
 

 

 

 

 

 

 

 

Möjligheter och begränsningar 

med läroboksbaserad och 

laborativ 

matematikundervisning 

Södertörns Högskola | Lärarutbildning mot yngre åldrar med 

interkulturell profil 210 hp Kandidatuppsats 15 hp | 

Utbildningsvetenskap Avancerad nivå |Vårterminen 2011 

Av: Renata Placzek 

Handledare: Henrik Bohlin  
 



 

Abstract 

Title: Possibilities and limitations of textbook based and laboratory teaching mathematics 

Author: Renata Placzek 

Supervisor: Henrik Bohlin 

Spring term: 2011 

Mathematics is a central topic in today's education debate, including discussion of its 

educational quality and various teaching methods. Today basically two different teaching 

methods are used; one is the textbook based method, with the book in focus and the other one 

the laboratory method by which teaching is performed through practical applications. The 

purpose of this study was to examine four primary school teachers' view of these two teaching 

methods by means of four relevant inquiries. By interviewing the four teachers, advantages 

and disadvantages were highlighted and the purpose was achieved. In order to support the 

analysis, two theories applied; the socio-cultural perspective and the cognitive perspective. 

The results of this study together with previous research disclosed advantages and 

disadvantages of both methods and none turned out to be better than the other. However, two 

aspects were prominent in the study;   time saving and   individual adaptation.   Time saving 

was considered a major advantage of textbook based instruction because it facilitates the work 

of teachers in planning lessons. In contrast, the laboratory approach was considered time 

consuming.  However, individual adaptation was considered to be more beneficial by the 

laboratory teaching method. Thus, it is important to be aware of that implementing 

individualized education also is time consuming, and teachers must ask themselves whether 

they have time to do or not to do this. Finally, it is central that teachers are aware of the two 

teaching methods, with their opportunities and constraints, and that the teachers consider this 

when choosing teaching method. Of course it is not necessary to select either method; it is 

also possible to mix both of them. 
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1 Inledning och bakgrund 

I skolans styrdokument, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, och kursplan för matematik ställs det krav på hur 

matematikundervisningen ska bedrivas. I läroplanen 94 tas det dessutom upp att under-

visningen ska anpassas efter elevers behov och förutsättningar och att den ska vara saklig och 

allsidig (Skolverket 2006, s.4). Vidare står det i kursplanen för matematik att ”för att 

framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer” 

(Skolverket 2009, s.6).  

Löwing hävdar att matematikundervisning är mycket komplex. I denna komplexitet ska 

läraren fylla rollen som arbetsledare för ett antal elever med olika behov och förutsättningar. 

Under tiden skall eleverna lära sig matematik var och en utifrån sina behov och sin förmåga. 

Alla eleverna har olika möjligheter att lära sig matematik som lärare samtidigt måste ta 

hänsyn till. Detta kräver från läraren att hon är väl bevandrad i språk och metoder för att 

förmedla kunskapen, behärskar den teori för den kunskap som ska läras ut samt kunna 

tillämpa lämpliga arbetsformer och arbetssätt (Löwing 2006, s. 9-10). Denna komplexitet och 

alla krav leder in tanken på olika undervisningssätt inom matematiken. För närvarande 

används mestadels två olika arbetssätt, läroboksbaserat där boken står i fokus, och laborativt 

där undervisningen sker med hjälp av praktiska aktiviteter. Eftersom matematiken är ett 

centralt ämne i dagens utbildningsdebatt diskuteras användningen av dessa två arbetssätt i 

olika nationella och internationella undersökningar. 

      I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003), där granskning av 

matematikundervisningen i ett flertal svenska skolor genomfördes, kunde man inte entydigt 

slå fast att en speciell undervisningsmodell är den rätta. Granskningen kom emellertid fram 

till att olika sätt att arbeta innebär att elever lär sig olika saker. Vidare konstateras i rapporten 

att lärobokbaserad matematikundervisning dominerar och en önskan att minska användningen 

av denna uttrycks i resultatet. Denna minskning ska användas till att ge större utrymme för 

bland annat laborativ undervisning (Skolverket 2003, s.24,56). 

Att läroboksbaserat arbetssätt har en dominerande roll i matematikundervisningen i den 

svenska skolan bekräftas även av den internationella studien TIMSS, Trends in International 

Mathematics and Science Study (2007) som utvärderar elevers kunskap i matematik och 
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naturvetenskap. Denna studie visar att användning av läroboken i den svenska undervisningen 

i matematik förekommer i större omfattning i jämförelse med genomsnittet för EU/OECD-

länderna (Skolverket 2008, s.10-12).  

     Med anledning av de ovanstående undersökningar anser jag att det är av intresse att under-

söka uppfattningar som några lärare har i grundskolans tidigare år om de två arbetssätten som 

används i större eller mindre utsträckning i matematikundervisningen. Här anses särskilt 

viktigt att belysa fördelar och nackdelar med de två arbetssätten.  

Denna undersökning är riktad till nyutexaminerade lärare inför valet av vilken under-

visningsmetod de vill använda den dagen de ska undervisa i matematik.  Jag hoppas att min 

uppsats ska bidra till förståelsen kring de två undervisningssätten.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka fyra grundskollärares syn på fördelar och 

nackdelar med lärobokbaserad och laborativ matematikundervisning.  

Studien utgår från följande frågor:  

- Vilka fördelar och nackdelar ser lärarna med läroboksbaserat arbetssätt i matematik-

undervisningen? 

- Vilka fördelar och nackdelar ser lärarna med laborativt arbetssätt i matematik-

undervisningen? 

1.2 Avgränsningar 

Studien bygger på en fallstudie som innebär att forskare genomför sin undersökning på en 

mindre avgränsad grupp för att skaffa sig så täckande information som möjligt om ett visst 

specifikt fall (Patel & Davidson 2002, s.54). Denna undersökning är avgränsad till fyra 

yrkesverksamma grundskollärare som undervisar i ämnet matematik i de tidigare skolåren. 

Undersökningen lägger fokus på deras uppfattningar kring två arbetssätt i 

matematikundervisningen, det lärobokbaserade och laborativa. I arbetet valdes det att enbart 

undersöka de två arbetssätten utifrån de fyra lärarnas perspektiv och har därmed uteslutit 

elevernas, skolledningens och föräldrarnas perspektiv. Således kan inte denna undersökning 

ses som representativ för hela skolväsendet. 
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1.3 Begreppsdefinition 

1.3.1 Läroboksbaserat arbetssätt 

I undersökningen är detta ett arbetssätt i matematikundervisningen i överensstämmelse med 

en rapport från Skolverket (2003)  där läraren framförallt använder sig av en lärobok som den 

huvudsakliga utgångspunkten. Det matematiska innehållet behandlas således med hjälp av 

läroboken. 

1.3.2 Laborativt arbetssätt 

Laborativt arbetssätt definieras i enlighet med Rydstedt och Trygg som säger att det är en 

metod där lärare i undervisningen utgår från olika praktiska och laborativa övningar. I dessa 

övningar används olika fysiska material såsom kapsyler, papper, och klossar, men det kan 

även vara digitala som t.ex. grafräknare, datorprogram, smartboard. Samlingsnamnet för dessa 

är laborativa hjälpmedel. Utmärkande för laborativt arbetssätt är att jämfört med elevers 

enskilda arbete i läroboken tas fler sinnen i bruk, dessutom är kopplingen mellan konkret och 

abstrakt stark (Rydstedt& Trygg 2010, s.5).  

1.4 Uppsatsdisposition  

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till denna undersökning, därefter redovisas 

syftet och frågeställningar som ska besvaras. Vidare beskrivs studiens avgränsningar och 

förklarning av begrepp ges. De två efterföljande kapitlen redovisar relevanta teorier och 

forskning som utförts inom det aktuella området. Därefter redogörs för valet av 

forskningsmetod samt undersökningens genomförande. I det femte avsnittet sammanfattas 

och analyseras studiens resultat. Slutligen presenteras dragna slutsatser av genomförd 

undersökning.  

 

 



 8 

2 Teoretiska perspektiv  

Följande kapitel tar upp grundläggande perspektiv från två pedagogiska förgrundsgestalter. 

Dessa två forskare anses vara visionärer inom pedagogiken och deras teorier ligger ännu till 

grund för dagens undervisning och läroplaner. Inledningsvis tas Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv upp och därefter Piagets kognitivistiska perspektiv.  

2.1 Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter hos den ryske psykologen och filosofen Lev 

Vygotskij. Enligt Säljö anser Vygotskij att människor lär sig och utvecklas genom det sociala 

samspelet med andra i omgivningen. Det är genom kommunikation/interaktion som 

människor tillägnar sig kunskap och färdighet. Detta tillägnande av kunskap görs möjlig 

genom användandet av språkliga, intellektuella samt fysiska redskap (Säljö 2000, s.20-22).  

Något som är återkommande i Vygotskijs teorier enligt Strandberg är att utvecklingen 

uppenbarar sig på två nivåer, först på en social nivå och därefter på en individuell nivå. Den 

sociala nivån nås genom interaktioner med andra och den individuella genom tankarbete inom 

individen. Den yttre aktiviteten som sker i samspel mellan människor, med stöd av hjälp-

medel, är källan till en individuell tankeprocess (Strandberg 2010, s.10, 27).  

Om lärande och utvecklig ska vara möjlig behöver barn ha tillgång till två olika typer av 

läranderum. Det första rummet ska präglas av samtal och diskussioner som är intressanta och 

utmanande för barnen. Detta rum skapar förutsättningar för ett ömsesidigt lärande. I det andra 

rummet befästs kunskaper individuellt genom egna tankar (Strandberg 2010, s.28, 37- 39).  

Avseende verklighetsförankring kopplat till lärande menar Vygotskij enligt Säljö att 

abstrakta begrepp som elever möter i skolan ofta går utöver deras personliga erfarenhet. 

