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Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur några lärare ser på användningen 

av läromedel i sin matematikundervisning och hur de ser på användningen av läromedlet för 

att individualisera sin matematikundervisning för att möta alla elever. Studiens metod var en 

kvalitativ ansats där åtta lärares syn och erfarenhet av användandet av matematikläromedel 

har studerats genom kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade. Resultatet av studien 

visade att lärarna i denna studie använde läroboken som en grund i sin 

matematikundervisning. Lärarna kompletterar användandet av läroboken med andra delar så 

att eleverna fick möjlighet att träna på alla förmågorna. De förmågor som var svårast att träna 

på utifrån användandet av matematikläroboken var problemlösningsförmågan och 

resonemangsförmågan. De lärare som arbetade med ett helt nytt läromedel använde sig av 

lärarhandledningen och tyckte att den gav ett stort stöd. Övriga lärare använde 

lärarhandledningen främst som kopieringsunderlag då dessa lärare inte tyckte sig få något 

stöd i undervisningen från den. När lärarna pratade om individualisering hänvisade de till 

elevernas olika lärstilar och de betonande att individanpassning innebar att de arbetade med 

samma matematiska område fast på olika nivåer. De ansåg att läromedlets uppbyggnad hjälpte 

dem att individualisera deras matematikundervisning men att de ibland fick ge vissa elever en 

svårare eller lättare bok för att de skulle få de utmaningar som de behövde. Lärarna 

efterfrågade tidiga insatser inom matematiken redan på lågstadiet. De upplevde att stort fokus 

låg på läs- och skrivinsatser och att det endast var de elever som var i stort behov av 

matematikstöd som fick ta del av en speciallärares kompetens. Läromedlet har en stor 

betydelse och inflytande över den matematikundervisning som deltagarna i denna studie 

bedriver. De läromedel som användes av deltagarna i denna studie var alla på ett eller annat 

sätt nivåanpassade för att lärarna lättare skulle kunna individualisera 

matematikundervisningen med stöd av läromedlet. Lärarna hade utifrån fortbildning fått ökad 

kunskap och trygghet i att undervisa i ämnet matematik. Det hade ökat deras förmåga att gå 

ifrån användandet av matematikläromedel för att säkerhetsställa att eleverna fick träna alla de 

matematiska förmågorna. 
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Förord 

 

Vi vill tacka alla pedagoger som ställde upp i vår studie, utan er hade detta inte varit möjligt. 

Studien har gett oss en inblick i hur några lärare ser på matematikläromedel och dess stöd för 

individualisering. Denna erfarenhet kommer vi att bära med oss och dra nytta av i vår 

framtida roll som speciallärare. 

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Eva Skogman vid Mälardalens högskola som gett oss 

stöd och vägledning i vårt arbete. 

 

Vi vill även tacka våra familjer, kollegor och vänner som på olika sätt har stöttat oss i arbetet 

med denna studie. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Under de senaste åren har den svenska skolans matematikundervisning diskuterats och 

debatterats mycket i media både gällande undervisningens innehåll samt dess kvalitet. 

Debatten minskade inte i styrka efter att resultaten från den senaste Pisaundersökningen 

(2012) från OECD presenterades. Den studien visade att resultaten från de matematiktest 

svenska 15-åringar genomfört räckte endast till att Sverige hamnade på en 26 plats utav 

sammanlagt 34 platser. Detta var första gången svenska elevers resultat i matematik låg under 

medelvärdet för OECD-länderna. Av alla OECD-länder var Sverige det land där resultaten 

försämrats mest över tid, men det är inte bara i Sverige man debatterar elevers 

matematikkunskaper och hur man ska förändra matematikundervisningen för att kunna öka 

elevernas måluppfyllelse. 

