och kommunicera olika matematiska teman måste eleven erbjudas mer än givna 
uppgifter med givna metoder att lösa dem. Läraren bör organisera sin undervisning så att 
eleverna får möjlighet att utifrån egen kompetens hitta lösningar på matematiska problem. 
Genom att eleverna får arbeta på detta utmanande sätt med utmanande problem, refererar 
Taflin (2007) till Bergsten m.fl. (1997) som menar att det är utifrån detta som elever utvecklar 
det egna tänkandet, vilket är en process i lärandet av matematik. Vidare framhåller McDuffie 
och Mather (2006)  lärare som börjat reflektera kring sitt sätt att bemöta elever när de arbetade 
med matematikboken. De skriver att reflektion ledde läraren fram till att hon uppfattade att 
hennes sätt att bedriva undervisningen inte stimulerade eleverna i deras matematiska 
tänkande. Författarna framhåller här att avsaknaden av reflektion kring sin undervisning 
påverkade eleverna på ett negativt sätt. Avsaknaden av eftertanke påverkade även läraren i en 
negativ bemärkelse då hennes ambitioner och visioner kring undervisning hämmades. Bremler 
(2003) menar att det främsta skälet till lärarens sätt att förhålla sig till läroboken är att 
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konsekvensen av ett utlämnande skulle bli att lärarens arbetsbörda ökar, vilket inte är 
önskvärt.  
 
Ytterligare mindre önskvärda effekter av ett stort läromedelsanvändande i 
matematikundervisningen kan vara att eleven inte ser kopplingen till vardagen utan matematik 
blir ett formellt ämne, där eleven upplever att det är hur mycket han/hon presterar som räknas. 
En följd av det kan bli att elevens matematiska tänkande hämmas. Likaså framställs elevens 
motivation inför matematikämnet att riskeras avta (Nämnaren/tema, 2005). Johansson (2006) 
anger att ett stort användande av matematikboken kan minska lusten till matematikämnet. 
Även Skolverkets internationella kvalitetsgranskning, Lusten att lära matematik- med fokus på 
matematik, fastslår att läromedlet har en dominerad roll i undervisningen, vilket påverkar 
elevers vilja eller ovilja till matematikämnet som helhet. Även Stedoy (2006) lyfter fram 
vikten av elevens motivation som en viktig faktor i matematikundervisningen och refererar till 
en verksam lärares uppfattning om hur detta uppnås. Denna lärare som är verksam i år 3 
menar att eleverna utvecklar entusiasm i matematikämnet, när de själva får pröva och 
experimentera hur man kan lösa olika matematiska frågeställningar. I och med detta uttalande 
ifrågasätts tydligt idén om att eleverna enbart ska lära sig matematik utifrån matematikbokens 
sätt att lösa olika matematiska teman. 
 
Det finns även skäl att arbeta med matematikboken som utgångspunkt. Dessa är: 
 
• Matematikboken är ofta organiserad så att den täcker de färdigheter/kunskaper elever ska 

inhämta under ett visst skolår (Johansson, 2006). Detta argument är återkommande när 
lärare reflekterar över hur läromedlet används i deras undervisning (Johansson, 2005). 

• Böckerna erbjuder ofta elever att arbeta utifrån sin kunskapsnivå, vilket är ett sätt att 
individualisera undervisningen (Johansson, 2006). 

• Läroboken kan innehålla kvaliteter som både kan stimulera lärarens undervisning samt 
elevernas inlärning (Imsen, 1999). 

• Läraren kan utifrån matematikboken studera hur eleverna löser uppgifter i boken för att 
bilda sig en uppfattning av vad eleven har för kunskaper. Därmed kan läraren individualisera 
undervisningen så att varje elev får räkna de typer av tal just denne behöver träna på 
(Runesson, 1999). 

• Läroboken gör att den dagliga verksamheten fungerar och läraren får då någon sorts garanti 
för att eleverna ständigt fördjupar sin matematiska förståelse (Johansson, 2005). 
 

Sammanfattningsvis går att konstatera att hur läraren väljer att presentera olika matematiska 
teman får betydelse för hur eleven kan tillgodogöra sig den matematiska kunskapen. Det 
framgår att matematikboken tycks inverka på hur läraren bedriver sin matematikundervisning, 
då läraren i sin framställning av olika matematiska teman i stora delar anses utgå från 
läroboken. Konsekvenser av detta återges ur flera perspektiv. Nedan återger jag det som tycks 
vara centrala följder i en undervisning som bygger på matematikboken. 

 
• Läraren följer lärobokens sekvensering vilket leder till att fokus bilar om eleven 

kommer fram till rätt svar istället för på vilket sätt eleven konstruerar sina matematiska 
strategier. Detta anses göra att elevens matematiska utveckling och förståelse hämmas 
och att eleven får svårt att tillgodogöra sig matematik på högre nivå.   

• Läraren utelämnar det matematiska stoff som inte framställs i läroboken, vilket leder 
till att eleven får en begränsad syn på matematiken. 

• Lärarens roll i matematikundervisningen hämmas till fördel för läroboken, vilket gör 
att matematikundervisningen istället infuleras och utgår från olika 
läromedelsförfattare, vilket bedöms vara oriktigt.  
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2.5 Matematikboken som ett sätt att individualisera matematikundervisningen 
 

Löwing och Kilborn (2002) uttrycker starkt att undervisning ska anpassas till varje enskild elev. 
De skriver att förmedling av ett innehåll är centralt när man talar om undervisning och frågan är 
om undervisning inte först uppstår när läraren har kunskap om innehåll och metod i förhållande 
till varje enskild elev. Vidare skriver Löwing (2004) att olämpliga val av 
individualiseringsmodeller och arbetssätt i samband med undervisningens innehåll ofta kan 
utgöra ett hinder för en meningsfull inlärning. I Lpo 94 framhålls att eleverna ska ha chansen att 
påverka sitt eget arbete. Angående kravet på individualiserad undervisning skriver Österlind 
(1998) att eget arbete tycks vara en konsekvens av läroplanens uppställda mål. Vidare refererar 
Österlind (1998) till Carlgren (1994) som skriver att den individualiserade undervisningen har 
motverkat lärandet. Ahlberg (2001) skriver att lärarens uppfattning om vad detta innebär tar sig 
ofta i uttryck att eleverna får planera hur många sidor/tal i boken de ska räkna. Kopplingen 
mellan elevens eget arbete och matematikboken tycks alltså vara stark. Detta sätt att undervisa är 
vanligt förekommande i de yngre årskurserna, (Nämnaren/tema, 2005) Att elevens matematiska 
förståelse utgår från läroboken är mindre önskvärt, då det håller tillbaka lärarens egen kompetens 
till fördel för lärobokens innehåll (Imsen, 1999). Ytterligare en risk med ett stort användande av 
matematikboken kan bli att det inte blir tydligt för eleverna vad de jobbar med. Eleverna 
uppmärksammar därmed inte sitt eget lärande och reflekterar inte över vad de lär sig. En 
konsekvens av detta kan bli att eleverna börjar tävla med varandra om hur långt de har kommit i 
matematikboken i stället för att fokusera på vad de jobbat med (Nämnaren/tema, 2005). Löwing 
(2004) anger vidare svårigheter med individuellt arbete kopplat till matematikboken och skriver 
att elevens förkunskaper inte alltid matchar bokens innehåll. Vidare skriver hon att eleven kan ha 
svårigheter att förstå bokens instruktioner, vilket kan bero på att boken inte är avsedd för ett 
individuellt arbete. I stället bör läraren sträva efter att ha gruppen samlad inom ett begränsat 
ämnesområde för att på så sätt kunna för- och efterarbeta det matematiska innehållet samt ge 
eleven möjlighet att bygga upp ett matematiskt språk.  
 
Ett resultat av när läroboken får en negativ inverkan på elevers lärande i matematik, lyfts fram av 
Ahlberg (2001), hon skriver: 
 
”När eleverna själva planerar vilka sidor de ska arbeta med och successivt räknar framåt i 
räkneboken finns en risk för att undervisningen blir helt läroboksbunden och att 
matematikboken tas som enda utgångspunkt för elevens lärande” (Ahlberg, 2001:58) 
 
I detta uttalande synliggörs hur användningen av läroboken kan påverka undervisningen. Ett stort 
användande av matematikboken kan innebära att elevernas matematiska förståelse endast utgår 
från läroboken, vilket hon menar inte är fördelaktigt. 
 
Att matematikundervisningen utgår från varje enskild elev är något läraren bör sträva efter, vilket 
görs genom att läraren tar reda på elevens erfarenheter. Om läraren ägnar tid åt att undersöka 
elevens upplevelser ökar möjligheten att eleven ska få tilltro till sitt tänkande och därav utveckla 
sin matematiska förståelse (Nämnaren/tema, 2005). Vidare refererar Taflin (2007) till Jaworski 
(1994) som menar att läraren ska ha känsla för den enskilde elevens kunskapsnivå för att utifrån 
det välja en matematisk uppgift som innebär en matematisk utmaning för eleven. Vidare anger 
Cooney, (2006) ett konkret exempel på hur lärare kan ta reda på hur varje enskild elev tänker är 
att använda sig av s.k. öppna frågor. Öppna frågor är ett sätt för lärare att förstå hur olika elever 
tänker. Det kan ge insikt i hur olika elever strukturerar matematiska problem och konstruerar 
matematiska idéer. Detta ger läraren ett gott underlag för en meningsfull undervisning för varje 
elev  
Nedan citerar Nämnaren/tema (2005) ett uttalande av Ahlberg (1995) som tydliggör hur 
matematikens utformning är betydande för elevens möjlighet att införskaffa kunskaper i 
matematik. 
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”När matematiken blir meningsfull och verklighetsnära kan alla elever få tilltro till 
sin förmåga och erfara att de både vill och kan lära sig” (Nämnaren/tema, 
2005:96) 

 
Ahlberg (1995) framhåller här att hur matematik presenteras för elever är betydande för hur de 
uppfattar matematik samt deras förmåga att utveckla matematisk förståelse. 
 
Arfwedson (1998) framhåller även han vikten av att skolans innehåll och arbetssätt skall 
anpassas till varje enskild elev. Avseenden som är avgörande är elevens ålder och mognad. 
Likaså är det ett måste att metoderna i undervisningen anpassas både till innehåll och till den 
sammansättning av elever läraren har.  
 