Undervisning som inte kopplas till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter gör inte 

eleverna aktiva i sitt lärande. Det är viktigt att undervisningen tar utgångspunkt i elevernas 

tidigare erfarenhet och knyts an detta till de abstrakta begreppen på ett sätt så att eleverna ser 

denna koppling (Säljö 2007, s.125).  
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2.2 Det kognitivistiska perspektivet  

Den schweiziske filosofen och pedagogen Jean Piaget är en företrädare inom det 

kognitivistiska perspektivet. Framförallt var det kunskapsbildandet som var intressant för 

honom vilket medförde att han studerade ursprunget och utvecklingen av kunskaper (Säljö 

2000, s.57). Enligt Säljö menar Piaget att barn konstruerar kunskap genom egna handlingar. 

Detta tydliggörs i ett av de drag som återkommer i Piagets syn, vilken är att barns utveckling 

och lärande är starkt förknippad med att de är aktiva och ges möjlighet till att skapa egna 

fysiska och intellektuella erfarenheter. Det är vid dessa tillfällen då barnet är engagerat i sin 

omgivning, både fysiskt och intellektuellt, som det hanterar och utforskar den och som dess 

förmåga utvecklas. Således uppkommer kunskap, enligt Piaget, när barn upptäcker relationer 

mellan objekt genom manipulation av dessa (Säljö 2000, s.61,65).  

Matematikundervisning måste skapa mer utrymme för aktiviteter hos elever och deras eget 

upptäckande. Utrymme måste också ges för den spontanitet barn visar när de hanterar hjälp-

medel avsedda för att bevisa eller bekräfta hypoteser som de själva kan ha ställt upp. 

Hypoteser som är uppställda för att förklara det ena eller det andra fenomenet (Piaget 1976, 

s.26). 

I centrum för Piagets pedagogiska anvisningar står barnets intresse. Han betonar att under-

visning som utgår från elevens intresse underlättar dess inlärning. Den konkreta upplevda 

situationen som tar utgångspunkt i elevens intresse medför att denne är kapabel till att föra ett 

bra matematiskt resonemang. Detta att jämföras med när elever måste lösa problem abstrakt 

då vissa elever tenderar till att bli helt blockerade. Piaget menar att för att utveckla barnets 

abstrakta tänkande skall man först och främst börja med handlingar som utövas på föremål 

som utgår från elevens intressesfär (Piaget 1976, s.80-84). 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en kort historisk beskrivning som visar att arbete med 

läroböcker och det laborativa arbetssättet har förekommit i matematikundervisningen under 

olika historiska epoker. Därefter tas möjligheter och begränsningar upp som finns inom 

aktuell forskning för respektive arbetssätt. 

3.1 Historisk tillbakablick 

Historiskt sett så har Euklides, ca 300 år f Kr, särskilt stort inflytande över matematikens 

utveckling, hans tretton böcker har använts för studier i matematik i mer än 2000 år. Så sent 

som i mitten på 1900-talet användes hans böcker fortfarande som grund i svensk matematik-

undervisning. Andra läroböcker som hade inflytande över den svenska matematik-

undervisningen är Aurelius räknelära från 1614 och Arithmetica som skrevs av en okänd 

författare och publicerades i Italien 1478. Eftersom dessa två användes av elever i självstudier 

var alla moment i böckerna beskrivna i text. Detta gjordes i syfte att underlätta elevernas 

förståelse av räknekonsten. Under 1800 – talet trycktes ytterligare läroböcker till matematik, 

den gången med olika inriktningar och olika nivåer bland annat Räknelära för fruntimmer från 

1853 och Sifferräknelära från 1854 (Johansson 2009, s.58-59). 

Även den laborativa undervisningen har gamla anor. Redan på 300-talet f Kr förespråkades 

den av den grekiske filosofen Aristoteles. Matematiken betraktades av honom som 

abstraktioner av tingens konkreta egenskaper. Aristoteles menade att kunskap utvinner man 

genom att först studera egenskaper hos konkreta ting (Helenius & Mouwitz 2009, s. 9).  

Debatt kring behovet att åskådliggöra den svenska matematikundervisningen fördes livligt 

i slutet av 1800- talet och i början av 1900- talet. En svensk reformpedagog, Anna Kruse 

(1861-1931), var en av de främsta förespråkarna (Rydstedt & Trygg 2010, s.16). Kruse 

betonade att matematikundervisning bör bedrivas på ett laborativt och undersökande sätt.  Det 

praktiska arbetet ska förekomma innan barnen börjar räkna med siffror och symboler (Kruse 

2010, s.33,43).  

Två andra framstående pedagoger som propagerade nödvändighet att använda laborativa 

metoder i matematikundervisningen är K P Nordlund (1830 -1909) och Gottfrid Sjöholm 

(1877 – 1970). Dessa två kritiserade dåtidens undervisning för att vara alltför abstrakt 

(Malmer 2002, s.16-17). 
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3.2 Möjligheter och begränsningar med läroboksbaserat 
arbetssätt 

Johansson skriver att det finns en rad faktorer som bidrar till att läroboken har en central roll i 

matematikundervisningen. Detta kan bland annat vara att någon väljer att göra den till ett 

viktigt objekt och att den då inte betraktas som ett hjälpmedel bland andra. Om lärare och 

elever fokuserar på att hinna med alla sidor i läroboken ges det inte utrymme till att arbeta 

med andra uppgifter. Detta medför att läroboken lätt dominerar undervisningen. En annan 

faktor som ger boken inflytande är elevers uppfattningar att snabb räkning i boken är lika med 

att vara duktig i matematik (Johansson 2009, s.57).  

Enligt Englund har läroboken en stark ställning i undervisningen på grund av att den fyller 

en rad viktiga funktioner eller roller i undervisningen. En av dem är en kunskapsgaranterade, 

auktoriserande roll där läroboken ses av läraren som en garanti att styrdokumentens mål 

uppfylls samt att krävda kunskaper ges. Den kunskapsgaranterade funktionen kan ses som 

något negativt respektive positivt. Det negativa är att lärare utgår i undervisningen från ett 

visst innehåll och hindras att använda andra medel för att uppnå styrdokumentens mål och att 

individanpassa undervisningen. Det positiva med denna funktion är att ett visst, gemensamt 

innehåll garanteras och förmedlas (Englund 1999, s.339-341). Vidare har läroboken en 

gemensamhetsskapande, sammanhållande roll och skapar trygghet, helhet och sammanhang i 

studier för både lärare och elever. En annan uppgift som läroboken har är att den används av 

lärare som utvärderingsredskap av elever och deras kunskapsutveckling. Läroboks-

användningen stödjer lärarens arbete och organisering av den dagliga verksamheten samt 

bidrar till att planeringen av lektioner blir mindre betungande och tidskrävande. Denna 

användning av läroboken är även praktiskt för elever som behöver ett hjälpmedel att hålla sig 

till och ta hem om det behövs. Utöver detta har läroboken även en disciplinerande roll då den 

förhindrar kaos i klassrummet genom att hålla elever sysselsatta (Englund 1999, s.339-341).  

Lärobokens roll i matematikundervisningen berörs även av Ahlberg som skriver att lärares 

sätt att använda läroboken skiljer sig åt, en del lärare använder läroböcker som stöd och andra 

använder inga böcker alls. Hon delar upp lärares användning av läroböcker i tre övergripande 

inriktningar. I den första inriktningen används läroboken som enda utgångspunkten i 

undervisningen, vilken inte knyts an till barnens erfarenheter. I enskilda fall kan 

erfarenheterna dock användas för att spegla innehållet i boken. I den andra används läroboken 

som grund, men lärare försöker även väva in andra saker utifrån barnens tankar och idéer. 
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Slutligen i den tredje inriktningen genomför lärare undervisning utan någon särskild lärobok 

(Ahlberg 2000, s.21- 22).  

Läroboken skapar struktur för eleverna, dessutom erbjuder den uppgifter som eleverna kan 

arbeta med. Den erbjuder möjligheter som vilket annat verktyg som helst. Dock har den sina 

begränsningar och det är viktigt att lärare är medvetna om dessa och diskuterar lärobokens 

auktoritära ställning i klassrummet (Johansson 2009, s. 71).  

Löwing och Kilborn skriver att läroböcker är ett viktigt stödjande verktyg för dagens lärare 

som dagligen ställs inför en rad olika arbetsuppgifter. Om en lärare är alltför beroende av 

läromedel beror det troligen inte på lärobokens utformning utan att läraren inte givits 

möjlighet till utbildning och fortbildning (Löwing & Kilborn 2002, s.116). Även Bjerneby 

Häll anser att läroboken är ett värdefullt och stödjande läromedel i matematikundervisningen 

särskilt för nyutbildade lärare. Läroboken kan underlätta planeringen och genomförandet av 

lektioner genom att den ger förslag på ett upplägg (Bjerneby Häll 2006, s.218). 

Att boken är ett bra stöd tas även upp i rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik 

där lärare motiverar sitt val att använda läroboken som grund i matematikundervisningen 

utifrån två perspektiv. För det första, användningen av denna undervisningsmetod hjälper 

läraren att hantera alltför stora klassgrupper. För det andra ger detta arbetssätt elever 

möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Vidare menar lärarna att en lärobok med 

varierande nivåer hjälper läraren att följa elevers utveckling (Skolverket 2003, s.24, 40).  

Lärare bör vara medvetna om att läroboken inte har företräde när det gäller tolkning och 

implementering av styrdokumenten. Att läroböckerna följer kursplanen finns det ingen orsak 

att betvivla. Endast genom att läsa innehållsförteckningen i den aktuella läroboksserien åter-

finns ofta de vanliga matematiska begreppen såsom formler, procent, ekvationer m.m. 

Däremot behöver detta inte nödvändigtvis betyda att läroboken är jämkad med gällande 

kursplan. Lärare bör därmed inte endast använda läroboken som ett instrument för att uppnå 

ställda mål i styrdokumenten. Detta beror inte på lärobokens kvalitativa innehåll utan dess 

begränsning när det gäller att influera elevers strävan att uppnå vissa mål (Johansson 2009, 

s.60,71).  