Inom forskarvärlden finns det flera olika uppfattningar om vad som anses vara god 

matematikundervisning. På Nya Zealand har Anthony och Walshaw (2009)  studerat vad som 

anses vara god matematikundervisning. De anser att den absolut viktigaste resursen för att 

matematikundervisningen ska bli av god kvalitet är lärarens kompetens och förmåga att 

främja klassrumsklimatet så det blir tillåtande och eleverna vågar ställa frågor samt att 

eleverna tillåts tänka själva och inte blir för beroende av läraren. I sin studie såg de att när en 

lärare har goda kunskaper i matematik så ökar deras förmåga att välja rätt uppgifter till 

eleverna och hjälpa dem vidare i sin lärprocess och förstå de grundläggande matematiska 

idéerna. De såg att läraren har en avgörande roll när det gäller att påverka elevernas tilltro till 

den egna matematiska förmågan. Anthony och Walshaw anser att bra matematikpedagogik 

grundas utifrån tanken att alla elever oavsett ålder kan utveckla positiva matematiska 

identiteter och bli matematiskt lärande. 

Samuelsson (2013) lyfter i sin studie av en erkänt skicklig lärare att läraren spelar en 

avgörande roll för hur utgången av elevernas utveckling inom matematikämnet ska bli. Han 

anser att en matematikundervisning av god kvalitet har vissa kännetecken. Dessa kännetecken 

är att läraren tydligt lyfter fram lärandemålen och gör dessa begripliga för eleverna. Dessa 

lärandemål ska genomsyra undervisningen och elevernas kunnande ska kontinuerligt 

undersökas och utvärderas så att undervisningen utgår från deras nuvarande kunskapsnivå. 

God matematikundervisningen kännetecknas även av att läraren återkopplar och sammanfattar 

de diskussioner som förs i klassrummet genom t.ex. en återkoppling av lärandemålen i slutet 
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av lektionen. I Skolverkets rapport (2012b) som är en beskrivning av TIMSS rapport 2011 

framgår det att nästan alla svenska elever möter en undervisning som bygger på att läroboken 

är basmaterialet i matematikundervisningen. Detta arbetssätt är vanligare i Sverige än i 

internationell jämförelse vilket går emot det forskningen visat är god matematikundervisning. 

Mycket forskning ligger bakom de riktlinjer, Principle and Standards, som tagits fram av 

National Council of Teachers of Mathematics (2000) . Dessa riktlinjer beskriver viktiga 

beståndsdelar som bör ingå i en matematikundervisning av hög kvalitet. Forskningen har visat 

att dessa beståndsdelar har en avgörande betydelse för om eleverna ska utveckla en 

matematiskförståelse och bli matematiskkompetenta. De här riktlinjerna lyfter fram fem 

kompetensmål som är; problemlösning, resonemang, kommunikation, sammanhang samt 

representation. Tanken är att dessa riktlinjer ska verka som en resurs för att utveckla 

matematikundervisningen i de amerikanska skolorna men det har visat sig att dessa även haft 

stor påverkan och inverkan på matematikundervisningen i andra länder. På Skolverkets 

(2012a) hemsida beskriver den danske forskaren Niss att vår svenska läroplan, Lgr-11, bland 

annat har influerats av NCTM:s riktlinjer genom att de matematiska förmågorna som lyfts 

fram där. I Lgr-11 (2011) står det att syftet med undervisningen i matematik är att eleverna 

ska utveckla sina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen inom 

olika ämnesområden. Det står även att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sitt 

intresse för matematik och sin tilltro till ämnet samt ges förutsättningar att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang, lösa problem, reflektera och värdera valda 

strategier. Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att bli förtrogna med 

matematiska begrepp och metoder och dess användning. I läroplanen lyfts dessutom fram att 

eleverna ska utveckla dessa förmågor genom undervisningen och markerar genom detta att 

läraren har en viktig roll i hur denne lägger upp sin undervisning så att eleverna ska ges 

möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sina kunskaper inom matematiken. 

Vi är ännu inte färdigutbildade speciallärare men arbetar båda som speciallärare i årskurs 4-6 

redan idag. Detta gör att vi har förmånen och möjligheten att få ta del av samt möta flera olika 

sorters matematikklassrum och därmed se andra eller liknande sätt att lära ut som vi själva har 

använt oss av i vår egen matematikundervisning. Under våra år i yrket har vi mött 

matematikklassrum som varierar både till dess innehåll samt kvalité och i flertalet klassrum 

har det varit matematikboken som är utgångspunkten för den undervisning som bedrivs. 