Lärarens uppfattning av vad individualiserad matematikundervisning innebär tycks vara att 
låta eleverna arbeta på egen hand med läroboken eller stenciler. Konsekvenser med detta sett 
att bedriva matematikundervisning beskrivs i en rapport av NCM (2001): 
 

”En stor andel enskild räkning har lett till alltfler utslagna elever. Det finns en 
trend att lärare inte skall undervisa utan handleda och det har drabbat 
matematiken särskilt hårt på grund av det starka läromedelsberoendet och att 
många lärare saknar relevant utbildning” 
(Löwing, 2006:94) 

 
Löwing (2006) refererar här till NCM (2001) för att belysa att ett arbetssätt med mycket 
enskild räkning har lett till en minskad matematisk förståelse bland eleverna. Hon framhåller 
även hur lärarens roll i matematikundervisningen är av betydelse för elevers matematiska 
förståelse. Det som särskilt betonas är hur lärarens sätt att arbeta med matematikboken och 
lärarens avsaknad av kompetens inom matematikämnet drabbat elever i deras matematiska 
utveckling. Vidare står att lärare har en felaktig uppfattning om vad en individualiserad 
undervisning innebär, då den gängse uppfattningen bland lärare tycks vara att en 
individanpassad undervisning bedrivs då eleverna arbetar enskilt med eget arbete. Detta tycks 
ha lett till att elever, i brist på lärarens tid, tvingas utveckla egna strategier och kompetenser, 
vilket inte alltid är en lyckad inlärning av ett område (Löwing, 2006). Vidare ställer Johansson 
(2006) frågan om det är meningen att eleverna ska lära sig matematik själva genom en 
matematikbok. Även Newton och Newton (2006) framhåller i sin studie att ingen lärobok ger 
möjlighet, att utan lärare, stimulera ett klimat där elever utvecklar matematisk förståelse. Även 
Johansson (2005) ser svårigheter med att läroboken är den som förmedlar kunskaper och 
menar att en matematikbok aldrig kan kommunicera utifrån olika elevers behov. Vidare 
ifrågasätter Johansson (2006) en individualiserad matematikundervisning och skriver, om alla 
elever arbetar med olika uppgifter stimuleras då det matematiska samtalet och diskussionen? 
 
Löwing (2006) menar att för att undvika att elever utvecklar en matematik som inte är 
önskvärd bör lärarens roll i matematikundervisningen vara av större omfattning. Detta betonas 
även i Skolverkets kvalitetsgranskning från 2003. Där understryks att det är läraren som ska 
ha en nyckelroll i undervisningen genom att det är denne som ska avgöra innehållet och 
upplägget på undervisningen. Österlind (1998) menar dock att det inte behöver vara negativt 
med att lärarens roll i undervisningen minskat. Hon skriver att eget arbete tycks medföra att 
lärartid frigörs till fördel för enskilda elevers utveckling. Individualiseringen understöds, 
nivåskillnader inom klassen blir lättare att hantera samt minskar tävlandet mellan elever. Det 
sistnämnda nämns gälla specifikt i ämnet matematik. Även Bentley (2003) presenterar 
likartade tankar och skriver att genom en individualiserad undervisning frigörs lärartid till 
fördel för enskilda elevers utveckling. Bentley (2003) refererar till Keefe och Jenkins (2002) 
som skriver att en individualiserad undervisning innebär att eleverna får arbeta i egen takt och 
får individuella genomgångar och en individuell handledning. I Österlinds (1998) studie 
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presenteras tankar om elevers högre arbetstempo i relation till en individualiserad 
undervisning. Österlind (1998) refererar till Wang och Stiles (1976) som skriver att om elever 
får chans att utveckla ansvarskänsla tenderar det till att de genomför fler uppgifter på kortare 
tid. I detta uttalande belyses elevers strävan att arbeta i hög takt som något positivt. Detta är 
annorlunda tankar i jämförelse med annan forskning som behandlar elevers strävan att arbeta 
fort och som har uppvisats i denna del, tidigare forskning. Att det strider mot den andra 
forskningen som uppvisats kanske kan bero på att Wang och Stiles (1976) är en inaktuell 
källa. För att eleverna ska utveckla sin matematiska förståelse menar Österlind (1998) att det 
är av stor vikt att läraren bokför elevernas prestationer. Detta för att läraren ska kunna 
överblicka och kontrollera vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på för att kunna hjälpa 
eleven vidare.  
 
Sammanfattningsvis går att uppfatta att en individualiserad undervisning är till fördel för 
elevers möjlighet att utveckla en matematisk förståelse. För att bedriva en individualiserad 
undervisning bör läraren undersöka varje elevs kunskapsbehov för att utifrån detta anpassa 
undervisningen med hänsyn till den enskilde eleven. Det tycks dock föreligga oklarheter bland 
lärare vad en individualiserad undervisning innebär, då en individanpassad undervisning tycks 
vara förenat med eget arbete. Detta yttrar sig genom att eleverna får planera vilka sidor i 
boken de ska räkna och att eleven arbetar mycket självständigt. Detta framställs både vara 
positivt och negativt. Positivt är att lärartid frigörs och läraren genom detta får möjlighet att 
hjälpa den enskilde eleven. Samtidigt som detta tycka frambringa att eleven i brist på lärartid 
tvingas utveckla egna matematiska strategier och kompetenser. Det betonas dock att lärarens 
roll i den enskilde elevens matematiska utveckling bör vara betydande då ingen lärobok kan 
tala direkt utifrån elevens behov.  
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Som redogjorts för i kapitlet tidigare forskning finns det ett antal faktorer som påverkar hur 
matematikundervisningen bedrivs. Dessa tycks vara, lärarens erfarenhet i yrket, lärarens 
förståelse för matematik, styrdokumentens målsättningar, sättet läraren hanterar 
matematikboken i sin undervisning samt hur läraren arbetar för att individualisera 
matematikundervisningen. Av dessa faktorer verkar två vara genomgående teman för hur 
läraren ser på matematikundervisning och elevers inlärning. Det är lärarens egen förståelse för 
matematik som ämne samt lärarens syn på vad individualiserad undervisning innebär. Äger 
läraren förståelse för matematik har denne större möjlighet att erbjuda elever matematik på 
olika sätt. Läraren har då större möjlighet att individualisera matematikundervisningen, 
läraren kan utgå från varje elevs förståelse och sätt att lära matematik. Kravet på en 
individualiserad undervisning framställs i Lpo 94 och av andra som är väl insatta i hur elever 
ska utveckla en matematisk förståelse.  Det tycks dock föreligga svårigheter i hur läraren 
tolkar detta begrepp. Lärare verkar förknippa individualiserad undervisning med eget arbete. 
Eget arbete i sin tur verkar innebära när elever arbetar i sin matematikbok. En individualiserad 
matematikundervisning bedrivs alltså när eleverna erbjuds arbeta enskilt i sin matematikbok. 
Innebörden av detta är att det inte tycks vara klarlagt för lärare vad en individualiserad 
undervisning innebär. Som konstaterat är läroboken en stor del av det eleverna arbetar med på 
matematiklektionerna. Hur läraren arbetar med läroboken borde då vara av stor vikt för 
huruvida eleverna utvecklar matematisk förståelse. Om läraren följer matematikbokens sätt att 
framställa matematiken går det att fastställa att eleverna får ett begränsat utbud av 
matematikens enorma innehåll och uttryck, vilket självfallet inte är önskvärt. En mycket 
rimlig fråga för hur matematikundervisningen lyckas göra så elever utvecklar matematisk 
förståelse är alltså hur läraren förhåller sig till matematikboken i sin undervisning. Detta leder 
oss över till syfte och frågeställningar med denna studie.  
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att belysa lärares förhållningssätt till matematikboken i sin 
undervisning samt deras uppfattning om matematikbokens möjlighet till elevers matematiska 
förståelse. I tidigare forskning är det klarlagt att matematikboken har en stor inverkan på 
lärarens sätt att undervisa. Därför är det intressant att undersöka hur lärare resonerar kring 
matematikbokens möjlighet till matematiskt lärande. De frågeställningar jag kommer utgå 
ifrån är: 
 
• Vilken uppfattning har lärare kring matematikbokens möjlighet till elevers matematiska 

utveckling? 
 

• Vilken uppfattning har lärare om matematikbokens inverkan på deras undervisning? 
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4. Metod 
 
Inom ramen för detta avsnitt föreligger hur jag valt att framställa och genomföra den 
empiriska processen i detta arbete. Rubriseringen i metodavsnittet är, procedur, urval av 
respondenter, genomförande, bearbetning av insamlad data samt en redogörelse för studiens 
tillförlitlighet.  
 
4.1 Procedur 
 
Det jag började med när jag skulle påbörja denna studie var att försöka precisera 
frågeställning och bestämma metod som matchade undersökningens syfte. Efter genomgång 
av litteratur som berörde det ämne jag valt att studera ändrades frågeställningen och blev mer 
precis, vilket även gjorde det enklare att formulera frågor jag ville ställa till respondenterna i 
den empiriska studien. Även på vilket sätt intervjuerna skulle gå tillväga blev allt mer klart 
vartefter frågeställningen preciserades.  
 
Efter att ha valt att den empiriska delen i studien skulle bestå av intervjuer var nästa beslut att 
avgöra vilken typ av intervju jag skulle göra. Valet stod mellan en strukturerad eller en 
ostrukturerad intervju. I den mycket strikt strukturerade intervjun ställs exakt samma frågor 
till samtliga personer och ordningen av frågorna är precis densamma, frågorna ställs från ett 
fastställt schema (Bryman 2001). Då mitt syfte är att få djupare kunskap om hur ett fåtal lärare 
reflekterar kring matematikboken i matematikundervisningen, kände jag efter att studerat vad 
den strukturerade intervjun innebar att den inte möjliggjorde avsikten med mitt arbete. Den 
ostrukturerade intervjun däremot svarade väl upp till mitt syfte, då den har för avsikt att 
erhålla kvalitativa beskrivningar av den livsvärld respondenten befinner sig i (Kvale, 1997). I 
den ostrukturerade intervjun möjliggörs att djupare granska lärarens uppfattning, då man utgår 
från det läraren säger under intervjuns gång (Stukat, 2005). 
 