Malmer skriver att lärare, på grund av trygghet, väljer att följa den lärogång och det stoff 

som presenteras i läroboken. Under lektioner strävar vissa lärare och elever att hinna med 

många sidor. Det som blir betydelsefullt är att räkna ut rätt värde och att räkna många 

uppgifter med samma moment. Detta arbetssätt är resultatinriktat och elever lär sig att 

kvantitet, resultatet rätt eller fel, är viktigare än själva lösningsprocessen. Dessutom tillför 



 13 

detta arbetssätt stressmoment för elever när de upptäcker att de har svårt att hinna med alla 

sidor (Malmer 2002, s.28, 30).  

Ahlberg skriver att många barn tycker att det är roligt med läroboken. Dock innebär inte 

detta att den har en positiv effekt på barnets lärande. En risk med läroboken är att den 

begränsar barnens kreativa tänkande avseende matematik och skapar en distans till praktisk 

användning av matematiken. Följden av detta kan bli att den istället för att stödja stjälper 

barnens förståelse för matematiska begrepp. En ytterligare begränsning är att ett stort 

användande av boken skapar en uppfattning om att matematik lär man sig endast genom att 

räkna i boken (Ahlberg 2000, s.22).  

3.3 Möjligheter och begränsningar med ett laborativt 
arbetssätt 

Enligt Rydstedt och Trygg passar det lärobokbaserade arbetssättet vissa elever, särskild de 

som uppskattar fasta rutiner och som känner trygghet i att räkna endast i matematikboken. 

Medan andra behöver möta ett varierat arbetssätt som består av praktiskt arbete, 

undersökningar, samtal och diskussioner. Elever har olika inlärningsstilar och behöver därför 

tillägna sig kunskap på olika sätt. För att uppfylla detta behov av varierad matematik-

undervisning används det laborativa arbetssättet. Användningen av detta arbetssätt skapar 

således andra förutsättningar, utöver läroboken, för elever att tillägna sig matematiska 

kunskaper (Rydstedt & Trygg 2005, s.5, 88). Även Malmer förespråkar det laborativa 

arbetssättet i matematikundervisningen. Hon talar om att elevers stora behov av konkretion, 

stimulans och omväxling i matematikundervisningen tillfredsställs med detta arbetssätt 

(Malmer 2002, s.92).  

 Vidare skriver Malmer att jämfört med undervisning med läroboken som grund har inte 

det laborativa arbetssättet lika stort inflytande. Fortfarande domineras undervisningen av läro-

boken. Hon nämner några faktorer som hindrar att införliva förändringar i matematik-

undervisningen och därmed ge större utrymme åt ett varierande arbetssätt. De bromsande 

faktorerna kan bland annat vara lärarnas osäkerhet på sin egen ämneskompetens, ett stort 

förtroende för en lärobok, tidsbrist för planering som ska anpassa undervisningen till 

elevernas varierande förutsättningar samt brist på resurser (Malmer 2002, s.25-26).  

Bjerneby Häll (2006) beskriver i sin avhandling hur lärarstudenters intentioner och idéer 

att undervisa i matematik förändrades tre år efter avslutad lärarutbildning. De nyblivna lärarna 

beskrev i slutet av sin utbildning sin framtida matematikundervisning som varierad med olika 
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inslag av laborativt och undersökande arbete. Här nämns två faktorer som förhindrade lärarna 

att genomföra denna undervisning som de hade idéer om i slutet av sina studier. Den första 

som nämns är den omfattande tid som krävs för att genomföra planeringar. Förutom denna är 

att elevgrupper med olika förutsättningar där vissa val av undervisningssätt kan leda till kaos 

(Bjerneby Häll 2006, s.185-190). 

Enligt Malmer ligger skolmatematiken långt från elevernas verklighetsförankring, både 

vad det gäller språk och erfarenhet. För att eleverna ska inse värdet av detta ämne bör 

matematikundervisningen kopplas till deras erfarenheter och verklighet. Hon menar att den 

konkreta situationen ur verkligheten som sätts i ett meningsfullt sammanhang är 

utgångspunkten för kunskapsprocessen (Malmer 2002, s.26, 29). Genom användning av det 

laborativa arbetssättet i undervisningen skapas bättre möjlighet att knyta an matematiken till 

elevers vardag än en lärobok. Detta på grund av att läroböcker ofta innehåller uppgifter som 

har verklighetsanknytning men att detta sker på ett strukturerat och tillrättalagt sätt (Malmer 

1990, s.46). Verkligheten är betydligt mer komplicerad och svårtolkad och ser inte ut på 

samma sätt som visas i läroböcker. Det är därför viktigt att lärare skapar utrymme i 

matematikundervisningen som tar sin utgångspunkt i verkligheten. Detta för att elever 

behöver se värdet av att kunna matematik för att kunna lösa och bearbeta matematiska 

problem i vardagen (Malmer 1990, s.46). Dessutom bör lärare göras medvetna om att 

verkligheten inte är densamma för alla elever. Alla elever behöver inte ha samma syn på vad 

som är realistiskt och relevant (Johansson 2009, s.64). 

Utöver att användning av det laborativa arbetssättet underlättar verklighetsförankring i 

matematikundervisningen öppnar detta arbetssätt även upp möjligheter för en individanpassad 

undervisning. Malmer skriver att behovet av individanpassa undervisningen är stort, på grund 

av heterogena elevgrupper, med olika förutsättningar för lärande. Eftersom elever är olika 

behöver undervisningen anpassas till varje elevs olika förutsättningar och behov. Detta bör 

ske genom att elever arbetar med lämpligt stoff som är anpassad till deras nivå och i den takt 

de har förutsättningar för (Malmer 2002, s.28).  

Om elever ska kunna nå fram till förståelse av abstrakta begrepp, siffror och symboler 

krävs att de aktivt och kreativt deltar i olika laborativa aktiviteter och reflekterar över vad de 

gjort. Med hjälp av reflektionerna får elever möjlighet att upptäcka matematiska samband och 

processer. Dessa erövrade erfarenheter omkodas sedan till det matematiska symbolspråket 

(Malmer 2002, s.29). 
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För att säkerställa att elever tillägnar sig matematiska begrepp krävs noggrann planering, 

det vill säga att materialet som används måste sättas in i ett meningsfullt och genomtänkt 

sammanhang. Om inte detta genomförs är risken stor att inlärningen av matematiska begrepp 

slutar i ett planlöst plockande av material. Laborativt arbete som genomförs på ett genomtänkt 

och strukturerat sätt bidrar till att elever skapar sig inre bilder som stödjer deras logiska 

tänkande (Malmer 2002, s.29).  

Löwing kom i sin studie, där hon observerade lektioner med laborativt inslag, fram till att 

om läraren inte gör på rätt sätt, eller inte verkligen förstår hur man ska göra, då blir resultatet 

inte lyckat. Det innebär att elever inte lär sig den kunskap som det är tänkt att de tillägna ska 

sig. Det är därmed viktigt att läraren verkligen vet hur det laborativa arbetssättet skall 

användas för att nå framgång med det (Löwing 2006, s.141). Således är inte ett laborativt 

arbetssätt att anse som en mirakelkur utan tydliga val måste göras av läraren. Val utifrån svar 

på frågor avseende matematik: Vad ska eleverna lära sig? Varför ska de lära sig detta? Hur 

ska de lära sig? (Rystedt & Trygg 2005, s.8). 
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4 Metod och material 

I detta kapitel presenteras valet av undersökningsmetod, datainsamlingsinstrument och 

undersökningspersoner. Vidare beskrivs studiens genomförande och analysmetod. 

Avslutningsvis redovisas forskningsetiska principer samt studiens validitet och reliabilitet. 

4.1 Val av metod 

Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka fyra grundskollärares syn på två 

undervisningssätt i matematikundervisningen ansågs den kvalitativa metoden som mest 

lämplig. I den metoden läggs tyngdpunkten på att tolka och förstå de resultat som 

framkommer och inte på att generalisera (Stukát 2005, s.32).  

Fördelen med den kvalitativa metoden är att möte mellan forskaren och respondenten sker 

personligt som i sin tur ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor som kan bidra till 

kompletterande och fördjupande svar. Det finns dock en nackdel med att intervjuaren genom 

sin närvaro kan påverka informanternas ärlighet när undersökningens frågor besvaras (Larsen 

2009, s.27-28). Nackdelen ansågs däremot inte vara tillräckligt stor för inte välja metoden. 

      En annan forskningsmetod som används i vetenskapliga undersökningar är kvantitativ. 

Den kvantitativa metoden är särskilt användbar vid undersökningar där forskare vill förklara 

olika fenomen som studeras samt skaffa sig en representativ överblick vilket innebär att 

resultaten illustrerar fler än de faktiskt undersökta (Larsen 2009, s.23,24). Den är mindre 

lämplig i den här studien då förståelse för ett fåtal lärares arbetssätt vill uppnås och inte 

framställa ett representativt resultat. 

4.2 Datainsamlingsinstrument 

Som datainsamlande instrument valdes till denna undersökning den kvalitativa intervjun. 

Huvudsyftet med den kvalitativa intervjun är att försöka förstå det studerade fenomenet från 

undersökningspersonens synvinkel (Kvale & Brinkman 2009, s.17). Det är genom 

informanternas uttryckta åsikter och synpunkter som forskare får möjlighet att upptäcka 

egenskaper hos fenomenen och skaffa en djupare förståelse om det (Patel & Davidson 2002, 

s.78).  
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Intervjuer förekommer i olika former, strukturerade med färdigformulerade frågor som 

ställs i en bestämd ordningsföljd samt halvstrukturerade där frågorna ställs i den ordning som 

intervjusituationen inbjuder till (Larsen 2009, s.83). En kombination av dessa sätt användes i 

denna studie då intervjufrågor klargjordes i förväg men inte ställdes i en strikt ordning. Under 

intervjutillfällena lämnades det utrymme för följdfrågor samt informanterna fick möjlighet att 

prata fritt.  

4.3 Val av informanter och genomförande  

För att närma sig studiens syfte avsågs att utföra intervjuer med fyra yrkesverksamma 

grundskollärare som arbetar på två olika skolor, lokaliserade i Stockholmsområdet. Val av 

dessa undersökningspersoner gjordes med hjälp av snöbollsmetoden som innebär att forskaren 

gör ett medvetet val av informanter som enligt honom eller henne har kunskaper om det 

studerade området (Larsen 2009, s.78). Kriterier för valet av lärarna var inte slumpmässiga 

utan det som styrde detta var informanternas arbetssätt i matematikundervisningen. 