Liljekvist (2014) anser att eleverna lär sig den matematik de får möjlighet att lära sig. Med det 

menar hon att många elever inte ges möjlighet att utveckla viss matematisk kompetens, så 
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som resonemangsförmåga på grund av att den undervisning de får ta del av inte innehåller 

övningar som tränar just den förmågan. Liljekvist skriver att det inte finns en metod som är 

bättre än de andra utan menar att lärarna bör fokusera på att bli duktig på att utforma och 

skapa rika matematiska uppgifter till sina elever. 

Enligt en kunskapsöversikt över forskning kring lärares arbete med att utveckla elevernas 

matematikkunskap från NCM av Bergqvist, Boesen och Nyroos (2010) kan man se att det 

många gånger är läromedlet som styr undervisningen i våra svenska matematikklassrum. 

Deras översikt visar att i 9 av 10 svenska matematikklassrum är det läroboken som styr 

undervisningen och då inser man hur utbrett detta arbetssätt är. Matematiklärare i andra länder 

har även de läroböckerna som grund i sin undervisning men sammanställningen visar att 

Sverige ligger över genomsnittet gällande enskilt arbete i matematikläromedlet med viss 

handledning från läraren. 

Genom eget arbete i matematikboken införlivades individualiseringen i skolan skriver 

Carlgren (1994). Det man kunde se då var att eleverna fick arbeta i egen takt och med 

självvalda uppgifter. Hon menar emellertid att elevernas förståelse går förlorad till förmån av 

att snabbt komma framåt i sina arbetsscheman. Carlgren hävdar att individualiseringen har 

varit den största svårigheten sedan grundskolans införande och att det därför inte är svårt att 

förstå anledningen till att eget arbete fick ett sådant uppsving. Skoogh (1981) menar att det 

givetvis är viktigt att läromedlen underlättar individualiseringen av undervisningen men att 

det inte innebär att lärarna ska vara overksamma. Han anser att lärarna har möjlighet att 

individualisera genom samtal, iakttagelser och instruktioner för att ta reda på den enskilda 

elevens svårigheter och reparera deras brister samtidigt som de arbetar med ett läromedel. 

Skoogh uppger att även om uppgifterna är väldigt bra så kan inte läraren komma åt elevers 

tankefel och se var kunskapsluckorna finns om de lämnar eleverna ensamma att arbeta på i 

egen takt. 

Eftersom forskningen visar att matematikläromedel av olika slag verkar vara det vanligaste 

arbetsverktyget inom den svenska skolan vore det intressant att studera hur lärare använder 

sig av matematikläromedel i sin undervisning. Forskningen har påvisat att de elever som bara 

arbetar efter boken inte ges möjlighet att träna på de fem kompetenserna som finns med i 

läroplanen. Vilket medför att lärarens matematiska kunskaper blir mycket viktiga och deras 

förmåga att välja rätt uppgifter för eleverna att träna på så att de får hjälp att förstå de 

grundläggande matematiska idéerna samt ges tillfälle att öva upp sina matematiska förmågor. 

Då all forskning lyfter fram lärarens roll för elevernas kunskapsutveckling inom matematik 
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finns det ett intresse av att studera på vilket sätt lärare väljer att använda sig av läromedel i sin 

matematikundervisning, är de väl insatta i läromedlets innehåll och anser läraren att 

läromedlet hjälper denne att utveckla elevernas matematiska förmågor? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några lärare ser på användningen av 

läromedel i sin matematikundervisning och hur de ser på användningen av läromedlet för att 

individualisera sin matematikundervisning för att möta alla elever.    

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

- Hur används läromedel i matematikundervisningen? 

- Vilken betydelse anser lärarna att läromedlet har i deras matematikundervisning? 