Min intervju är uppbyggd med olika teman. Dessa är: val av matematikbok, matematikbokens 
struktur, matematikbokens påverkan ur ett lärarperspektiv, matematikbokens användning, 
matematikbokens påverkan ur ett elevperspektiv och lärarens utbildning. Under varje tema 
har jag sedan strukturerat vissa frågeställningar av öppen karaktär. De teman och frågor som 
är utformade i intervjuguiden är utarbetade i förhållande till syfte och frågeställningar för detta 
examensarbete. Intervjuguidens struktur ställde större krav på mig när jag gjorde mina 
intervjuer då jag hela tiden behövde vara uppmärksam på vad läraren svarade för att 
ytterligare kunna gå in på djupet på vad läraren menar. Stukat (1995) skriver att den 
ostrukturerade intervjun ställer stora krav på intervjuarens förmåga och färdigheter, då det 
krävs att man har goda förkunskaper om det ämne som studeras. Vidare skriver Kvale (1997) 
att den som intervjuar hela tiden måste ta snabba beslut vad som ska följas upp med ytterligare 
frågor och vad som inte ska göra det, då detta påverkar vilka frågor som ska tolkas och inte. 
Då denna typ av intervju ställde relativt höga krav på mig som intervjuare formulerade jag 
utifrån kurslitteraturen några uppföljningsfrågor. De använde jag mig av vid olika tillfällen 
under intervjun, där jag kände att respondentens svar inte var tydligt formulerat (se bilaga1). 
Kvale (1997) skriver att den intervjuades svar kan få en djupare betydelse om  intervjuaren är 
nyfiken och kritisk och anger uppföljningsfrågor som direkta frågor om vad som just sagts. 
Kvale (1997) belyser även att ett användande av uppföljningsfrågor kan leda till vidare 
utläggningar av respondentens svar vilket leder till ett grundligare material.  
 
4.2 Urval och urvalsprocedur 
 
Deltagare i min empiriska studie är två personer. Denna avgränsning gjordes utifrån studiens 
syfte samt ur ett tidsperspektiv. Jag ville göra ingående intervjuer och få ett rikt material, 
därav min avgränsning till två personer. Jag ville ha möjlighet att tolka och jämföra 
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respondenternas utsagor på en grundlig nivå. Min bedömning var att två grundliga intervjuer 
skulle ta mycket tid i anspråk, vilket ytterligare motiverar min avgränsning till två 
intervjupersoner. Stukat (2005) menar att bearbetningen av den ostrukturerade intervjun tar 
mer tid i anspråk än genomgångar av data från andra intervjuformer. Jag är medveten om att 
mitt val att endast intervjua två lärare gör det svårt att generalisera eller dra slutgiltiga 
slutsatser utifrån mitt resultat. Detta är dock inte syftet utan min avsikt är att belysa en del i 
matematikundervisningen.  
 
Mitt val av undersökningspersoner gjordes utifrån två kriterier. Läraren skulle undervisa i år 1 
eller 2 och jag ville även att lärarna skulle arbeta på en skola som har liknade elevgrupp. 
Bryman (2001) benämner denna urvalsteknik som ett stratifierat urval. Ett stratifierat urval 
innebär att valet av undersökningspersoner görs utifrån vissa kriterier. Utifrån ovan beskrivna 
kriterier valde jag ut två skolor och två lärare som jag kontaktade via telefon. Under 
telefonsamtalet informerades lärarna om syftet med mitt arbete samt om hur jag tänkt 
genomföra min empiriska studie. Jag informerade även att mitt examensarbete kommer bli 
officiellt, men att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Jag informerade lärarna att jag 
tänkt registrera intervjuerna med en Mp3 spelare och frågade om deras samtycke. Genom att 
registrera intervjuerna med Mp3 spelare var min bedömning att det skulle bli enklare att 
framföra lärarnas utsagor på ett korrekt sätt och på så vis minska risken för felkälla. Under 
samtalet diskuterades även var intervjun skulle äga rum. Jag ville att läraren skulle få avgöra 
var vi skulle träffas men talade samtidigt om att det var viktigt att intervjun skulle äga rum så 
vi kunde tala ostört. Stukat (2005) menar att miljön där intervjun sker ska vara ostörd och 
upplevas som trygg för både intervjuare och den som blir intervjuad. Båda lärarna samtyckte 
och en tid på 1 timme bokades för intervjutillfälle. Efter telefonsamtalet skickade jag även ett 
mail till lärarna där mitt syfte, frågeställningar och vilka teman jag hade för avsikt att 
undersöka (se bilaga2). Eriksson (2001) skriver att det är viktigt att ange syftet med 
undersökningen och vad studiens resultat är ämnade för innan du gör dina intervjuer. Detta är 
viktigt utifrån flera aspekter och en av dessa är att den intervjuade ska få avgöra om detta är 
något denne vill avsätta tid för (Bryman, 2001). 
 
Jag har valt att benämna mina intervjupersoner som Anna och Karin. Detta är fingerade namn 
på lärare med flera års erfarenhet av läraryrket och som är verksamma i åk 1-2. Båda lärarna 
arbetar på skolor där större andelen elever har utländsk bakgrund och båda är utbildade 
matematiklärare. Valet av intervjupersoner baserades på att jag ville att jämförbarheten mellan 
personerna skulle vara stor. Eftersom jag har valt att endast använda två personer i min studie 
ville jag att lärarnas utsagor skulle ge mig möjligheten att jämföra och analysera resultatet 
utifrån liknande kriterier.  
 
4.3 Genomförande 
 
Genomförandet av intervjuerna skedde under skilda premisser och förutsättningar. Den ena 
intervjun skedde på en plats, där personer vid flera tillfällen kom in i rummet. Konsekvensen 
av detta blev att jag vid ett tillfälle fick stänga av Mp3-spelaren eller att intervjun kom av sig. 
Resultatet blev fylligt men kanske hade blivit en ännu mer djupgående intervju om den inte 
vid flera tillfällen avbrutits. Intervjun tog även längre tid i anspråk och intrycket av intervjun 
kändes i efterhand oseriöst. Den andra intervjun skedde på en ostörd plats och flöt på bra. 
Båda intervjuerna skedde på lärarens arbetsplats.  
 
De teman vi skulle prata kring hade läraren fått tillgång till innan intervjun. Detta för att 
läraren skulle vara medveten om intervjuns innehåll och kunna förbereda sina svar. Jag ville 
att lärarna skulle känna sig trygga inför intervjun och inte skulle bli överraskade genom 
oväntade frågor. För att ytterligare skapa en god och avslappnad stämning hade jag med mig 
kaffebröd. Registreringen av intervjun skedde med hjälp av en Mp3-spelare. Fördelen med 
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detta undersökningsinstrument var att jag under intervjun hade möjlighet att spela in varje 
tema som ett separat spår, vilket underlättade vid min bearbetning av intervjuerna.  
 
4.4 Behandling av insamlad data 
 
Bearbetning av insamlad data indelades i två steg. Först lyssnade jag igenom varje intervju 
och skrev ned det den intervjuade svarat. Jag valde att inte transkribera intervjuerna ordagrant, 
utan växlade mellan ett ledigt språk och exakta referat. Jag valde även bort vissa delar av 
intervjun som jag ansåg inte var relevant för mitt syfte och undersökning. Efter att behandlat 
varje intervju var för sig började jag analysera texterna som en helhet för att slutligen kunna 
återge resultatet på en jämförande nivå. 
 
4.5 Studiens tillförlitlighet 
 
Att lärarna haft tillgång till intervjuns teman ser jag kan påverka studiens tillförlitlighet då de 
haft möjlighet att förbereda sina svar i syfte att framhålla sin arbetsprestation i vad de anser 
positiv dager. Jag menar dock att respondenternas svar, upplevelser och reflektioner som 
återgavs vid intervjutillfället kändes äkta och speglade respondentens verkliga uppfattning. 
Jag fann dock vissa motsägelser i den ena respondentens utsagor vilket kan antyda en icke 
koncis berättelse eller oklara/spontana reflektioner hos läraren. Ytterligare risk är att jag 
uppfattat och tolkat respondentens svar på ett felaktigt sätt. Jag har försökt undvika detta 
genom att vid intervjutillfället bett respondenten utveckla sina svar om jag ansåg att det 
förelåg oklarheter. Jag har i resultatet försökt spegla en sann bild av respondenternas åsikter 
och reflektioner. Störning vid det ena intervjutillfället gör att det föreligger risk för felkälla, då 
intervjun inte tog plats i en lugn miljö där respondenten var anonym. 
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5. Resultat 
 
Resultatet har strukturerats i följande teman, val av matematikbok, matematikbokens struktur, 
matematikbokens påverkan ur ett lärarperspektiv, matematikbokens användning, 
matematikbokens påverkan ur ett elevperspektiv samt lärarens utbildning. Resultatet av 
intervjuerna kommer att redovisas utifrån dessa teman där lärarnas utsagor jämförs med 
varandra. Min bedömning är att resultatet tydligt illustrerar två lärares förhållningssätt till 
matematikboken i sin undervisning samt deras uppfattning om matematikbokens möjlighet till 
elevers matematiska förståelse, vilket är syftet för detta examensarbete.  
 
Karin och Anna – tankar om matematikbokens möjlighet att uppnå matematisk 
förståelse 
 
5.1 Val av matematikbok 
 
Lärarnas uppfattning kring hur en lärobok ska se ut är olikartad, då de har olika åsikter kring 
elevers möjlighet att uppnå matematisk förståelse genom en matematikbok. Det går tydligt att 
urskilja hur Anna resonerar kring matematikboken som en del i elevers matematiska lärande, 
vilket inte är påtagligt eller framträder i Karins utsagor. Detta träder fram i hur lärarna anser 
att läroboken ska vara utformad, både innehållsmässigt och i sin layout. Det går tydligt att 
urskilja två olika former av synsätt hos lärarna. Följande avsnitt har för avsikt att illustrera 
lärarnas uppfattning om matematikbokens möjlighet till elevers matematiska förståelse.  
 
Båda lärarna har valt en matematikbok som används i högre årskurser, då de menar att det är 
en trygghet för eleverna om de känner till materialet. Lärarna skiljer sig dock i hur de kommit 
fram till valet av lärobok. De skiljer sig även, enligt min tolkning, vad de anser ett material 
som används genom åren kan erbjuda läraren. I citatet nedan synliggörs Annas uppfattning om 
vad läroboken kan erbjuda eleven, men även vad läraren i högre årskurs kan tjäna på att 
eleverna haft samma lärobok i yngre årskurser.  
 

”Det är en trygghet för eleverna om de inte behöver byta lärobok när de byter 
årskurs och läraren vet vad eleverna redan gått igenom i sin matematikbok, då 
eleverna börjar ny årskurs” (Anna) 

 
I detta uttalande finner jag intressanta iakttagelser. Dels beskriver Anna att läraren utifrån 
läroboken kan utläsa vad eleven arbetat med och som jag tolkar det, vad eleven lärt sig. Jag 
tolkar att Anna menar att läraren i högre årskurs via läroboken har en aning om elevens 
förkunskaper. Karin och andra sidan framhåller i sina utsagor att hon inte betror läroboken 
som en arbetsmetod där eleverna utvecklar matematisk förståelse.  
 