Informationer om lärarnas användning av de två undervisningssätten, läroboksbaserat och 

laborativt, införskaffades genom tips från en skolkamrat samt genom tidigare kontakter från 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Förfrågan om deltagande skedde dels genom att 

personligen besöka skolan där informanterna arbetar och dels genom e-post. Sammanlagt 

genomfördes fyra intervjuer, två med lärare som utgår från lärobokbaserat arbetssätt i 

matematikundervisningen samt två som använder laborativt arbetssätt.  

Genomförandet av de fyra intervjuerna ägde rum på skolor där informanterna arbetar. 

Under intervjuerna användes intervjumanus som återges i sin helhet i bilaga 1. Varje intervju 

utfördes individuellt i informanternas klassrum. Intervjuerna inleddes med att återigen 

presentera undersökningssyftet, därefter meddelades lärarna att materialet kommer att 

transkriberas samt förstöras efter avslutad uppsatsskrivande. Dessutom informerades 

informanterna om att deras personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Efter 

informanternas godkännande användes ljudupptagningsutrustning för att spela in intervjuerna. 

Den insamlade empiriska informationen transkriberades därefter ordagrant till textform. 
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4.4 Analysmetod  

4.4.1 Hermeneutisk tolkning 

Den hermeneutiska tolkningen valdes som hjälpmedel för att utföra analysarbetet av det 

empiriska materialet i denna studie. 

Hermeneutik är en filosofisk tankeströmning som syftar på förståelse och tolkning. Från 

början användes hermeneutiken vid tolkningar av religiösa texter, men i modern tid 

utvidgades den till en allmän teori om tolkning och förståelse i vid mening (Thomassen 2007, 

s.179). Inom hermeneutiken ses forskarens förförståelse, tankar och erfarenheter som en 

tillgång för tolkningen av textens material. Resultaten av tolkningen är i hög grad påverkade 

av den subjektiva forskaren som utför tolkningen. Av en och samma text kan olika forskare 

utvinna olika mening (Stukát 2005, s.32). Detta innebär att det empiriska materialet, som i 

denna undersökning består av fyra transkriberade intervjuer, riskerar att påverkas av min 

förförståelse under själva tolkningsprocessen. Dessutom kan resultatet av tolkningen av detta 

empiriska material skilja sig åt från tolkningar som utförs av andra forskare på samma 

underlag. 

För att skapa en helhetsförståelse av intervjutexter påbörjades arbetet med flera genom-

läsningar av det transkriberade materialet. Vidare utfördes läsning av utvalda delar var för sig. 

Denna form av tolkningsprocess illustreras av hermeneutiker som spiralformad, forskare som 

genom ständig rörelse mellan helhet och delar, utvecklar förståelse om det studerade objektet 

(Thomassen 2007, s.101- 102). Användning av denna tolkningsmetod har i min undersökning 

lett till en fördjupad förståelse av det som informanterna sagt. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vid genomförandet av en undersökning ska forskare förhålla sig till forskningsetiska 

principer. Dessa är utgivna av Vetenskapsrådet i syfte att skydda individer som deltar i 

forskning. De forskningsetiska principerna delas upp i fyra allmänna krav: informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här följer en kortfattad 

beskrivning av respektive krav: 

Informationskravet säger att forskaren ska informera deltagarna om undersökningens 

syfte samt meddela hur undersökningen kommer att gå till. Deltagarna ska även informeras 

om de har rätt att avbryta sitt deltagande och att deras deltagande är frivilligt (Vetenskaps-
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rådet 2002, s.7). Informanterna i den genomförda studien informerades om undersökningens 

syfte samt om sin roll i den. 

Samtyckeskravet ger informanten rätt att bestämma om hon ska delta eller inte i 

undersökningen. Dessutom ges den medverkande rätten att bestämma villkoren för 

deltagandet och hur länge det ska pågå (Vetenskapsrådet 2002, s.9).  De intervjuade lärarna 

tillfrågades och godkände sitt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet ställer krav på nedtecknande, förvaring och avrapportering av 

uppgifter om informanter så att enskilda personer inte kan identifieras. Detta är särskilt viktigt 

vid etiskt känsliga uppgifter. Uppgifterna skall dessutom vara otillgängliga för utomstående 

(Vetenskapsrådet 2002, s.12). I undersökningen förekommer varken skolorna eller lärarnas 

namn. Informanterna bestod av både män och kvinnor men för att minska spårbarheten har 

samtliga tilldelats kvinnliga fiktiva namn.  

Nyttjandekravet reglerar så att insamlade uppgifter om informanter, avsedda att användas 

för forskningsändamål inte får användas eller utlånas till annan verksamhet än den avsedda 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14). Alla deltagare fick information om att allt det transkriberade 

materialet samt uppgifter om informanterna används endast till denna undersökning och 

förstörs därefter. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

De tre begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet handlar om en studies kvalitet 

(Stukát 2005, s.125). För att säkerställa en god validitet av en undersökning måste forskare 

samla in data som är relevant för studiens frågeställning (Larsen 2009, s.80).  Vidare menar 

Larsen att forskare inom den kvalitativa undersökningen har lättare att uppnå en god validitet 

eftersom möjlighet att förända sin arbetsgång finns. Mötet mellan forskare och respondenten 

sker ansikte mot ansikte som bidrar till att förklaringar kan ges och att fördjupande frågor kan 

ställas. Detta flexibla arbetssätt bidrar enligt Larsen till högre validitet (Larsen 2009, s.81). 

Under intervjuerna säkerställdes relevansen i denna studie genom att följdfrågor ställdes samt 

att informanterna fick möjlighet att tala fritt om ämnet. 

Att säkerställa reliabilitet är inte enkelt i kvalitativa intervjuer då begreppet innebär 

noggrannhet och tillförlitlighet. Detta för att olika forskare exempelvis kan göra olika 

tolkningar av det insamlade materialet. Det är inte säkert att man lägger märke till samma 

saker eller uppfattar allt på samma sätt (Larsen 2009, s.81). Vid intervjuer finns det risk att 

intervjuaren kan påverka informanten genom sitt uppträdande och denne ändrar eller 
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modifierar sitt svar (Larsen 2009, s.108).  En annan riskfaktor som kan förekomma är 

feltolkningar vid behandlingen av svaren (Stukát 2005, s.126). I möjligaste mån har 

reliabilitet försökt uppnås i genomförd undersökning genom att inspelad intervju 

transkriberats ordagrant och genomlästs några gånger efter transkriberingen. Dessutom var 

forskaren, under intervjuernas gång, neutral utan att nämna sina egna värderingar och 

uppfattningar.  

Utöver reliabilitet och validitet måste forskare resonera kring underökningens 

generalisering. Generaliserbarhetsbegreppet syftar till att visa för vem eller vilka resultaten 

gäller (Stukát 2005, s.129). Syftet med den genomförda undersökningen var inte att 

generalisera hur lärare i allmänhet arbetar med de två arbetssätt i matematikundervisningen 

utan att skapa en förståelse hur de fyra intervjuade lärare ser på dessa. 

Eftersom det empiriska materialet består av de fyra genomförda intervjuerna kan inte 

studiens resultat vara representativ, vara giltig för alla lärare som undervisar i matematik. 

Varje lärare kan uttrycka sitt synsätt angående arbete med lärobokbaserat eller laborativt på 

helt olika sätt, utifrån sin egen erfarenhetsvärld.  
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av det empiriska materialet som består av de genomförda 

intervjuerna. Detta resultat redogörs i sammanfattningsform samt med citat hämtade från det 

transkriberade underlaget. Analysen av resultatet genomförs utifrån relevanta teorier samt 

tidigare forskning inom det aktuella området. Inledningsvis presenteras kortfattat de fyra 

informanterna. Deras arbetssätt beskrivs och därefter analyseras deras uppfattningar om de två 

arbetssätten. Detta görs genom att fördelar och nackdelar lyfts fram för de två arbetssätten.  

5.1 Presentation av informanter 

Maria är grundskollärare med inriktningen språk men har även läst ämnet matematik. Hon 

har undervisat i matematik i 11 år, lika länge som hon varit lärare. Maria är klasslärare i 

årskurs 1 som består av 26 elever. 

Lena är utbildad i ämnena NO, matematik och idrott för årskurs 1 – 7. Hon har arbetat som 

lärare i 7 år och under den tiden undervisat alla årskurser i hela lågstadiet och mellanstadiet. 

Alla 7 åren har hon undervisat i matematik. För närvarande undervisar hon årskurs 1 med 25 

elever. 

Stina har studerat matematik och fysik för årskurs 4 till 9. Hon har även läst till idrotts-

lärare. Stina undervisar i matematik och NO i årskurs 2 till 5. I snart 7 år har hon undervisat i 

dessa ämnen. Undervisningen sker i åldersblandade klasser med upp till 30 elever. 

Anna är lärare i matematik, svenska, SO och NO och har undervisat i dessa ämnen under 3 

år. Hon arbetar med integrerade klasser där 2:or går med 3:or och 4:or går med 5:or, i varje 

klass är det ungefär 30 elever. 

5.2 Lärarnas arbetssätt i matematikundervisningen 

5.2.1 Läroboksbaserat arbetssätt – Maria och Lena 

Läraren Maria använder läroboken som grund i matematikundervisningen. Användning av 

läroboken sker ungefär 3 - 5 gånger per vecka. Maria berättar att utifrån det kapitel i 

läroboken som eleverna arbetar med, försöker hon att organisera olika praktiska övningar.  

Varje lektion påbörjar hon med någon form av gemensam genomgång på tavlan, lek eller en 

praktisk aktivitet där laborativa föremål som klossar, bilder och brickor används. Vidare säger 
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läraren att eleverna sedan gör det hon gått igenom men på en mer abstrakt nivå i läroboken 

och att detta sker individuellt. Vanligast vid praktiska övningar är att elever arbetar i par, två 

och två. Läraren återkommer några gånger under intervjun till att boken är utgångspunkten, 

men att hon ändå försöker vara kreativ och blanda in lite annat för att skapa en levande 

undervisning.  