- Hur ser lärarna på användning av läromedlet för att individualisera 

matematikundervisningen för elevernas olika förutsättningar? 

 

2. Teoretisk referensram 
I vår studie kommer vi att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Ett perspektiv som har 

sin utgångspunkt i att lärandet och utvecklandet av våra förmågor sker i ett socialt samspel 

med andra. Säljö (2000) skriver om att vi i ett sociokulturellt perspektiv inte kan undvika att 

lära då lärandet kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av den mänskliga 

verksamheten. Människor har alltid lärt och delat med sig av sina kunskaper till varandra, hela 

vår samvaro bygger på detta. Förmedlingen av kunskap fungerar utan att vi är medvetna om 

det eller att vi kan se själva syftet med en aktivitet. Säljö skriver även att ur det sociokulturella 

perspektivet är kommunikationen och språkanvändningen helt central och utgör länken 

mellan barnet och dess omgivning. Genom kommunikationen och interaktionen med andra 

blir barnet medvetet om hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser. 

Vi lånar kunskaper av varandra för att sedan göra dem till våra egna. Det en person kan ha 

svårigheter med att utföra ensam klarar ofta en grupp av med gemensamma ansträngningar. 

Säljö anser att den i särklass viktigaste mänskliga lärmiljön alltid har varit den vardagliga 

interaktionen och naturliga samtalet och att det är genom detta vi formas som sociokulturella 

varelser och lär oss de flesta av de färdigheter vi behöver i framtiden. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna säga att läromedel är ett av många 

olika kulturella redskap även kallat artefakter. Wertsch (1998) menar att dessa artefakter ska 
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ses som medierande resurser. Säljö (2000) skriver att begreppet medierar kommer från 

tyskans vermittlung (förmedla) och antyder att människor inte står i omedelbar och otolkad 

kontext med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska redskap. Han 

menar vidare att ord och språkliga utsagor medierar således omvärlden för oss och gör att den 

framstår meningsfull. Wertsch (1998) betonar att eftersom artefakter finns i princip alla 

sammanhang där vi befinner oss möjliggör de samverkan mellan våra handlingar och tankar, 

de utgör även interaktionen mellan människan och kulturella redskap. Wertsch menar att för 

att vi ska kunna förstå mänskliga handlingar måste hänsyn tas till den kontext som personen 

befinner sig i. Detta innebär att de redskap som erbjuds kan både hindra och utveckla de 

handlingar som utspelas. 

Sjöberg (2006) beskriver hur den ryska forskaren Vygotsky till stor del påverkat det 

sociokulturella perspektivet genom sina tankar och idéer kring människans utveckling och 

lärande. Vygotsky menade att kommunikation och språk är avgörande för att lärande ska ske. 

Han använde begreppet närmaste utvecklingszon för att beskriva avståndet mellan vad en 

individ kan just nu och dennes möjlighet att lära sig nya saker genom kommunikation och 

samspel med en annan mer kunnig individ. Enligt Sjöberg blir läraren och klasskamraternas 

roll avgörande för om inlärning ska ske enligt Vygotskys synsätt. Då måste 

matematikklassrummen erbjuda möjlighet till kommunikation för att eleverna ska få tillgång 

till den närmaste utvecklingszonen. Om läraren väljer att eleverna ska arbeta enskilt och i 

egen takt ur läromedlet blir den enda kommunikation som sker mellan lärare - elev eller 

mellan elev - läromedlet, de elever som blir lämnade åt sig själva på detta sätt skriver Dysthe 