Vidare valde Anna en matematikbok som redan användes och fanns i högre årskurser medan 
Karin tillsammans med kollegor i högre årskurs valt matematikbok. Min tolkning av hur 
lärarna kommit fram till vilken matematikbok de ska använda är att Karin varit mer aktiv i 
sökandet av lärobok, då hon till skillnad från Anna sökt bland ett flertal matematikböcker.  
 
Angående matematikbokens utformning säger Anna att varje matematiskt tema ska vara så 
pass långt att kunskapen det förmedlar hinner tas in av eleverna. Detta skildrar även, enligt 
min tolkning, lärarens inställning kring lärobokens möjlighet att åstadkomma en matematisk 
förståelse hos eleverna. Anna pratar även i termer av att matematikboken ska isolera 
matematikmomenten, så de blir tydliga för eleverna. För att åstadkomma detta ska läroboken 
inte vara för färgstark eller uttrycksrik i sin layout. Även detta illustrerar läraren inställning till 
matematikbokens roll i undervisningen. Annas åsikt angående kapitlens längd och möjlighet 
för elever att uppnå matematisk förståelse är ett motsatsförhållande till hur Karin uppfattar 
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matematikbokens möjlighet för elever att uppnå matematisk förståelse. Hon menar att 
matematikboken ska vara indelad i korta kapitel och sätter detta samman med att hon vill 
bibehålla elevens motivation inför ämnet. Något Karin framhåller då vi samtalar om val av 
lärobok är att den ska utgå från elevgruppens sammansättning och dess förutsättningar. 
 
Likartad uppfattning hos lärarna är att de vill att läroboken ska vara strukturerad så att 
eleverna kan arbeta självständigt, eftersom de inte vill ha matematikboken som utgångspunkt i 
sin undervisning. Matematikboken ska alltså inte bygga på att läraren måste ha lärarledda 
lektioner för att eleverna ska kunna arbeta i läroboken. Angivna skäl till detta skiljer sig dock 
lärarna åt, då Anna menar att eleverna ska kunna arbeta självständigt med matematikboken 
när de blivit introducerade i ett matematiskt tema. Karin däremot använder inte läroboken som 
ett sätt för eleverna att repetera matematiska teman hon haft genomgångar av, eller i det syfte 
att eleverna ska utveckla matematisk förståelse. Även detta skildrar två olika synsätt hos 
lärarna.  
 
5.2 Matematikbokens struktur 
 
Lärarnas syn på matematikbokens struktur i förhållande till de matematiska kunskaper elever 
behöver i de yngre åldrarna är av olikartad karaktär. Anna menar att lärare kan förlita sig på 
matematikbokens innehåll, då läroböcker är utformade efter de nationella kurs- och 
styrdokumenten. Karin är däremot skeptisk gentemot lärobokens innehåll och menar att 
läraren utifrån sin kompetens bör avgöra vad eleverna ska arbeta med för att uppnå målen för 
respektive årskurs. Nedan redovisas lärarnas uppfattning angående lärobokens struktur, vilket 
belyser lärarnas tilltro till matematikbokens innehåll och möjlighet att för eleven att utveckla 
en matematisk förståelse.  
 
Båda lärarna lyfter fram talområden som en central del i läroböckers innehåll. Synen på detta 
skiljer dock lärarna åt. Anna ser positivt på lärobokens innehåll och menar att det inom 
talområdet finns mycket skiftande övningar. Införande av väsentliga begrepp tas även upp 
tidigt i böckerna vilket är positivt. Detta till skillnad från Karin som menar att läroböckers 
starka inriktning på talområden och mekanisk räkning gör att andra väsentliga delar i 
matematiken får för lite utrymme. Begrepp och praktiska övningar som elever i de tidigare 
åren behöver träna på möjliggörs inte via läroboken. I lärarnas uttalande angående 
matematikbokens innehåll går att utläsa att Anna inte ser att läraren behöver omarbeta eller 
arbeta med annat än lärobokens innehåll för att eleverna ska få en matematisk förståelse. 
Karin menar dock att läraren måste vara mycket aktiv i planering av 
matematikundervisningen, då läroböcker inte erbjuder elever att uppnå matematisk förståelse. 
Angående införandet av matematiska teman har lärarna skilda åsikter. Anna menar att 
ordningen av införanden av matematiska teman är bra då de är skapande utifrån kurs och 
styrdokument. I anknytning till detta säger Anna att det är viktigare att reflektera kring hur 
läraren ska arbeta med läroboken snarare än att granska innehållet. Karin däremot menar att 
läraren inte kan förlita sig på att införandet av matematiska teman inte behöver motsvara 
elevers kunskapsbehov i de olika åren utan menar att det är upp till läraren att avgöra när 
eleven ska introduceras i matematikens olika delar. Ur lärarnas utsagor tolkar jag att Anna 
menar att det är en självklarhet att läroböcker är upprättade utefter nationella kurs- och 
styrdokument. Karin däremot lägger ett större ansvar på de enskilda lärarna att granska 
läroböckers innehåll för att avgöra om innehållet motsvarar nationella kurs- och 
styrdokument. En tydlig motsättning i lärarnas uppfattning kring matematikböckers innehåll.  
 
Beträffande lärarhandledningar menar båda lärarna att dessa kan vara viktiga om övningar i 
läroboken har otydliga syften. Anna menar dock att genom att följa lärarhandledningen 
optimeras matematikundervisningen, då läraren inte riskerar att missa något viktigt område i 
en årskurs. Min tolkning av detta är att Annas utsaga inte följer ett logiskt resonemang, då 
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hennes uttalande om när lärarhandledningen är viktigt för henne inte stämmer med uttalandet 
angående hur läraren via lärarhandledningen kan optimera sin matematikundervisning. Detta 
antyder enligt min tolkning på en självmotsägelse eller oklara reflektioner hos Anna.  
 
Båda lärarna tror att lärarhandledningar är mer viktigt och används mer av oerfarna lärare 
samt att lärarens kompetens är avgörande för hur lärarhandledningen används. Anna menar att 
detta beror på att en oerfaren lärare har en begränsad syn på vad matematikundervisningen ska 
innehålla. Enligt min tolkning är Annas resonemang i detta fall ologiskt då hon tidigare angett 
att läroböcker är upprättade enligt styrdokument. En oerfaren lärare kan då relativt enkelt 
enligt Anna få en berikad bild av vad matematikundervisningen ska innehålla i olika åren och 
dessutom genom lärarhandledningen få en optimal matematikundervisning.  
 
5.3 Matematikbokens påverkan ur ett lärarperspektiv 
 
I lärarnas uppfattningar beträffande hur matematikboken påverkar dem i deras undervisning 
har de likartade reflektioner. Båda lärarna anser att läroboken inte inverkar på deras planerig 
av den gemensamma undervisningen. Båda lärarna utformar den gemensamma 
undervisningen fristående från läroboken. Karin utformar sin undervisning utifrån egna 
uppställda syften och mål medan Anna utarbetar sin verksamhet efter de lokala kursplanerna. 
Även i denna del går det att utläsa att Anna ändock förlitar sig på läroboken, medan Karin inte 
betror enstaka läroböcker med att ta upp de delar inom matematiken eleven bör möta. I 
följande avsnitt uppvisas lärarnas attityd till läroboken och på vilket sätt läroboken inverkar på 
dess undervisning. 
 
Angående matematikbokens inverkan på lärarens planering av matematikundervisningen 
anger Anna att hon i elevens enskilda planering bokför vad eleven ska arbeta med. För övrigt 
menar Anna att hon inte planerar den lärarledda undervisningen utifrån läroboken. Den 
lärarledda undervisningen menar Anna utgår från de lokala kursplanerna. Inte heller Karin 
utgår från en enskild lärobok när hon planerar sin matematikundervisning. Däremot söker 
Karin praktiska övningar i olika läroböcker som matchar hennes uppställda syften och mål 
med undervisningen. I Karins planering av matematikundervisningen ingår även olika 
lärarhandledningar som en inspirationskälla. Utifrån givna utsagor går att utläsa att Anna 
arbetar från lokala kursplaner och inte ställer upp egna mål med sin undervisning. Medan 
Karin systematiskt arbetar med att ställa upp syfte och mål med sin undervisning vilka, som 
hon tidigare angett, motsvarar de nationella målen för respektive årskurs. 
 
Fördelarna med en lärobok ur ett lärarperspektiv ser lärarna olika på. Karin menar att 
läroboken är bra ur ett tidsperspektiv, då det inte finns tid för lärare att utarbeta allt sitt 
material själv. Hon ser även läroboken som en variation av arbetsform för eleverna. Anna 
återkommer till att läroboken kan vara ett sätt för lärare att försäkra sig om att eleverna fått de 
kunskaper som ska ingå i respektive läsår. Min tolkning av lärarnas uppfattning om läroboken 
är att Karin inte ser läroboken som en kunskapsförmedlare utan nämner den i sammanhang av 
yttre omständigheter. Anna däremot, som framgått, ser läroboken som en trygghet för läraren i 
form av en ”kunskapsförsäkring”. Nackdelarna med en lärobok har lärarna olika syn på, då 
Anna har svårt att hitta några nackdelar som är kopplat till hennes undervisning, medan Karin 
anser att eleverna inte förstår att hon undervisar matematik då hennes undervisning nästan 
fullständigt är frikopplad från läroboken. I citatet nedan tydliggörs Karins resonemang.  
Hon säger: 
 

”Nackdelar med en matematikbok är att eleverna inte förstår att de sysslar med 
matematik under mina lektioner. Ständigt i början av en termin med en ny 
elevgrupp måste jag påpeka att matematik inte är innehållet av en matematikbok” 
(Karin) 
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Ovanstående uttalande tyder på att elever tidigt ser samband mellan matematikboken och 
matematik som ämne. Detta styrker vad tidigare forskning bekräftar, att elever till största 
delen av matematikundervisningen arbetar med sin matematikbok. Jag tolkar att genom 
arbetsformen får/har elever en skev uppfattning om vad matematik innebär.   
 
5.4 Matematikbokens användning 
 
I vilken utsträckning eleverna arbetar med läroboken går att konstatera att Anna använder sig 
betydligt mer av läroboken som ett redskap i undervisningen än vad Karin gör. Det går även 
att urskilja att Karin systematiskt arbetar med samtliga elever samlade, medan eleverna i 
Annas klass till största delen arbetar självständigt. Lärarna skiljer sig även åt i fråga om hur de 
arbetar med matematikboken. Anna använder läroboken i syfte att eleverna ska få repetera 
matematisk kunskap, eller som en ursprungskälla för eleverna att möta nya matematiska 
teman. Karin använder matematikboken som ett material eleverna får arbeta med när det blir 
tid över av hennes lärarledda lektioner och ser inte läroboken som ett redskap för eleverna att 
utveckla matematisk förståelse. I detta avsnitt åskådliggörs på vilket sätt lärarna använder sig 
av matematikboken i sin undervisning.  
 