”Jag använder boken som grund det är ju så det har blivit och utifrån det gör vi mer 

laborativa saker[…]” 

Citatet visar tydligt att Maria har boken som grund men även arbetar med att få med det 

laborativa arbetssättet.   

Läraren Lena berättar vid intervjutillfällen att hon bedriver lärobokbaserad matematik-

undervisning. Matematikboken används normalt vid varje matematiklektion som är 

schemalagd fem gånger per vecka. Utöver läroboken utför läraren praktiska aktiviteter där 

olika laborativa material använd som stenar, knappar och bilder. Dessa aktiviteter utförs ofta 

vid gemensamma genomgångar samt när ett nytt moment introduceras. En vanlig lektion 

inleds normalt med att läraren, med elevernas hjälp, förklarar något praktiskt, eller visar något 

med hjälp av kroppsuttryck. Därefter använder eleverna läroboken för sitt arbete och utför 

individuella beräkningar i den. 

”Jag använder boken väldigt mycket men sen gör man mycket praktiskt eftersom man 

måste förklara och visa så att barnen förstår[…]”  

Således använder Lena både laborativt arbetssätt och arbete med läroboken men med betoning 

på den senare. 

Gemensamt för de två lärarna, Maria och Lena, är att de bedriver sin matematik-

undervisning utifrån boken som det huvudsakliga grundvalet. Men de använder även andra 

kompletterande laborativa metoder vid sidan av den. Detta kan kopplas till Ahlberg (2000) 

som skriver att det förekommer en stor variation i lärarens sätt att använda läroboken i under-

visningen. Läroboken används av vissa lärare som den enda utgångspunkten för 

undervisningen, av andra som den huvudsakliga och en del lärare väljer att inte arbeta utifrån 

någon särskild lärobok.   

I matematikundervisningen som bedrivs av de nämnda lärarna har boken en central roll. 

Detta återfinns hos Johansson (2009)  som skriver att det finns en rad faktorer som bidrar till 

att läroboken har ett stort inflytande över matematikundervisningen. En av faktorerna som 

hon nämner är att lärare väljer att inte betrakta läroboken som ett hjälpmedel bland andra utan 
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gör den till ett viktigt objekt. Enligt Maria och Lena själva är de lärare som sätter läroboken i 

fokus och därmed ger den en betydande ställning i matematikundervisningen.  

5.2.2 Laborativt arbetssätt – Stina och Anna 

Läraren Stina undervisar i matematik på ett laborativt sätt. Detta ger henne möjlighet att 

skapa en variationsrik matematikundervisning. Stina berättar att hon vid undervisningen 

försöker använda olika inlärningsstilar så att alla barn ska ges möjlighet att tillägna sig 

kunskap och lära sig enligt henne på bästa sätt. På frågan om de använder läroboken svarar 

hon: 

 ”Nej, vi använder ingen bok, på den här skolan är det bara laborativ matematik” 

Det närmaste de kommer matematikboken är vid de tillfällen de använder stenciler med öv-

ningar, så kallade matematikpapper. 

Hon inleder normalt en lektion med en gemensam genomgång där hon presenterar 

lektionens innehåll. Barnen arbetar därefter individuellt eller i grupp. Laborativt arbetssätt 

används av Stina åtminstone 2 av 3 matematikpass, där det tredje passet är med matematik-

papper. 

Läraren Anna bedriver även hon hela sin matematikundervisning på ett laborativt arbets-

sätt. Detta gör hon för att inkludera olika inlärningsstilar. Undervisningen som utformas 

utifrån detta arbetssätt genomförs med hjälp av spel, plockmaterial, arbetsblad, datorer, 

smartboard, problemlösningsuppgifter och gruppdiskussioner. Anna och Stina arbetar på 

samma skola och planerar matematikundervisningen till största del tillsammans. Detta gör att 

deras arbetssätt i undervisningen ter sig på liknande sätt.  

Både Stina och Anna genomför matematikundervisning på ett laborativt sätt utan någon 

särskild lärobok. Metoden kan också knytas an till Ahlbergs (2000) resonemang om variation 

i lärares arbetssätt. I det här fallet handlar det om lärare som väljer att arbeta helt utan lärobok. 

Anna och Stina beskriver att laborativt arbetssätt ger dem möjlighet att anpassa 

undervisningen till elevers olika inlärningsstilar.  Detta bestyrks av det som Rydstedt & Trygg 

(2005) säger att elever har olika inlärningsstilar och behöver därför tillägna sig kunskap på 

olika sätt. För att uppfylla detta behov av varierad matematikundervisning används det 

laborativa arbetssättet.  
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5.3 Fördelar med läroboksbaserat arbetssätt 

Lärarna Maria och Lena som bedriver lärobokbaserat matematikundervisning säger vid 

intervjutillfällena att det finns flera fördelar med att använda läroboken. Även lärarna Stina 

och Anna som arbetar läroboklöst, endast utifrån det laborativa arbetssättet, nämner också 

fördelar som berör lärobokens användande i undervisningen.  

5.3.1 Tidsaspekten 

En gemensam fördel som samtliga intervjuade lärare tar upp är att läroboken spelar en 

tidsbesparande roll vid planeringen av matematiklektioner. Maria betonar att hon vinner 

mycket tid när hon använder en lärobok i undervisningen, detta för att det inte är bara 

matematik som hon undervisar i. Det finns även andra ämnen som kräver planering. Eftersom 

även Lena har andra ämnen att planera anser också hon att det är skönt att ha något att stötta 

sig på då hon måste planera allt själv. Även Stina och Anna ser fördelen med användandet av 

läroboken i matematikundervisningen eftersom detta arbetssätt kräver betydligt mindre tid för 

planering jämfört med det laborativa arbetssättet. Detta minskar arbetsbelastningen, särskilt 

för de lärare som undervisar i flera ämnen. Fördelen med tidsbesparing kan kopplas till 

Englunds (1999) beskrivning av den praktiska funktionen som läroboken fyller i 

undervisningen. Läroboksanvändningen underlättar lärarens organisering av det dagliga 

arbetet samt bidrar till att planeringen av lektioner blir mindre betungande och tidskrävande.  

5.3.2 Struktur, stöd och trygghet 

Maria ser ytterligare en fördel med lärobokbaserad matematikundervisning. Enligt henne 

skapar läroboken en struktur och trygghet för elever som är i behov av att arbeta i en tyst och 

lugn miljö, barn som inte klarar av när det är för rörigt. Dessa elever mår bra och känner sig 

trygga när de arbetar individuellt i boken. Det Maria säger stämmer väl överens med Rydstedt 

och Trygg (2005) som skriver att arbete med matematikboken passar en del elever, särskild de 

som uppskattar fasta rutiner och känner trygghet att endast utföra beräkningar i matematik-

boken.  

Att läroboken även skapar struktur och trygghet för lärare nämner Stina och Anna. Anna 

beskriver det med att när lärare har boken ger den förslag på uppgifter, hemläxor och 

diagnoser. Detta medföra att undervisningen kan bli enklare eftersom det finns en bok att luta 

sig tillbaka på, man följer helt enkelt bokens anvisningar. Dessutom har boken en uttänkt 

strategi där respektive delmoment följer i strukturerad ordning. Läraren Stina säger att 
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matematikboken skapar en trygghet genom att lärare med den vet ungefär att barnen tillägnar 

sig den kunskap som de bör få om de hinner igenom boken. Hon talar även om att den kan 

vara bra för nyutbildade lärare, som då har en grund att utgå ifrån. Detta bekräftas av 

Bjerneby Häll(2006) som anser att läroboken är ett värdefullt och stödjande läromedel i 

matematikundervisningen särskild för de nyutbildade lärare. 

Samtliga lärares åsikter om att matematikboken skapar trygghet för både elever och lärare 

stöds av Englunds (1999) resonemang kring att läroboken har en gemensamhetsskapande, 

sammanhållande roll och skapar trygghet, helhet och sammanhang i studier för både lärare 

och elever.  

Enligt Lena innebär arbete med läroboken att den ger henne ganska mycket stöd eftersom 

hon som klasslärare undervisar i ett antal olika ämnen. Lena berättar att hon har arbetat 

ganska lång period som lärare, ungefär 7 år. Trots det känner hon att boken ger henne mycket 

stöd. Detta utrycker läraren på följande sätt: 

[…] jag har jobbat ganska länge nu men att ha en mattebok som ett stöd är ganska 

skönt[…] 

Maria säger även hon att läroboken ger henne en bas, en grund att utgå ifrån. Läraren nämner 

att boken ger henne förslag på arbetsgång och tillgång till olika diagnoser. Lena och Marias 

uppfattning om lärobokens stöd kan förstås utifrån Löwing och Kilborn (2002) då de skriver 

att läroböcker är ett viktigt stödjande verktyg för nutidens lärare som dagligen ställs inför en 

rad olika arbetsuppgifter. Det stöd som de känner kan även bekräftas av Englund (1999) som 

skriver att användandet av läroboken garanterar att ett gemensamt innehåll förmedlas. 

Däremot kan det ses som negativt då läraren utgår från ett visst innehåll och därmed hindras 

att använda andra medel för att uppnå ställda mål och nå individanpassad undervisning.  

5.3.3 Följer styrdokumenten 

Lena och Maria anger att läroboken är bra ur styrdokumentens perspektiv eftersom läroboken 

följer de mål som läroplanen och kursplanen föreskriver. Lena talar om att eftersom läroboken 

är byggd på kursplanen har hon garanti på att alla delar som kursplanen säger ska följas finns 

med. Maria anser att läroboken fungerar som ett stöd att luta sig emot och man vet att den 

återspeglar läroplanen. Dessutom hjälper läroboken till med att hitta en bra balans mellan 

olika delar i matematiken. Detta styrks av Englund (1999) som skriver att läroboken fyller en 

kunskapsgaranterade, auktoriserande roll i undervisningen och ses av läraren som en garanti 

att styrdokumentens mål uppfylls samt att krävda kunskaper ges.  
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5.3.4 Enklare hantering av stora klasser 

Läraren Maria anger en fördel som är viktig i hennes val att utgå ifrån en lärobok i matematik-

undervisningen. Den fördelen är elevgruppens storlek, som i dagsläget består av 26 stycken. 