(1996) kommer utvecklingen och inlärningen att avstanna eller försenas. Hon menar att för att 

elevens potential för inlärning och utveckling ska tas tillvara måste aktiviteterna i klassen vara 

inriktade på det som ligger en bit bort från eleven. Skott, Jess och Hansen (2015) anser att 

man lär sig genom härmning av sociala handlingssätt vilket då innebär att man behöver arbeta 

tillsammans med någon man kan se och lära av. Dysthe (1996) uttrycker sig lite annorlunda 

och menar att var och en måste konstruera eller bygga upp sina egna kunskapsstrukturer när 

man lär sig något och att det inte går att överföra eller kopiera andras kunskaper. Skott, Jess 

och Hansen (2015) skriver att den närmaste utvecklingszonen inte är ett intervall på en 

fastlagd utvecklingslinje utan en rad potentiella utvecklingsspår som kan aktiveras genom 

undervisning. De menar att olika typer av undervisning kan hejda eller sätta igång olika typer 

av lärande och därmed olika utvecklingsprocesser. Det handlar enligt dem om att eleverna ska 

introduceras och i allt större utsträckning delta i användningen av matematiska kulturyttringar 



11 

 

dvs. matematiska begrepp och metoder. Tanken är att de därigenom kan utveckla den 

förståelse som är just deras kulturs och bana väg för nästa nivå i deras allmänna psykologiska 

utveckling där de ska kunna tänka abstrakt vilket är en förutsättning för att ett matematiskt 

lärande ska ske. 

2.1 Tidigare forskning 

I följande del har vi valt att presentera tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår 

studie. Vi börjar med att presentera studier om läromedlets inflytande på 

matematikundervisningen. Därefter presenterar vi forskning kring hur lärare använder sig av 

matematikläromedel. Slutligen beskriver vi forskning kring hur matematikläromedel används 

för att individualisera matematikundervisningen.  

2.1.1 Läromedlets inflytande på matematikundervisningen 

Engvall (2013) har tittat på hur matematikundervisningen ser ut i Sverige och sett att de 

utmärkande dragen för undervisningen är lärobokens starka inflytande och att eleverna arbetar 

på egen hand. Ibland inleds lektionen av att läraren går igenom ett matematiskt område innan 

eleverna arbetar vidare i sin bok. Läroboken uppfattas som inflytelserik enligt många mindre 

studier i Sverige vilket Johansson (2011) beskriver, det här arbetssättet är inte någonting som 

är unikt bara för Sverige. I den studien som Boaler (1998) gjorde i England framkom det 

bland matematiklärarna en oro över att eleverna gick 11 år i skolan eller längre och inte kunde 

använda sina matematikkunskaper utanför klassrummet. Anledningen till detta sa lärarna 

berodde på att eleverna egentligen inte förstod de inlärda metoderna och reglerna. 

Matematikboken följde ett specifikt mönster med först en genomgång av kommande procedur 

och sedan uppgifter som byggde på denna procedur, eleverna stötte inte på uppgifter där de 

fick välja metod eller räknesätt själva. Det Engvall (2013) kunde se i de flesta klassrum som 

observerades var att eleverna tränade på procedurkunnande, att arbeta efter givna regler. I 

Pennsylvania gjorde McNeal (1995) en studie och såg att procedurtänkandet hade ett stort 

inflytande över matematikundervisningen. Läraren började lektionerna med att gå igenom det 

kommande matematiska området på tavlan sedan gjorde de några exempel tillsammans för att 

sedan övergå till ett arbetsblad eller räknande i en lärobok. I de styrdokument som finns står 

det att eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla sina förmågor t.ex. 

resonemangsförmåga, problemlösningsförmåga och procedurhanteringsförmåga. Engvall 

(2013) anser att den som ska bli skicklig i att hantera en procedur inte kan bli det genom att 

enbart sitta och räkna i sin matematikbok och att läraren behöver använda sig av fler metoder 

än en för att eleverna ska utveckla specifika matematiska kompetenser. Hon menar att det 
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traditionella sättet att undervisa inom matematiken inte ger eleverna möjlighet att tala 

matematik med varandra, vilket är problematiskt då det är en av de förmågor de genom 

undervisningen behöver utveckla och träna på. McNeal (1995) såg att även om lärarens 

intentioner var de bästa så när läraren fokuserade på en metod så uppmanade det inte eleven 

till att tänka själv. Eleverna väntade på att läraren skulle tala om för dom vad de ska tänka och 

hur de skulle tänka. Även Sackerud (2009) har i sin fallstudie på en F-9 skola kunnat 

konstatera att det dominerande arbetssättet var att eleverna arbetade självständigt, med visst 

stöd från läraren, i sina matematikläromedel. Det gemensamma arbetet som skedde i 

klassrummen var oftast genomgångar inför nya arbetsområden och även vid dessa tillfällen så 

var det övningar som styrdes av läromedlet. Sackerud menar att en av svenska skolans största 

utmaningar i matematikundervisning blir att komma fram till hur matematiklärarens 

didaktiska roll ska kunna förstärkas. Ett sådant sätt skulle vara att minska läromedlets styrning 