I vilken omfattning eleverna arbetar med sin lärobok har båda lärarna svårt att bedöma, då 
ingen av dem har någon bestämd avsatt tid för detta i deras matematikundervisning. Anna har 
alltid med läroboken som ett moment av elevens egen planering som utgör grunden av vad 
eleven ska arbeta med varje vecka. Hon uppskattar dock att eleverna arbetar med 
matematikboken en tredjedel av matematikundervisningen. Resterande del arbetar eleverna 
enskilt med annat material och en gång i veckan har Anna lärarledda lektioner. Karin 
använder läroboken då det blir tid över av hennes lärarledda lektioner. Detta innebär att 
eleverna arbetar med matematikboken fem till tio minuter varje lektion eller att detta moment 
helt uteblir. Karin har lärarledda lektioner samtliga matematiklektioner. I lärarnas resonemang 
tolkar jag att Anna ser matematikboken som ett självklart inslag i matematikundervisningen, 
eftersom hon bygger upp mycket av sin undervisning kring den. Medan Karin inte ser 
matematikboken som en del av matematikundervisningen, då det inte alls finns någon avsatt 
tid då eleverna ska arbeta med den. Min uppfattning är att även detta speglar lärarnas mening 
kring vad matematikboken kan åstadkomma i fråga om hur elever utvecklar matematisk 
förståelse.  
 
Beträffande lärarledd undervisning skiljer sig lärarna, som redan tydliggjorts, åt. Angivet skäl 
till varför Karin bygger upp sin matematikundervisning kring lärarledda lektioner är att hon 
menar att detta möjliggör att eleverna kommunicerar matematik, vilket är väsentligt i de 
tidigare åren, då eleven bygger upp sin matematiska förståelse. Karin försöker även använda 
läroboken som ett medel för att få eleverna att kommunicera matematik. Detta genom att hon 
uppmuntrar eleverna att hjälpa varandra om de stöter på hinder. Anna bygger upp sina 
lärarledda lektioner utifrån givna mål i den lokala kursplanen. Hon ser även att läroboken 
innehåller dessa delar, vilket sammankopplar läroboken med den lärarledda 
matematikundervisningen. I citatet nedan synliggörs hennes resonemang. Hon säger: 
 

”Jag bygger upp mina lärarledda lektioner utifrån den lokala kursplanen vilket 
omfattar kunskaper eleverna ska inhämta i år 1-2. Även matematikboken innehåller 
dessa delar och blir ett sätt för eleverna att repetera det jag gått igenom under 
mina lärarledda lektioner” (Anna) 

 
I Annas uttalande går att urskilja att hon ser matematikboken som ett sätt för eleven att 
utveckla en matematisk förståelse, vilket tydligt skiljer henne från hur Karin ser på 
matematikbokens möjligheter. Kommunikation är inget, till skillnad från Karin, som Anna 
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nämner i detta sammanhang. Ser då Anna inte kommunikation som en del i elevers 
matematiska utveckling, då läroboken inte bygger på kommunikation, och matematikboken 
innehåller de delar som den lokala kursplanen förespråkar, vilket i sin tur Anna arbetar efter.  
 
Läroboken som ett sätt att individualisera undervisningen har lärarna olika syn på. Anna säger 
att läroboken används då eleverna arbetar med individuellt arbete, medan Karin inte ser boken 
som ett sätt att individualisera matematikundervisningen. Hon framhåller att: 
 

”I min undervisning vill jag utgå från vad varje elev behöver och en matematikbok 
kan inte individualisera matematiken utifrån vad varje elev behöver” (Karin) 

 
Utifrån lärarnas resonerande tolkar jag att lärarna har en olikartad uppfattning kring vad 
individuellt arbete innebär. Anna nämner individuell undervisning i samband med elevens 
eget arbete, medan Karin tycks förknippa individuell undervisning med att anpassa 
undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar. Det material lärarna använder under den 
lärarledda undervisningen är utformat efter kunskapsmål. Lärarna jobbar dock efter olika mål, 
då Karins undervisning riktas mot nationella mål medan Annas undervisning är inriktad för att 
eleverna ska uppfylla den lokala kursplanens mål för matematikundervisningen. Under den 
lärarledda undervisningen använder båda lärarna av eget skapat material som fyller syftet för 
angivna mål. De använder sig även av befintligt material från olika läroböcker. Karin anger att 
hon även med detta material försöker omarbeta det utifrån hennes syfte och mål med 
undervisningen. Anna kompletterar sitt material efter varje avslutat år, då det enligt henne 
tydliggörs vad eleverna har för kunskapsluckor. Hennes resonemang åskådliggörs nedan: 
 

”Det material jag använder under den lärarledda undervisningen har kommit till 
utifrån utvärderingar efter avslutad årskurs. Om det är tydligt att eleverna har 
kunskapsluckor inom något område försöker jag komplettera undervisningen 
utifrån detta” (Anna) 

 
Utifrån detta uttalande tolkar jag att Anna inte arbetar med utvärdering på det sätt som Karin 
gör. Det går att konstatera att lärarna utvärderar sin undervisning på olika sätt och på olika 
nivå. Det Anna framhåller är att hon efter ett avslutat år gör en utvärdering och därefter 
omarbetar sin undervisning utifrån vad som framkommit av utvärderingen. Det Anna anför är 
att hon kompletterar sin undervisning med material som ska hjälpa eleverna att bättre nå upp 
till målen. Detta innebär dock inte att Anna i vardagliga situationer anpassar sin undervisning 
utifrån elevers olika behov. Jag tolkar dock att det finns en riskfaktor i Annas utsaga angående 
utvärdering, att eleverna riskerar att inte ha den matematiska förståelse som krävs för att 
utvecklas i högre årskurser. Då Anna säger att elever påbörjar högre år med, som hon 
konstaterat, tydliga kunskapsluckor. Karin däremot tycks systematiskt utvärdera sin 
undervisning, då hon ständigt arbetar efter syfte och mål. Hon har då stor möjlighet att under 
pågående läsår få åskådliggjort om eleverna inte får fördjupade kunskaper inom något 
matematiskt tema och anpassa undervisningen efter detta.  
 
5.5 Matematikbokens påverkan ur ett elevperspektiv 
 
Vad läroboken kan betyda i elevens matematiska utveckling har lärarna skilda åsikter kring. 
Båda lärarna uppfattar att eleven starkt förknippar matematik med läroboken, men de skiljer 
sig i uppfattningen om vad läroboken kan erbjuda eleven. Det går att konstatera att Anna 
använder och förlitar sig mer på lärobokens möjlighet för eleven att utveckla en matematisk 
förståelse än vad Karin gör. Karin förlitar sig på sin kompetens för att stimulera att elever 
utvecklar matematisk förståelse framför läroboken. Nedan åskådliggörs lärarnas uppfattning 
om hur matematikboken påverkar elevens inställning till ämnet matematik och hur den kan ha 
verkan på elevens matematiska utveckling.  
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Angående vad eleven får för uppfattning vad matematik är och i vilket sammanhang 
matematik används tror Anna delvis påverkas av lärobokens innehåll. Hon ser dock inga 
problem med detta, då hon har den uppfattningen att lärare förmedlar att matematik är mer än 
lärobokens innehåll. I Annas utsaga tolkar jag att hon anser det vara viktigt att lärare inte är 
bundna till matematikbokens innehåll om eleverna ska få en korrekt bild av vad matematik 
innebär.  
 
Gällande matematikbokens möjlighet att utgå från enskilda elevers sätt att lära är lärarna 
oeniga, då Anna anser att läroboken kan tilltala vissa elever och Karin menar att ingen lärobok 
har möjlighet att utgå direkt från varje elev. Båda lärarna framhåller dock lärarens betydelse i 
den undervisning där läroboken är inkluderad, eftersom ingen elev självständigt kan läsa sig 
till en matematisk förståelse ur en matematikbok. Lärarnas tyckande i denna fråga stärks av 
uppvisad forskning, som framställer att ingen lärobok har möjlighet att direkt tala till den 
enskilde eleven. Angående läromedlets möjlighet att tilltala olika elevers lärande uttrycker 
Anna sig enligt följande. Hon säger: 
 

”Matematikbokens sätt att presentera olika matematiska teman är formade kring 
hur läromedelsförfattaren själv lärde. Detta sätt att behandla ett matematiskt tema 
passar vissa men absolut inte alla” (Anna) 

 
Ur Annas uttalande tolkar jag att hennes uppfattning är att de som skapar matematikböcker 
utgår från det skede i sin utbildning, när de själva gick i grundskolan. Då Anna menar att 
läromedelsförfattare formar läroboken enligt hur de själva upplevde att de lärde sig olika 
matematiska teman. Detta menar jag skulle innebära flera saker. Dels skulle alla läroböcker se 
olika ut då alla lär olika, vilket inte är fallet. Det skulle även betyda att matematikbokens 
innehåll genomgick en långsam förändrig, då läromedelsförfattaren inte utgick från olika typer 
av forskning inom den aktuella matematikdidaktiken. Ytterligare betydelse av Annas utsaga är 
att vem som helst kan göra en matematikbok, då enda kravet på lärobokens utformning är att 
skapa den på ett sätt som passar den enskilde individen.  
 
Beträffande att arbeta med laborativ matematik återfinns meningsskiljaktigheter i lärarnas 
utsagor. Karin som arbetar mest med laborativ matematik har svårt att se att ett annat sätt att 
arbeta med matematik skulle stimulera att eleven utvecklar matematisk förståelse. Karins 
uppfattning motiverar hennes undervisning och hennes uttryck stärker bilden av henne som en 
reflekterande lärare som har syfte och mål med den undervisning som bedrivs. Anna menar 
dock att en undervisning som innehåller mycket laborativ matematik skulle innebära 
organisationssvårigheter. Hon uttrycker att bristen på vuxna och elevers mognad i de yngre 
åldrarna gör det svårt att arbeta med experimenterande matematik. Anna har även 
uppfattningen att andra lärare inte arbetar med laborativ matematik. Hon säger: 
 

”Jag tror att många lärare är rädda för att arbeta med laborativ matematik, då 
detta kan få läraren att känna att den inte hinner med de ämnesområden som ska 
ingå i en viss årskurs” (Anna) 

 
Det som ovan anförs uppvisar Karins undervisning ett direkt motbevis för. Det kan även 
spegla att Anna har lite samarbete med andra lärare då hon gör ett generellt uttalande om hur 
hon antar att andra lärare förhåller sig till sin matematikundervisning. En annan intressant 
iakttagelse i Annas yttrande är ett laborativt arbetssätt skulle leda till att eleven får inte skulle 
hinna med det arbetsmoment som ska ingå i respektive år. Jag tolkar att detta även reflekterar 
Annas uppfattning om lärobokens rika innehåll, i den frågan att läroboken innehåller det 
eleven behöver inom respektive årskurs. Angående Annas inställning om svårigheterna med 
den laborativa matematiken finns i Karins utsagor något som bekräftar Annas farhågor. Karin 
säger att hennes erfarenhet i lärarrollen gör att hon inte behöver förlita sig på matematikboken 
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för att försäkra sig om att eleven får den kunskaper de behöver i varje årskurs. Jag tolkar att 
Karin menar att det är hennes erfarenhet inom matematikundervisning som gör att hon lämnar 
matematikboken till fördel för ett mer laborativt arbetssätt.  
 