Hon utrycker detta på följande sätt: 

”[…] jag tycker att det är skönt att ha boken för att jag har en så stor grupp”  

Läraren nämner också att användning av en lärobok i matematikundervisningen hjälper henne 

att hålla reda på hur långt eleverna har kommit. Marias motivering liknar den som lärarna i 

rapporten från Skolverket (2003) använder till sitt val av att använda läroboken som grund i 

matematikundervisningen. Användningen av denna undervisningsmetod hjälper lärarna att 

hantera alltför stora klassgrupper och dessutom hjälper den till att följa elevers utveckling. 

Även Englund (1999) nämner att läroboken är ett stort stöd som underlag vid utvärdering av 

elevers kunskapsutveckling.  

5.3.5 Fördjupningsmöjligheter 

En annan fördel som Lena nämner är att läroboken är ett bra hjälpmedel som kan utnyttjats 

för repetition och färdighetsträning särskilt i ettan när allting är nytt. Extrauppgifterna, längst 

bak i böckerna, som används till repetition kan även användas som extrauppgifter till de barn 

som fort blir klara, då undviker man att de blir rastlösa.   

5.3.6 Praktiskt för elever 

Maria säger att läroboken underlättar elevers vardag genom att alla uppgifter är samlade i en 

bok. Detta gör att elever har lätt att ta med dem hem när de får hemläxa. Läraren talar om att 

det är svårt för små barn att hålla ordning på alla lösa papper. Det som Maria säger går i linje 

med vad Englund (1999)  tar upp angående att läroboken underlättar lärarens arbete men även 

elevers. Det är praktiskt för eleverna att ha en bok att hålla sig till och att kunna ta hem och 

läsa.  

5.4 Nackdelar med läroboksbaserat arbetssätt 

Läroboken ger möjligheter som vilket hjälpmedel som helst men det är viktigt att lärare även 

är medvetna om dess begränsningar (Johansson 2009). Att det även finns nackdelar med att 

använda läroboken i matematikundervisningen framkom i de genomförda intervjuerna. 
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5.4.1 Kvantitet före kvalitet 

En gemensam nackdel som Maria och Lena talar om är att användandet av läroboken kan 

frambringa en viss tävlingsanda mellan elever. Maria upplever att elever tävlar med en 

kompis, eller med klassen, därför att de tror att den som är snabbast och har gjort flest 

uppgifter är bäst. Det gör att vissa elever skyndar på i boken utan att kanske förstå vad de gör.  

Lena anser att tävlingstendensen som framkallas hos vissa elever framförallt blir synlig när 

eleverna kommer högre upp i åldrarna och inte så mycket i årskurs 1. Detta bestyrks av 

Malmer (2002) som tar upp att strävande efter att räkna så många uppgifter, eller sidor, som 

möjligt leder till att elever lär sig att kvantitet är viktigare än själva lösningsprocessen. Vidare 

skriver hon att denna stora fokus på kvantitet tillför stressmoment till elever när de upptäcker 

att de har svårt att hinna med alla sidor.  Att detta är en nackdel med läroboksanvändning talar 

också Anna om under intervjun. Hon menar att vid användande av matematikboken kan det 

uppstå stress bland eleverna eftersom det förväntas att eleverna klarar av avsnitt i tid. Även 

Johansson (2009) diskuterar arbetssättet där lärare och elever fokuserar på att hinna med alla 

sidor i läroboken kan begränsa utrymmet till att arbeta med andra uppgifter. Detta leder i sin 

tur till att läroboken lätt dominerar undervisningen. Dessutom skapar detta en uppfattning hos 

elever att snabb räkning i boken är lika med att vara duktig i matematik. 

5.4.2 Svårigheter med att individanpassa 

En annan nackdel att arbeta med matematikboken som tre av de intervjuade lärarna, Maria, 

Lena och Anna, lyfter fram är att detta arbetssätt inte gynnar alla elever. Enligt Anna når läro-

boken väldigt få barn, det är endast de visuella barnen som lär sig genom text och bild. Maria 

nämner att vissa barn har svårt att ta till sig kunskapen via matematikboken vilket innebär att 

hon kompletterar den med hjälp av olika praktiska övningar. Läraren Lena säger att arbete 

med matematikboken kan vara problematiskt för elever som har svårigheter med detta ämne. 

Dessa elever hinner inte göra alla uppgifter och kan ligga efter med materialet. Lena 

poängterar att det är viktigt att komplettera läroboken med andra hjälpmedel för att nå ut till 

alla elever. 

5.4.3 Styrningar och stress 

Läraren Lena säger att en nackdel med att ha en lärobok är att hon känner sig låst när hela 

boken inte hinns med, det gör att hon känner sig instängd och måste bli klar med den. Lena 

hoppar över sidor men sedan går hon tillbaka och gör det de hoppat över om det finns tid för 
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detta. Maria i sin tur nämner att hon ibland inte vågar hoppa över de moment som boken 

består av. Detta trots att hon tycker att något avsnitt är onödigt att gå igenom. Läraren Stina i 

sin tur tar upp att hon har valt att bedriva laborativ undervisning utan läroboken därför att vid 

användning av läroboken blir man alltför mycket styrd utifrån den. 

”Jag väljer att jobba på det här sättet för att när man har en mattebok så är det mer 

styrt vad matteboken säger” 

Också Anna anser att matematikboken påtvingar oönskad styrning och att den dessutom till 

viss är mån stressframkallande för lärarna eftersom det ställs krav på att boken måste gås 

igenom i sin helhet. 

5.4.4 Enformigt 

Anna nämner att utifrån lärarens perspektiv kan läroboksbaserade undervisning bli väldigt 

tråkig eftersom den blir enformig. Läraren Maria anser på liknande sätt att användning av en 

lärobok i längden kan bli långtråkig för henne själv. Hon poängterar dock att detta inte gäller 

för eleverna så länge de är stolta över sin bok. Även Stina säger att hon tycker det var tråkigt 

att använda matematikboken. 

5.4.5 Överensstämmelse med mål 

Stina påpekar att matematikboken inte alltid behöver stämma med styrdokumentens mål. 

Läraren anser att man kan komma närmare styrdokumentets mål genom att inte alltid lita på 

läroboken utan själv titta på målen och sedan anpassa undervisningen till den. Denna åsikt 

överensstämmer med Johansson (2009). Hon skriver att en lärobok inte nödvändigtvis 

behöver följa gällande kursplan. Därmed anser hon att lärare inte enbart bör använda 

läroboken som ett instrument för att uppnå ställda mål i styrdokumenten. 

5.5 Fördelar med laborativt arbetssätt 

Samtliga lärare som deltog i studien använder det laborativa arbetssättet i större eller mindre 

utsträckning i matematikundervisningen. Lärarna Anna och Stina har det laborativa 

arbetssättet som enda verktyg i undervisningen i jämförelse med Maria och Lena som har 

detta arbetssätt som komplement till läroboken. Det har således framkommit under 

intervjutillfällena att användning av ett laborativt arbetssätt har många fördelar. 
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5.5.1 Verklighetsförankring 

Läraren Anna berättar att en fördel med att använda det laborativa undervisningssättet är att 

det är lättare att verklighetsförankra undervisningen. Uppgifter till varje nytt moment, 

oberoende om det handlar om de fyra räknesätten eller statistik eller bråk försöker läraren att 

knyta an till elevers vardag. Läraren påpekar att det är viktigt att elever känner igen sig i de 

olika praktiska övningar som genomförs under lektioner samt kan koppla dessa till den 

matematik som möter utanför skolan. Med hjälp av det laborativa arbetssättet är det lätt att få 

barnen att inse behovet att kunna matematik. Att arbetssättet lättare ger verklighetsanknytning 

bekräftas av Malmer (1990). Hon skriver att genom användning av det laborativa arbetssättet i 

undervisningen skapas bättre möjlighet att knyta an matematiken till elevers vardag än en 

lärobok. Läraren Anna säger också att den verklighetsbild som framställs i läroboken kan 

ibland vara främmande för många elever.  Det styrks utifrån det Johansson (2009) tar upp 

avseende verkligheten, att den inte behöver te sig på samma sätt för alla elever. Dessutom är 

inte alltid elever överens om vad som är realistiskt och relevant. I likhet med Anna, menar 

Maria att en fördel med laborativt arbetssätt är att det knyter an till verkligheten bättre än en 

lärobok, det skapar en mer levande undervisning. Genom användning av det laborativa arbets-

sättet ökar elever sin förståelse för att matematik finns överallt, runt omkring dem, inte bara i 

matematikboken. Annas och Marias resonemang överensstämmer med Malmer (2002) som 

påpekar att matematikundervisningen bör utformas utifrån elevernas verklighet och 

erfarenhet. Enligt henne är den konkreta situationen som är knuten till verkligheten, och som 

sätts i ett meningsfullt sammanhang, utgångspunkten för elevernas kunskapstilltagande. 

Lärarnas yttrande om att laborativt arbetssätt är mer verklighetsanknutet bekräftas av Malmer 

(1990) som skriver att verkligheten ofta beskrivs strukturerad och tillrättalagd i läroböcker. 

Verkligheten är betydligt mer komplicerad och svårtolkad än som visas i matematikböcker. 

Det är därför viktigt med laborativt arbetssätt där lärare ges möjlighet att skapa undervisning 

som tar sin utgångspunkt i verkligheten.  