över matematikundervisningens innehåll enligt henne. Johansson (2011) skriver att läroboken 

inte kan ha ett stort inflytande över matematikundervisningen om den inte ges det utrymmet 

och att en möjlighet till att matematikboken styr som den gör är att vi har en målstyrd 

läroplan. Många lärare som provar att arbeta utan lärobok märker att det blir ett merarbete och 

att det ställer höga krav på ämnes och ämnesdidaktiska kunskaper. För lärare kan boken 

fungera som en trygghet och garanti för kvalitet. De anser att det är någon som har tänkt till 

och att boken kan ses som ett viktigt verktyg för differentiering.    

Johansson (2006) har tittat på hur matematikläromedel används i de svenska skolorna. Hon 

beskriver i sin studie att matematikläromedlet inte enbart styr vilka uppgifter eleverna i den 

svenska skolan arbetar med. Johansson anser att matematikläromedel även bidrar till den 

kunskapssyn som förmedlas kring själva matematikämnet. Ytterligare en aspekt Johansson 

lyfter är att du som lärare bör reflektera kring om alla delar i nuvarande läro-och kursplan i 

matematik finns med i det matematikläromedel du använder. Hennes studier visar att flera 

matematikläromedel inte följer aktuell läroplan och kursplan i matematik. För elever som har 

en lärare som enbart använder sig av ett matematikläromedel i sin matematikundervisning kan 

det innebära att eleverna inte får ta del av det innehåll de har rätten att få. Johansson (2011) 

menar att läraren tolkar och förmedlar bokens innehåll utifrån förförståelse och andra 

omständigheter samt att de delar av matematiken som inte finns med blir troligtvis aldrig 

presenterad för eleverna. McNeal (1995) lyfte fram det från en lite annan vinkel och menar att 

det är viktigt att hjälpa lärarna förstå hur deras egna matematiska idéer påverkar hur de 

undervisar. Hon såg i sin studie att eleverna lärde sig regler utan att förstå matematiken 
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bakom regeln och hade fokus på att försöka tolka vad det var för svar läraren var ute efter. 

Hon upplevde i sin studie att eleverna inte verkade lita på sina egna tankar och idéer när 

läraren fokuserade på rätt svar och procedurtänkande. 

2.1.2 Lärarens användning av matematikläromedel 

I Brown och Edelson (2003) kan man läsa att det enligt forskningen finns fyra faktorer som 

påverkar den bedrivna undervisningen. Det är läraren, läromedlet, interaktionen mellan lärare 

och läromedlet samt hur läraren kan skapa en bra lärandemiljö för eleverna i klassrummet. De 

menar att läromedlet erbjuder läraren stöd att utforma sin undervisning men att det även 

begränsar lärarens planering och genomförande av undervisningen. Boaler (1998) såg att de 

elever som inte följde läromedlet blev vana att välja metod och räknesätt när de stötte på 

okända problem. En av pedagogerna i Boalers studie berättade att hon upplevde att när 

eleverna fick tänka själva så lärde de sig att tolka uppgifterna, kombinera och anpassa olika 

matematikprocedurer vilket liknar det sätt att använda matematiken även utanför skolan. Hon 

såg att de var duktiga att lösa uppgifter som inte var läroboksbundna. I studien såg de att 

eleverna som arbetade med problemlösning utan lärobok inte lärde sig mer matematik än de 

som enbart arbetade i läroboken.  Däremot drog Boaler slutsatsen att de elever som bara 

arbetade i läroboken gick miste om en djupare förståelse. Mest på grund av att läroboken 

uppmuntrar ett lärande som är oflexibelt, skolbundet och med begränsad användning. Fan och 