Gällande hur lärarna anser att eleverna upplever matematikboken som positiv eller negativ har 
lärarna skiljaktiga meningar. Anna uppfattar att vissa elever upplever matematikboken som 
positiv, medan andra elever uppfattar matematikboken som tråkig vilket kan leda till att de 
känner minskad motivation inför matematikämnet. Vidare anger Anna att hon ser komplexitet 
i denna fråga, då hon menar att oavsett hur eleverna uppfattar matematikboken måste alla 
elever ta sig igenom de moment som ingår i läroboken, eftersom detta är en del av 
matematikundervisningen.  
 
Karin uttrycker sig på ett annat sätt gällande denna fråga. Hon säger: 
 

”Jag tror många elever tycker matematikboken är rolig, men om jag skulle 
använda den i större utsträckning i min undervisning tror jag eleverna skulle 
uppleva den som monotom och tråkig” (Karin) 
 

I detta uttalade ger Karin uttryck för sin inställning till matematikboken ur ett elevperspektiv. 
Jag tolkar att Karins uppfattning kring läroboken speglar hur hon uppfattar att eleverna 
upplever läroboken. Detta blir en ytterligare orsak som motiverar hennes undervisning som i 
stor utsträckning utesluter läroboken. Jag tolkar även att det Karin allmänt uttrycker angående 
elevers inställning till matematikboken kan vara en orsak till varför Annas elever upplever 
matematikboken som tråkig. Sammantaget urskiljs här ett samband mellan lärarens sätt att 
arbeta med läroboken och elevers uppfattning och inställning till den. 
 
5.6 Lärarens utbildning 
 
Huruvida läraren är utbildad matematiklärare eller inte menar båda lärarna påverkar 
matematikundervisningens kvalitet. Båda lärarna menar att utbildade lärare har ett intresse av 
matematikämnet, vilket leder till att de blir engagerade lärare som påverkar elevernas 
inställning till matematik. Nedan illustreras lärarnas inställning till hur en outbildad respektive 
utbildad lärare på olika sätt förhåller sig till matematikboken och vad detta kan få för 
konsekvenser för elevens möjlighet att utveckla en matematisk förståelse.  
 
Båda lärarna anser att lärarens utbildning inverkar på elevers möjlighet att utveckla 
matematisk förståelse. Anna menar att en utbildad lärare har insikt i hur elever utvecklar 
matematisk förståelse, vilket gör att läraren har större möjlighet att möta eleven på dess 
kunskapsnivå och hjälpa eleven att utvecklas utifrån elevens förutsättningar. Hon ser att en 
utbildad lärare har större möjlighet att bedriva en undervisning som leder till att elever uppnår 
målen. I Karins utsaga finns liknande tankar, då även hon ser samband mellan lärarens 
utbildning och elevens möjlighet att utveckla en god matematisk förståelse. Hon säger: 
 

”En outbildad lärare kan göra att matematikundervisningen försämras, då de 
kanske inte vet vad elever behöver mer eller mindre av för att utveckla en 
matematisk förståelse” (Karin) 

 
I Karins uttalande går att tyda att det är lärarens sätt att arbeta med olika matematiska teman 
samt urval av stoff som avgör huruvida eleven har möjlighet att utveckla en matematisk 
förståelse. Detta är åter ett uttalande som tyder på Karins motsättningar gentemot ett 
arbetssätt, där läroboken utgör grunden för att eleven ska utveckla en matematisk förståelse. 
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Vidare menar Anna att en utbildad lärare har större möjlighet att hjälpa elever som utvecklat 
ett felaktigt matematiskt tänkande. Elever som inte får hjälp med detta menar Anna kan tappa 
intresset för matematiken, då de ständigt riskerar att misslyckas. Jag tolkar att Anna i sitt 
uttryck även framhåller lärarens angelägenhet att dokumentera elevens arbete. Detta borde ses 
som extra primärt i Annas undervisning, då eleverna mest arbetar med självständigt eget 
arbete. Angående Karin undervisning tolkar jag att hon har stora möjligheter att upptäcka 
elevers eventuella felaktiga tankemönster utan dokumentation, eftersom hon mer arbetar med 
eleverna i samlad grupp och ständigt för en konversation med eleverna.  
 
Beträffande lärarens utbildning och användning av läroböcker tror båda lärarna att en 
outbildad lärare i större utsträckning integrerar läroboken i matematikundervisningen. Anna 
har däremot en mer positiv inställning till detta än vad Karin har. Anna uttrycker sig enligt 
följande: 
 

”Om läraren saknar utbildning kan denne med hjälp av lärarhandledning följa 
läroboken och på så sätt ta sig igenom ett läsår. Detta ger dock en skev bild av 
matematiken vilket kan påverka om eleverna klarar de nationella proven eller inte” 
(Anna) 

 
Ur Annas uttalande tolkar jag att hon ser möjligheter i en undervisning som bygger på 
läroboken. Jag tolkar att hon ser att läroboken har potential att bidra till att elever utvecklar en 
matematisk förståelse samtidigt som hon ser motsättningar för läraren att bedriva god och 
berikad matematikundervisning. Karin ser dock mest motsättningar i en undervisning som 
bygger på läroboken, då hon inte anser att denna bidrar till att elever utvecklar en matematisk 
förståelse. Ytterligare farhågor Karin lyfter fram som en konsekvens av en undervisning som 
bedrivs av en outbildad lärare är att denne kan ha en felaktig uppfattning om vad en 
individanpassad undervisning innebär. Karin uttrycker detta nedan: 

 
”Jag tror att outbildade lärare ser läroboken som ett sätt att individanpassa 
undervisningen, då denne uppfattar att individanpassad undervisning bedrivs då 
läraren förklarar och hjälper eleven med det den tycker är svårt i 
matematikboken” (Karin) 

 
Ovan anger Karin ett samband mellan outbildade lärare och en undervisning där 
matematikboken ses som ett medel för att individualisera undervisningen. Hennes åsikt 
angående detta styrks delvis av vad tidigare forskning registrerat nämligen att 
matematikboken ses som ett sätt att individualisera undervisningen. Karin framställer detta 
som negativt, vilket det även görs i tidigare forskning inom ämnet (Löwing, 2006) 
 
Ytterligare faktorer som påverkar hur läraren väljer att bedriva dess undervisning menar Anna 
vara hur lärarens egen skolgång sett ut. Anna menar att lärarens skolgång påverkar hur läraren 
ser på matematikämnet samt hur denne väljer att bedriva dess undervisning. I Annas uttalande 
tolkar jag att hon menar att huruvida lärarens undervisning kan betraktas som god eller inte 
influeras av lärarens tidigare upplevelser inom matematik.  
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6. Diskussion och reflektion 
 
Syftet med denna studie var att belysa och undersöka lärares förhållningssätt till 
matematikboken i sin undervisning samt deras uppfattning om lärobokens möjlighet att 
stimulera att elever utvecklar en matematisk förståelse. Genom att ha läst litteratur som 
behandlar ämnet samt genomfört två intervjuer anser jag att denna studie ur olika perspektiv 
har belyst läromedlets komplexitet i undervisningen. I diskussionen kommer läraren och 
läromedelsanvändning belysas ur olika perspektiv som jag anser vara centrala och som redan 
lyfts fram i kapitlet, tidigare forskning och i resultatdelen. Teman som kommer diskuteras 
benämns enligt följande, matematikbokens möjlighet till matematisk förståelse och utveckling, 
lärarutbildningens betydelse för hur läraren förhåller sig till matematikboken samt förslag på 
vidare forskning. De teman som kommer att lyftas fram i diskussionen är sådana som är 
relaterade till detta arbete och sådana som jag anser vara centrala teman relaterade till 
matematikundervisningen i Sverige.  
 
6.1 Matematikbokens möjlighet till matematisk utveckling och förståelse 
 
I resultatdelen framkommer skilda åsikter kring läromedlets inverkan på undervisningen men 
båda lärarna använder sig ändock av en matematikbok i matematikundervisningen. Hur 
mycket lärarna använder sig av matematikboken tolkar jag vara utifrån vad de ser för 
möjligheter för läroboken att förmå elever att utveckla en matematisk förståelse. I resultatet 
framgår att den lärare som var mest bunden till läromedlet talade mindre om matematisk 
förståelse, medan den lärare som var minst bunden till läromedel mer pratade om matematisk 
förståelse. Karin som systematiskt använde ordet matematisk förståelse var tydlig med att 
detta inte kunde uppnås genom en matematikbok, vilket motiverade hennes sätt att undervisa. 
Anna som i hög grad integrerade läroboken i sin undervisning såg läroboken som ett sätt att 
försäkra sig om att eleverna via läroboken fick de delar av matematiken som hon menade 
ingick i respektive läsår. I tidigare forskning framgår att en undervisning baserad på 
matematikbokens innehåll innebär flera svårigheter för elever att utveckla en matematisk 
förståelse, men den belyser även de positiva faktorerna med en undervisning, där 
matematikboken ingår. Johansson (2005) framhåller att en undervisning baserad på läroboken 
är felaktigt då läroboken ska tolkas och undervisas utifrån lärarens kompetens. I kontrast till 
detta framställs att en lärobok kan innehålla kvaliteter som både kan stimulera lärarens 
undervisning samt elevernas inlärning (Imsen, 1999). Vidare framhåller McDuffie och Mather 
(2006) läroboken som ett hinder för elever att utveckla matematisk förståelse, då en 
undervisning baserad på läroboken gör att läraren fokuserar på att eleven ska komma fram till 
rätt svar istället för att erbjuda eleven olika sätt att lösa och se på problemet. Ytterligare 
positiva faktorer med en lärobok är att läraren genom att studera hur eleverna löst uppgifter i 
matematikboken kan bilda sig en uppfattning om vad eleven har för kunskaper (Runesson, 
1999). Ur detta tolkar jag att huruvida läroboken får en positiv eller negativ påverkan på 
elevers möjlighet att utveckla matematisk förståelse är beroende på hur den används i 
matematikundervisningen.  
 