Ovanstående resonemang bekräftas även av Vygotskij, enligt Säljö (2007), som anser att 

för att göra elever aktiva i sitt lärande skall undervisning och dess utgångspunkt kopplas till 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta banar väg för elevers utveckling av 

elevers abstrakta begrepp och deras förståelse. 
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5.5.2 Länk mellan det konkreta och det abstrakta 

Läraren Lena säger att arbete med det laborativa arbetssättet ökar elevers förståelse genom att 

det matematiska innehållet presenteras för elever på ett konkret sätt. Genom undersökningar 

och laborationer med olika material, synliggörs för elever den abstrakta matematiken som de 

sedan arbetar med i matematikboken. Lena betonar att arbete med läroboken är ganska 

abstrakt, endast siffror och tecken och därför försöker hon stärka det med praktiskt arbete så 

att elever får mer förståelse.  

”Så det är ju viktigt att barnen får den där grunden och då behövs det ju alla delar, att 

man får det praktiska, det abstrakta och det här med, att man får prova och testa själv”. 

Även Maria utrycker sig liksom Lena att det laborativa arbetet skapar en förståelse för 

matematiken på ett bättre sätt, elever får möjlighet att se sambandet mellan den konkreta och 

den abstrakta matematiken. 

”Klossar, det kan vara brickor,[…] att man övar på det några gånger. Sen efter det när 

de har förstått det, då räknar man i boken och gör samma sak eller princip samma en 

gång till fast på mer abstrakt sätt”  

Maria och Lenas åsikter om det laborativa arbetssättets fördelar när det handlar om att koppla 

ihop det abstrakta med det konkreta bekräftas av Malmer (2002). Hon tar upp att om elever 

ska kunna nå fram till förståelse av abstrakta begrepp, siffror och symboler krävs att de aktivt 

och kreativt deltar i olika laborativa aktiviteter och reflekterar över vad de gjort. Dessa 

erövrade erfarenheter omkodas sedan till det matematiska symbolspråket. Detta resonemang 

återfinns även hos Piaget som menar att för att utveckla barnets abstrakta tänkande skall man 

först och främst börja med handlingar som utövas på föremål (Piaget 1976). 

5.5.3 Individanpassning 

Läraren Anna berättar att det laborativa arbetssättet skapar förutsättningar för en individ-

anpassad undervisning. När läraren planerar matematiklektioner utgår hon från en stor 

planering för alla elever och därefter anpassar hon olika hjälpmedel till elevernas behov. Detta 

för att få in så stor variation som möjligt. Elever ges större möjlighet, med hjälp av dessa 

hjälpmedel, att nå de uppsatta målen i den lokala arbetsplanen som hon utgår ifrån i under-

visningen. Detta eftersom de själva kan välja att utföra uppgifter på det sätt som passar dem 

bäst. Läraren nämner även att detta arbetssätt passar elever med någon form av diagnos som 

till exempel dyslexi och ADHD.  
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Även Stina menar att arbetssättet är individanpassat. Hon säger nämligen att en fördel med 

att använda denna undervisningsmetod är att elever får möjlighet att tillägna sig kunskaper på 

olika sätt. Exempelvis lär sig en del elever bäst genom att se ett filmavsnitt, andra genom att 

spela matematikspel och ytterligare andra genom att bygga med klossar. Enligt Stina skapas 

med hjälp av detta arbetssätt bättre möjlighet att möta upp elevers individuella inlärningsstil 

och behov. 

Om Annas och Stinas mening att det laborativa arbetssättet öppnar upp för individ-

anpassning i matematikundervisningen skriver även Malmer (2002). Hon menar att eftersom 

elever är olika behöver undervisningen anpassas till varje elevs olika förutsättningar och 

behov. Detta bör ske genom att elever arbetar med lämpligt stoff som är anpassad till deras 

nivå och i den takt de har förutsättningar för. 

5.5.4 Roligt, kompetensutvecklande och utmanande 

Läraren Anna säger att hon har valt att arbeta utan lärobok i de lägre åldrarna därför att hon 

tycker det är väldigt roligt och hon anser att det är mycket roligare för barnen. Hon talar om 

att även barn som har svårt för matematik upplever detta arbetssätt lättsamt. Med det här 

arbetssättet känner hon inga begränsningar och hon tillåts fantisera obegränsat, vilket är för 

henne roligt och utmanande. Hon anser dessutom att arbetssättet kompetensutvecklar henne, 

hon kunskapsutvecklar sig konstant samt att det ger både eleverna och henne själv en 

utmaning.  

5.5.5 Intresse- och diskussionsskapande 

Läraren Anna anser att det är viktigt att väcka elevernas intresse, att det ska vara lustfyllt och 

att skapa utrymme för diskussion i matematikundervisningen.  

”[…] att det ska var knäpptyst då är man på fel ställe, för det är det inte, det är sällan 

det är tyst här inne. Det är alltid diskussioner[…]” 

Skapandet av detta intresse och öppna för diskussioner bland eleverna möjliggörs genom att 

arbeta laborativt och användning av olika typer av hjälpmedel i undervisningen. Exempelvis 

när Anna börjar arbeta med ett nytt moment, presenterar hon detta för sina elever med hjälp 

av t.ex. smartboard genom att visa en saga eller powerpoint presentation. Efter detta 

diskuterar klassen intensivt olika begrepp som dök upp och som är väsentliga för just detta 

moment. Att genomföra diskussion är ett bra sätt att lära och kan kopplas till Säljö(2000) som 
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refererar till Vygotskij. Han anser att sociala samspel med andra i omgivningen medför att 

människor lär sig, utvecklas och tillägnar sig kunskap och färdigheter.  

Anna berättar vidare att efter den gemensamma diskussionen får elever arbeta med grupp- 

eller individuella uppgifter.  Detta sätt att uppnå lärande hittas hos Strandberg (2010) som 

även han refererar till Vygotskij där han talar om två olika typer av läranderum. Första 

rummet präglas av samtal och diskussioner och det andra ett rum där elever befäster sina 

kunskaper individuellt genom egna tankar. 

Avseende intresse som nämns inledningsvis står det i centrum för Piagets pedagogiska 

anvisningar. Han betonar att undervisning som utgår från elevens intresse underlättar dess 

inlärning (Piaget 1976). 

5.6 Nackdelar med laborativt arbetssätt 

De fyra intervjuade lärarna berättar om att utöver fördelar med laborativt arbetssätt 

förekommer även några nackdelar. 

5.6.1 Tidskrävande 

Den gemensamma återkommande nackdelen som lärarna Anna, Maria och Lena nämner vid 

intervjuerna är att arbete med laborativt arbetssätt är tidskrävande. Läraren Anna menar att 

hon lägger mycket av sin lediga tid till att planera undervisningen. Inte bara planeringen av 

själva lektionerna utan även skapandet av uppföljning av varje elev tar tid. Utöver detta ska 

elevernas kunskapsutveckling även dokumenteras. Anna betonar att planeringen tar väldigt 

mycket tid men hon tycker det är värt att lägga denna tid eftersom elever får ut mycket mer av 

en sådan undervisning.  

Även Maria säger att vid undervisning utan bok så krävs det att man genomför betydligt 

mer planering, varje lektion måste planeras betydligt mer detaljerat jämfört vid läroboks-

baserad undervisning. Vidare poängterar också Lena att laborativt arbetssätt kräver mycket 

mer planering och att läraren måste vara mer strukturerad än när man arbetar med matematik-

boken. Dessutom krävs att planeringen verkligen är genomtänkt så att alla delar är med av de 

som behövs. Att laborativt arbetssätt är tidskrävande bekräftas indirekt av Malmer (2002) som 

skriver om arbetssättet. Hon beskriver att för att säkerställa att elever tillägnar sig 

matematiska begrepp krävs noggrann planering, det vill säga att materialet som används 

måste sättas in i ett meningsfullt och genomtänkt sammanhang. Om inte detta genomförs är 

risken stor att inlärningen av matematiska begrepp slutar i ett planlöst plockande av material. 
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Även Bjerneby Häll (2006) tar upp det faktum att planeringen tar tid i sin avhandling. Hon 

skriver om ett antal lärare som tre år efter sin yrkesdebut övergått från laborativt arbetssätt till 

läroboksbaserat på grund av tidsåtgången som krävs för planeringar.  

5.6.2 Oordning och oreda 

Lena upplever att det kan vara ganska stökigt, stojigt och stimmigt i klassrummet när 

praktiska övningar genomförs med en helklass. När elever arbetar i grupper, laborerar och 

undersöker, kan det hända att vissa elever tar överhanden. Att arbeta enskilt med läroboken 

går oftast mycket bättre enligt läraren, eftersom eleverna då får arbeta i sin egen takt. Även 

Maria upplever att det blir väldigt rörigt vid laborativ undervisning. Det krävs nämligen att 

barnen visar hänsyn till varandra och väntar på sin tur och det kan ta tid för många barn att 

lära sig detta. 

Läraren Stina berättar på liknande sätt att vid laborativ undervisning då olika 

inlärningsstilar, ibland upp till fyra olika, används samtidigt kan det bli rörigt i klassrummet.  

Vad gäller ordningen säger läraren Anna att det alltid är rörigt under lektionerna, men detta 

uppfattar inte hon som en nackdel. Oordningen som kan uppstå kan kopplas till vad lärarna i 

Maria Bjerneby Häll (2006) undersökning berättar om olika elevgrupper med olika 

förutsättningar. De menar att vissa val av undervisningssätt kan leda till kaos. 

5.6.3 Resurskrävande 

Enligt Maria krävs det mer personal för att kunna arbeta laborativt. För henne som ensam 

lärare innebär det att det är svårt att genomföra laborativ verksamhet. Hon tar upp exemplet 

med arbete med stationer där man bör vara minst tre vuxna för att genomföra en undervisning 

med kvalité eftersom barnen inte har tålamod att vänta länge på hjälp.  

Resurserna handlar inte bara om personal utan även om material. För att få en meningsfull 

undervisning vid exempelvis datoranvändning krävs att varje elev har möjlighet att sitta vid 

egen dator.  
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6 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka fyra grundskollärares syn på fördelar och 

nackdelar med lärobokbaserad och laborativ matematikundervisning.  

Studien utgick från följande frågor:  

- Vilka fördelar och nackdelar ser lärarna med läroboksbaserat arbetssätt i matematik-

undervisningen? 