För att lärare ska kunna utvärdera elevers matematiska förståelse och utveckling menar jag att 
läraren systematiskt bör utvärdera om denne bedriver en undervisning som stimulerar detta. 
För att kunna utvärdera sin undervisning menar jag att läraren bör arbeta efter uppställda 
syften och mål för den undervisning denne bedriver. Då läraren genom detta kan utvärdera om 
eleven uppnått det som läraren har avsett. I tidigare forskning framställs liknande tankar av 
Löwing och Kilborn (2002) som skriver att det är lärarens uppdrag och ansvar att genom sin 
planering ansvara för att eleverna får goda möjligheter att utveckla en matematisk förståelse. 
För att läraren ska kunna bli medveten om dennes undervisning stimulerar matematisk 
förståelse ser jag som framgått det även vara lärarens ansvar att reflektera kring samt 
utvärdera dess undervisning. I resultatdelen i detta arbete framgår tydligt att Karin i sin 



 

 26

undervisning arbetar efter egna uppställa mål och syften som hon menar vara av sådan art att 
eleverna efter avslutat år ska nå upp till de nationella målen. Genom att arbeta enligt Karins 
exempel ser jag stora möjligheter att för henne att bedriva en sådan undervisning som leder till 
att elever utvecklar en matematisk förståelse, då det är tydligt att Karin reflekterar kring sin 
undervisning. Anna som däremot arbetar efter redan fastställda formulerade lokala kursmål 
och i hög grad integrerar läroboken i sin undervisning menar jag har svårare att systematiskt 
utvärdera sin undervisning. Alltså utvärdera utifrån kriteriet vad eleverna lär sig genom det 
som sker i den aktuella undervisningen, detta då hon inte ställer egna syften och mål med sin 
undervisning, utan arbetar efter mål som är mer övergripande och redan fastställda. Min 
slutsats är att de mål Anna arbetar efter ligger längre ifrån henne än de mål Karins mål arbetar 
efter, vilket leder till olika möjligheter att systematiskt utvärdera undervisningen. 
 
Att matematikboken är ett naturligt inslag i matematikundervisningen går att konstatera 
utifrån såväl den empiriska undersökningen som tidigare forskning (se t.ex. Runesson, 1999 
och Johansson, 2006). Vad detta innebär för elevers möjligheter att utveckla matematisk 
förståelse menar jag vara beroende på lärarens förhållningssätt till läroboken. Jag anser att det 
är beroende på hur mycket av undervisningen som baseras på läroboken och på vilket sätt 
läraren använder sig av den, som avgör om läroboken får en positiv eller negativ påverkan för 
elevers möjlighet att utveckla en matematisk förståelse. En undervisning som till största delen 
baseras på en lärobok riskerar enligt min åsikt att leda till att elever får en begränsad syn av 
matematik, vilket innebär att elever inte får möjlighet att utveckla en god matematisk 
förståelse. Att eleven skulle få en begränsad syn av matematiken om undervisningen grundas 
på läroboken (se t.ex. McDuffie och Mather, 2006 och Johansson, 2005) menar jag beror på 
att eleven inte får möta matematik på olika sätt. Det jag främst syftar till i detta uttalande är att 
en matematikbok inte stimulerar den kreativa och verklighetsnära matematiken. Även om en 
matematikbok kan innehålla uppgifter där eleven får utföra kreativa handlingar t.ex. mäta ett 
bänklock menar jag att dessa övningar inte stimulerar det matematiska samtalet i samband 
med den kreativa övningen, som enligt min åsikt är av stor vikt för elevens möjlighet att 
utveckla en matematisk förståelse. Eleven får inte i dessa typer av övningar inte möjlighet att 
diskutera varför det är viktigt att kunna mäta ett bänklock och i vilka sammanhang eleven kan 
ha nytta av denna kunskap. Jag anser att matematiken behöver sättas in i ett sammanhang som 
eleven förstår för att denna ska förstå vad matematik innebär samt i vilket sammanhang 
matematik används för att eleven ska kunna utveckla en matematisk förståelse. För att bedriva 
en undervisning som stimulerar det matematiska samtalet och elevens kreativitet menar jag att 
läraren bör ha en central roll. Detta för att det matematiska samtalet ska leda till att eleven ska 
börja reflekterar kring dess matematiska tankar och för att läraren ska lyckas skapa de bästa 
möjligheterna för varje enskild elev att utveckla en matematisk förståelse.  I tidigare forskning 
framgår att detta är svårt att genomföra om undervisningen baseras på en lärobok, då en sådan 
undervisning tycks göra att läraren fokuserar på att eleven ska komma fram till rätt svar i 
stället istället för att föra ett matematiskt samtal med eleven (Runesson, 1999).  
 
Ytterligare betydelse av en undervisning där läroboken har en central roll tycks vara en 
undervisning där eleverna till största del arbetar med eget arbete. Eget arbete i sin tur verkar 
ofta sättas i sammanhang då lärare talar om en individualiserad undervisning (Österlind, 1998) 
Jag tolkar att beroende på vad läraren har för syn på vad eget arbete och individualisering är 
påverkar hur denne använder läroboken och hur läroboken då får en större eller mindre 
betydelse i undervisningen. I resultatet av den empiriska studien framhåller Anna att 
läroboken används i elevens individuella arbete vilket är en relativt stor del av 
matematikundervisningen. Utifrån Annas uttalande tolkar jag att hon menar att 
matematikboken är ett sätt för henne att individualisera matematikundervisningen. Även i 
tidigare forskning tydliggörs att lärare ofta drar paralleller mellan matematikboken och en 
individualiserad matematikundervisning (se t.ex. Ahlberg, 2001 och Nämnaren/tema, 2005). 
Karin däremot menar att en individuell matematikundervisning inte är möjlig genom en 
matematikbok och framhåller inte läroboken i samband med individualisering, däremot när 
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eleverna arbetar med eget arbete. Detta belyser att Karin inte anför något samband mellan 
matematikboken och en individualiserad matematikundervisning som många lärare enligt 
tidigare forskning gör. Att eget arbete innebär att eleven får en individualiserad undervisning 
menar jag vara en felaktig tolkning, då ser eget arbete som en metod för att ge eleven 
möjlighet att arbeta självständigt. Jag ser samband mellan eget arbete och få elever att 
utveckla självkänsla i dennes matematiska utveckling. Detta anser jag vara en viktig del då 
detta gör att elever tränas att lita på sin matematiska förmåga, vilket jag anse vara ett led i 
elevers matematiska utveckling. En individualiserad undervisning menar jag dock betyder att 
läraren anpassar undervisningen utifrån olika elevers kunskapsbehov. Alltså då läraren ger 
olika elever olika uppgifter som är anpassade efter elevernas olika förmåga. Vad elevens 
förmåga innebär menar jag ha flera betydelser, det kan vara elevens mognad, elevens tidigare 
erfarenheter och elevens kunskapsnivå etc. Jag har svårt att uttrycka enskilda faktorer läraren 
bör ta hänsyn till för att bedriva en individualiserad undervisning då jag menar att det är flera 
omständigheter kring eleven som påverkar varandra. Alltså elevens mognad påverkar vad 
eleven kan prestera vilket påverkar vilken typ av uppgift som lämpar sig för den enskilde 
eleven. Det som går att konstatera är i alla fall att en individualiserad undervisning inte 
bedrivs, då samtliga elever arbetar självständigt i matematikboken med samma typ av 
uppgifter.  Jag kan dock förstå att eget arbete ofta relateras i termer av elevers individuella 
arbete, då läraren i elevens eget arbete hjälper den enskilde eleven med sådant denne inte 
förstår. Läraren behöver då utgå från vad olika elever har svårigheter med men för att 
individualisera undervisningen bör alltså läraren enligt min bedömning ge elever olika 
uppgifter som enligt läraren är anpassad efter elevens förmåga. Det krävs alltså en aktiv insatts 
av läraren för att individualisera undervisningen, vilket inte förekommer då läraren ger 
samtliga elever en bok som innehåller likadana uppgifter.  
 
Att kunna individualisera undervisningen via en matematikbok har jag svårigheter att se om 
inte läraren på ett medvetet sätt använder boken i det syftet, och låter eleverna arbeta med den 
typ av uppgifter som utgår från elevens behov och kunskapsnivå. Detta kräver att läraren har 
god insikt i elevens förkunskaper och aktuella kunskapsbehov samt att läraren har god insikt 
hur läroboken är utformad och vad den har för möjligheter att stimulera att eleven utvecklar en 
matematisk förståelse. För att läraren ska kunna bedriva denna typ av undervisning genom en 
matematikbok har jag ändock svårt att se. Även vad det gäller att individualisera 
undervisningen bedömer jag att läraren inte kan basera undervisningen på endast en bok utan 
behöver ett mer rikt material som framställer matematiken på ett andra sätt. Jag menar även att 
läraren bör ha en central roll i varje elevs matematiska utveckling. Detta gör att läraren kan 
hjälpa varje elev utifrån dennes behov. Jag menar att detta återigen belyser lärarens centrala 
roll i matematikundervisningen.  
 
När läraren ska välja matematikbok menar jag, liksom Johansson (2005), att läraren bör ha ett 
kritiskt förhållningssätt till lärobokens innehåll och framställning. Detta för att bedöma om 
läromedlet är aktuellt och framställer matematiken på ett sätt som läraren anser vara av det 
slag att det är möjligt för elever att få en berikad bild av matematiken. För att läraren ska vara 
förmögen till detta menar jag att krävs att läraren har egna föreställningar kring hur elever 
utvecklar matematisk förståelse vilket denne bör ha fördjupat sig i under sin lärarutbildning. 
Detta leder oss vidare till nästa avsnitt som behandlar lärarutbildningens betydelse för lärarens 
möjlighet att bedriva en god matematikundervisning. 
 
6.2 Lärarutbildningens betydelse för hur läraren förhåller sig till 
matematikboken 
 
För att lärare ska vara förmögna att bedriva en god undervisning som leder till att elever 
utvecklar matematisk förståelse bör läraren, som framgår i tidigare forskning, ha djup 
förståelse för den matematik läraren undervisar. Något som kopplas samman med lärarens 
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förståelse för matematik är beroende på hur lärarens utbildning stimulerat detta eller ej. För att 
lärarens utbildning ska stimulera att eleven utvecklar en matematisk förståelse menar jag att 
det krävs att läraren fördjupat sina kunskaper i matematikämnet genom att studera ämnet på 
universitet eller högskola. Även om det i tidigare forskning framgår att 
matematikundervisningen på lärarprogrammet inte är anpassad efter lärares kunskapsbehov 
som ska leda till att denne ska vara förmögen att bedriva en god matematikundervisning 
(Löwing och Kilborn, 2002). Vad som speciellt framförs är lärarutbildningens avsaknad av 
lärarens behov av undervisningskunskap, alltså den didaktiska aspekten av 
matematikundervisningen. Även i den empiriska delen av denna studie framkommer tankar 
kring att lärarens utbildning påverkar vilken matematikundervisning läraren bedriver. Den 
forskning som uppvisats inom detta område är främst ur ett nationellt perspektiv, vilket 
innebär att det är svårt att diskutera dessa källor i ett svenskt sammanhang. Detta kan innebära 
att det finns bristfällig information om detta ur ett svenskt perspektiv eller att jag inte funnit 
denna typ av information i min litteratursökning.  
 
Att utbildning skulle påverka lärarens sätt att bedriva sin undervisning har ett samband verkar 
rimligt. Jag menar att en lärare som inte studerat matematik på universitet bör ha en mindre 
förståelse för hur denne ska bedriva en undervisning som stimulerar att elever utvecklar 
matematisk förståelse. Min förmodan att den lärarstuderande genom att studera matematik får 
en insikt i vad som är viktigt att reflektera kring för att bedriva en god 
matematikundervisning, vilket leder till att elever ges förutsättningar att utveckla en 
matematisk förståelse. I tidigare forskning framkommer att det finns ett tydligt samband 
mellan lärarens utbildning och elevers prestationer (Bentley, 2004). Detta styrker min 
uppfattning att lärarens utbildning är av stor vikt för hur denne är förmögen att bedriva en 
undervisning som leder till att eleven utvecklar en matematisk förståelse.  
 
Det finns även, som framgått, motsättningar kring hur lärarprogrammets matematikutbildning 
är utformad. Bremler (2003) lyfter t.ex. fram lärarutbildningen som en möjlig förklaring till 
varför lärare har begränsad matematisk förståelse. Han skriver att de lärarstuderande har svaga 
förkunskaper i matematik och har därför svårigheter att tillgodogöra sig den matematik som 
undervisas på universitet och högskolor. Här belyses att lärarstuderande saknar den egna 
grundläggande matematiken, vilket resulterar i att de inte kan ta till sig den matematik de 
möter på universitet och högskolor. Jag tolkar detta som att blivande lärare inte uppfyllt målen 
för den matematik som undervisas på gymnasiet. Orsak till detta tolkar jag vara att 
grundskolan inte bedrivit en sådan undervisning som leder till att elever utvecklar en 
matematisk förståelse, vilket får den konsekvensen att de som väljer att studera matematik på 
universitetet inte kan tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs där. Den lärarstuderande 
har alltså som en följd av grundskolans undervisning inte utvecklat en sådan matematisk 
förståelse som förväntas vid universitetet. Ytterligare konsekvens av detta skulle kunna vara 
att läraren i det verksamma yrkeslivet väljer att utgå mycket från matematikboken, då läraren 
inte kunnat ta till sig den matematik som undervisas på universitetet.  Slutningen går ur detta 
resonemang att urskilja att den matematik som undervisas i grundskolan får stora 
konsekvenser för elevens möjlighet att vidare fördjupa sina kunskaper i matematik på högre 
instanser.   
 
Som lärarutbildningen ser ut i dag har lärarstuderande fria val om vilken inriktning och val av 
ämne de vill fördjupa sig i. Tanken med detta tolkar jag vara att när läraren tagit sin examen 
skulle denne undervisa i de ämnen läraren valt att studera under sin lärarutbildning. Jag tolkar 
detta som att lärarutbildningens vision är att lärare i de tidigare åren endast ska undervisa de 
ämnen denne studerat. Detta stämmer dock inte överens med hur det ser runt om i de svenska 
skolorna, då lärare som anställs fortfarande tituleras som klasslärare vilket ofta innebär att de 
undervisar samtliga ämnen i de tidigare åren. Detta framgår av en rapport gjord av lärarnas 
riksförbund (2007) som redovisar att det är vanligt förekommande att lärare med inriktning 
mot de tidigare åren undervisar i ämnen de inte har utbildning för. En av orsakerna till detta 
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och som framställs i rapporten är att skolorna fortfarande organiserar undervisningen efter den 
tidigare lärarutbildningen (togs ur bruk år 1988), där lärare utbildades att bli låg- eller 
mellanstadielärare. Här går att diskutera om det är kommunerna som borde ta ett större ansvar 
och organisera undervisningen som bedrivs i skolorna så att lärare får undervisa de ämnen de 
är utbildande i, eller om lärarutbildningen borde omorganisera lärarprogrammet efter skolans 
rekrytering. Jag menar att det är kommunerna som borde omorganisera skolans undervisning, 
då lärarutbildningen som den ser ut nu ger lärare större möjlighet att fördjupa sig i ett ämne 
vilket borde leda till att undervisningens kvalitet i respektive ämne ökar. Som systemet 
fungerar i dag då lärare anställs att undervisa ämnen de inte studerat är min bedömning att 
detta fått konsekvenser för matematikundervisningens kvalitet och påverkat elevers förmåga 
att tillgodogöra sig den matematik som de blir undervisade i. Detta grundar jag på det som 
framkommit i tidigare forskning, att läraren bör ha en djup förståelse för den matematik denne 
bedriver (Stedoy, 2006). Jag menar att lärarens utbildning har samband med lärarens förmåga 
att bedriva en undervisning som leder till att elever utvecklar en matematisk förståelse. Att en 
matematisk förståelse endast kan uppnås genom studier vid universitet eller högskola menar 
jag dock inte behöver ett ha samband. Det jag menar är att matematiska studier på ett 
lärarprogram ger studenten en sådan matematisk förståelse som innebär att läraren får insikt i 
hur elever utvecklar en matematisk förståelse, vilket, enligt min bedömning, är en 
förutsättning för att läraren ska kunna bedriva en god matematisk undervisning. Ur detta 
resonemang går att dra paralleller till vad Löwing och Kilborn (2002) belyste i inledningen av 
denna studie, där det framgår att det finns olika typer av matematisk förståelse som har 
betydelse i olika sammanhang.     
 
Det är konstaterat att elevers matematiska förståelse har minskat med åren (Skolverket 2007) 
och min bedömning är att lärarens utbildning kan vara en möjlig förklaring till varför svenska 
elever presterar allt sämre i ämnet matematik. Jag menar lärarprogrammets utformning i 
samband med kommunernas rekrytering av lärare är en möjlig förklaring till elevers minskade 
prestationer men är övertygad att detta bara är en orsak av flera.  
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Inledningsvis i denna studie konstaterades att svenska elever presterar allt sämre i matematik. 
Denna studie har behandlat frågan ur ett läroboksperspektiv men har även lett fram till andra 
perspektiv på matematikundervisningen som kan ha påverkat elevers minskade matematiska 
förståelse (t.ex. lärarutbildningen i anknytning med kommuners rekrytering av lärare). Genom 
att ta del av denna studie anser jag lärare och lärarstuderande får en ökad förståelse för vad 
matematikboken kan få för konsekvenser för elevers förmåga att utveckla en matematisk 
förståelse. Detta menar jag kan leda till att lärare och lärarstuderande får en mer reflekterande 
inställning till matematikbokens användning, vilket är av stor vikt då matematikboken tycks 
ha en central del i matematikundervisningen. 
 
Att matematikboken är ett naturligt inslag i matematikundervisningen har i denna studie 
framförts. Arbetet har i stor utsträckning fokuserat på svårigheterna för elever att uppnå en 
matematisk förståelse där undervisningen är baserad på matematikbokens innehåll. Utifrån 
detta menar jag att det vore intressant att vidare undersöka på vilket sätt läraren ska integrera 
matematikboken, så att den fyller en tydlig funktion i elevers matematiska utveckling. Alltså 
på vilket sätt och hur mycket läraren ska använda sig av och förhålla sig till matematikboken i 
sin kunskapsförmedling, för att elever genom matematikboken ska kunna utveckla en 
matematisk förståelse.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Val av läromedel 
-hur väljer 
-motiv 
 
Matematikbokens struktur 
-hur ser du på det? 
-innehåll av införande av teman 
-lärarhandledning/viktigt, oviktigt 
 
Matematikbokens påverkan ur ett lärarperspektiv 
-planering, på vilket sätt 
-fördelar/nackdelar med en lärobok 
-din kompetens hämmas din fördel för läromedel 
 
Matematikbokens användning 
-omfattning och på vilket sätt 
-enligt forskning är undervisningen kopplad till läromedel, hur ser du på dt? 
-utgår du från läromedel i din undervisning 
-gör om 
-gör eget 
 
Matematikbokens påverkan ur ett elevperspektiv 
-din åsikt 
-ett sätt att lära presenteras/ett sätt göra 
-möjlighet att experimentera/själv upptäcka 
-motivation 
-syn på vad matematik är 
-när matematik används 
-verklighetsanpassning 
-fördelar/nackdelar att arbeta med läromedel 
 
Lärarens utbildning 
-påverkan på undervisning, hur ser du på det? 
-vad lärande i matematik innebär 
 

Extrafrågor 
-vad menar du? 
-kan du berätta mer? 
-har jag fårstått dg rätt om jag tror att din uppfattning är…? 
-kan du berätta mer om det där? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares förhållningssätt till 
matematikboken i sin undervisning samt deras uppfattning om matematikbokens 
möjlighet till elevers matematiska utveckling. 
 
Mina frågeställningar ser ut såhär: 
 
Vilken uppfattning har lärare kring matematikbokens möjlighet till elevers 
matematiska utveckling? 
 
Vilken uppfattning har lärare om matematikbokens inverkan på deras undervisning? 
 
Teman vi kommer att prata kring är följande: 
 
Val av matematikbok 
 
Tankar kring matematikbokens struktur 
 
Matematikbokens påverkan ur ett lärarperspektiv 
 
Matematikbokens användning 
 
Matematikbokens påverkan ur ett elevperspektiv 
 
Lärarens utbildning 
 
 
Hoppas detta ger dig en inblick i vad intervjun kommer att handla om och hör 
av dig om det är några frågetecken. 
 
Mhv 
 
Maria 
 
 
 
 
 
 
 