- Vilka fördelar och nackdelar ser lärarna med laborativt arbetssätt i matematik-

undervisningen? 

Med svar på dessa frågor var förhoppningen att förståelsen kring arbetssätten skulle öka och 

att de kan vara till hjälp till nyutexaminerade lärare när de ska välja arbetssätt.  

Använd metod för att uppnå svar på frågeställningarna var kvalitativ metod, med utgångs-

punkt ur intervjuer med fyra grundskollärare, två med läroboksbaserat respektive två med 

laborativt arbetssätt. Jag hade förväntat mig att svaren från lärarna skulle skilja sig mer åt. I 

många fall uppgav lärarna samma för- respektive nackdelar för de två arbetssätten. Det visade 

sig dessutom att de två som arbetar utifrån läroboken även blandar in laborativ undervisning. 

Genom analys av intervjuerna har frågorna besvarats på ett tillfredsställande sätt, vilka kan ge 

vägledning för lärare då val av metod vid undervisning ska ske. 

De undersökningar som nämns i bakgrunden visar på att läroboken dominerar den svenska 

matematikundervisningen. Utöver dessa undersökningar upplever jag att debatten som pågår 

angående matematikundervisningen förespråkar att föra in mer laborativt arbetssätt. Hur 

kommer det sig då att läroboken dominerar? Överväger fördelarna med läroboken de fördelar 

som finns med laborativt arbetssätt?  

Litteraturen samt min studie tar upp många nackdelar men även en hel del fördelar med 

läroboksbaserad undervisning. Detta att jämföras med laborativt arbetssätt där det är betydligt 

svårare att hitta nackdelar samtidigt som metoden beskrivs i många positiva ordalag.  

En bild som tydligt framkommer i undersökningen och litteraturen (Englund 1999) är att 

lärare ser en stor fördel med läroboksbaserad undervisning då den underlättar arbetet och är 

tidsbesparande avseende planering och förarbete. Detta ställs mot nackdelen med laborativt 

arbetssätt som är tidskrävande för motsvarande insatser. Även litteraturen bekräftar detta. 

Onekligen är denna tidsaspekt viktig och kommer troligen spela stor roll vid val av arbetssätt. 

Men vad innebär det i förlängningen att lärare spar tid? Vinner en lärare något så förlorar 
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denne något annat anser jag. För mig är det tydligt att i det här fallet handlar det om att 

eleverna förlorar på att lärare spar tid. Detta läser jag ut när individanpassningen uppges som 

svår att genomföra med hjälp av läroboken men lätt vid laborativ undervisning. Att anpassa 

undervisningen till individen tar tid. Således vinner lärare tid med läroboken men eleverna 

förlorar på att individanpassning blir lidande. Detta går naturligtvis att se även från det 

motsatta hållet, det vill säga där läraren vinner med bra individanpassning med laborativ 

undervisning förlorar denne i tid.  Det som dock bör tilläggas är att lärare inte sällan bara har 

undervisning i ett ämne utan i flera och att de dessutom har andra arbetsuppgifter knutna till 

lärarrollen. Detta innebär att belastningen på lärare är hög vilket enligt mig ger begränsade 

valmöjligheter.  

Detta ”vinna-förlora” förhållande kan även kopplas till trygghet, stöd och struktur kontra 

utvecklande och utmanande. Lärarna anser att boken ger en trygghet i dess användning men 

samtidigt uppger de att den skapar enformighet och att undervisningen blir tråkig. Vid 

betraktelse av laborativ utbildning så uppger en lärare att den är utvecklande, rolig och 

utmanande. Med detta anser jag att det lärare vinner i stöd och trygghet förlorar lärare i 

utveckling och utmaning. Är det stödet som eftersöks så får läraren vara beredd på att 

undervisningen kan bli enformig. På samma sätt finns det även här omvända förhållandet, det 

läraren vinner i utveckling och utmaning förlorar denne i stöd och trygghet.  

Vidare lyfter undersökningen fram motsatta åsikter avseende huruvida boken följer utsatta 

mål eller inte. De två lärare som använder läroboken hävdar att boken följer uppställda mål 

medan en annan säger att den inte gör det. Detta återspeglar vad Englund (1999) skriver, 

vilket jag håller med om, att läroboken ses av lärare som en garanti att styrdokumentens mål 

uppfylls samt att krävda kunskaper ges. Bägge åsikterna stöds dock till viss del av litteraturen 

vilket kan göra det svårt att ta med detta i sitt val av metod. 

Vissa fördelar med läroboken stämmer väl överens med de nackdelar som laborativ 

undervisning generar. Exempelvis talar en av lärarna om att det är praktiskt med en bok vid 

hantering av stora klasser, den skapar då ordning. Detta att jämföras med laborativ utbildning 

där det enligt lärarna är stökigt och stojigt när övningar genomförs med helklass. Det här är en 

avvägning som lärare måste göra. Det beror helt enkelt på hur denne är som person. Klarar en 

lärare av det stökiga och stojiga så är detta inte nödvändigtvis ett problem. Men har läraren 

svårt för en sådan miljö ter sig läroboken som det lämpligaste valet. Det är heller inte att 

förglömma hur eleverna klarar av att tillägna sig kunskapen i respektive miljö.  
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En nackdel som tas upp med boken är tävlingsanda som medför att elever skapar mer 

kvantitet än kvalitet i sitt lärande. Jag anser att lärare genom att använda laborativt arbetssätt 

helt tar bort tävlingsandan eftersom elever då arbetar i sin egen takt utan att tävla med andra.  

Däremot är jag inte helt övertygad om att det vid alla tillfällen är till nackdel med denna 

tävlingsanda. Inte heller litteraturen påvisar att denna tävlingsanda de facto är till nackdel för 

barns lärande.   

Min undersökning visar på att det finns både för- och nackdelar med de båda arbetssätten, 

men dessa sammanfattade varken svartmålar eller favoriserar det ena sättet framför det andra. 

Det som dock återkommande tas upp av alla fyra är tidsaspekten, det vill säga att läroboken är 

tidsbesparande och att laborativ undervisning tar mycket tid. I kursplanen för matematik står 

det att det ska vara en balans mellan olika arbetsformer i undervisningen (Skolverket 2009). 

Detta talar för att målsättningen är att mer laborativt arbetssätt bör föras vilket skulle innebär 

att lärobokens dominans minskar. Men samtidigt säger litteraturen att denna undervisning tar 

mer tid i anspråk för planering (Bjerneby Häll 2006) vilket även bekräftas av de intervjuade 

lärarna i min studie. Att då göra ett val mellan dessa innebär självklart en avvägning, en 

avvägning som måste göras utifrån den egna individen. Lärare blir tvungen att ställa sig 

frågan: Har jag möjlighet att lägga ner mer tid?  

En ytterligare aspekt som samtliga lärare är överens om är att läroboken skapar struktur 

och trygghet. Detta ser jag som en annan stark anledning till att många lärare har valt att 

använda läroboken. Samtidigt använder faktiskt två av de intervjuade lärarna, som har 

läroboken som bas, även laborativ undervisning till viss del. Det talar för att de har som 

intention att följa läroplanens målsättning och är därmed medvetna om bokens begränsningar. 

Således, jag anser att det viktiga vid val av arbetssätt i matematikundervisningen är att 

lärare är medvetna om vilka för- och nackdelar som finns, att dessa värderas och utifrån detta 

gör sitt val. Valet kan bli att enbart använda läroboken, att bara använda laborativ metod eller 

en blandning av dessa. Känner lärare till de möjligheter och begränsningar som finns kan de 

därefter anpassa den metod de valt så att undervisningen blir så långt det är möjligt en ”vinna-

vinna” situation för både lärare och elever.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 

Vid bearbetande av det transkriberade materialet växte ytterligare frågeställningar fram 

angående bokens dominerande ställning i matematikundervisningen. Det vore intressant att 

fördjupa undersökningen till att verkligen försöka förstå varför läroboken har den starka roll 

som den har. Vad beror det på egentligen? Det är svårt att i litteraturen hitta nackdelar med 

laborativ undervisning men trots detta så är det inte den metoden som är den framträdande i 

svenska skolan. Att få svar på detta och komma fram till förslag på konkreta åtgärder för att 

påverka detta vore av intresse. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

Bakgrundsfakta 

- Ålder? Utbildning? Inriktning? Examenssår? 

- Antal år som lärare? Antal år på den här skolan? 

- Undervisar vilka årskurser? Vilka ämnen? 

Frågor   

- Hur många år har du undervisat i ämnet matematik? 

- Vilket arbetssätt använder du dig mest av i matematikundervisningen? 

o Lärobokbaserat/Laborativt?  

- Varför har du valt att arbeta på det här sättet och vad styrde ditt val? 

- Hur många år har du arbetat på det här sättet?  

- Vilka fördelar ser du med att använda läroboksbaserat-/laborativt arbetssätt?  

- Vilka nackdelar ser du med att använda läroboksbaserat-/laborativt arbetssätt?  

- Använder du andra undervisningssätt än det som du först nämnde? I så fall vilka? 

- Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med de/det sättet? 

- Är det något arbetssätt som du inte använder längre? I så fall vilka? 

- Vad bidrog till att du gick ifrån det arbetssättet? 

- Vad var bra eller mindre bra med det arbetssättet? 

- Vilken undervisningsmetod använde du direkt efter din examen när du började arbeta? 

- Vilken arbetsmetod tänker du att använda i framtiden?  

- Hur många gånger i veckan använder du matematikboken/laboraitvt arbetssätt i 

undervisningen?  

- Vilken/-t bok/material används?  

- På vilket sätt används materialet? 

- Används några andra läromedel utöver dessa? I så fall vilka och hur använder du dem? 

- Hur ser en vanlig matematiklektion ut? Beskriv 

- På vilket sätt planerar du dina matematiklektioner? 

- Hur mycket tid lägger du ner på planeringen? 

- Är det någon skillnad på den tid du lägger ner jämfört när du började arbeta? 

- Hur tycker du att elever upplever det arbetssätt som du använder? 

- Märker du någon skillnad på hur eleverna reagerar på olika arbetssätt? 

- Egna kommentarer? 