Zhu (2007) har i en jämförande studie studerat hur problemlösningstrategier presenteras i ett 

flertal av de populäraste läroböckerna i Singapore, Kina och USA. De kunde bland annat se 

att trots att alla läroböcker i Singapore och Kina måste godkännas av myndigheterna innan de 

får användas i undervisningen så fattades viktiga beståndsdelar i matematikläroböckerna. 

Deras studie visade att läroböckerna inte tog upp viktiga problemlösningsstrategier som lyfts 

fram i landets läroplan i matematik. Författarna menar att det är viktigt att ett flertal 

människor så som myndighetspersoner, läroboksförfattare och matematiklärare blir medvetna 

om denna brist. Det är först när de blir medvetna om detta de har möjlighet att ändra och 

tillrättalägga utformningen av läroböckerna i matematik. Matematiklärare måste innan denna 

utveckling av läroböckerna tillkommer se till att eleverna får tillgång till dessa 

problemlösningsstrategier på ett annat sätt än genom arbete med läroboken. Vincent och 

Stacey (2008) studie från Australien visar även den att matematikläroböcker och även de mest 

sålda matematikläroböckerna i landet, har problemlösningsuppgifter som är för enkelt 

utformade och därmed inte utvecklar elevernas problemlösningsförmåga. Dessa författare 

lyfter en oro inför att matematikläroboken är det dominerande inslaget i många klassrum i 
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Australien. De ser en risk i framförallt de klassrum där en oerfaren matematiklärare arbetar. 

Enligt författarna är resultaten från deras studie ett tydligt argument för läromedelsförfattare 

och andra myndighetspersoner att utveckla lärarhandledningarna till respektive 

matematiklärobok. De menar framförallt att lärarhandledningen bör fokusera på att lyfta fram 

pedagogiska intentioner kopplade till läroboken. Brown och Edelson (2003) anser att 

pedagogerna behöver olika sorters stöd i sin undervisningsplanering beroende på deras 

matematikkunskaper, färdigheter och engagemang. En lärare som har goda kunskaper i 

läroplanens mål föredrar ofta ett stöd som de själva kan anpassa och ändra beroende på elever 

och omständigheter, medan en lärare som ännu inte har denna förmåga behöver ett material 

som hjälper dem att lyfta fram det matematiska innehållet och på vilket sätt man bör gör det. 

De menar att istället för att konstruera ett material som ska passa alla måste det läggas ned 

mer kraft på tydliggörandet att det finns olika sätt att nå kursplanens mål. De skriver att det 

måste finnas en kontext som hjälper läraren att göra kopplingar mellan lärarhandledningen 

och lärarens undervisningsmål samt deras elevers behov. 

Clarke och Hoon (2005) lyfter också fram att det hjälpmedel läraren har för att kunna få stöd i 

att synliggöra det matematiska innehållet är lärarhandledningen. För att pedagogerna ska 

kunna fatta bra beslut angående sin undervisning gäller det att läromedelsförfattarna har 

presenterat sin syn på matematik som skolämne samt sin syn på matematikundervisning i 

lärarhandledningarna. En studie från USA som genomfördes av Ball och Feiman-Nemser 

(1988) visade att matematiklärare under sin utbildning fick lära sig att de skulle undvika att 

bli allt för styrd av läromedlet och lärarhandledningen i sin matematikundervisning. Deras 

studie visade att när dessa matematiklärare kom ut på praktik och arbete mötte de en 

verklighet där matematikläromedel var av det dominerande slaget. Det faktum att de då inte 

lärt sig förstå och använda dessa verktyg under utbildningen blev ett problem. De kunde 

dessutom i sin studie se att detta tillsammans med de nya lärarnas brist på erfarenhet gjorde 

att det blev en tuff arbetssituation för de nya matematiklärarna. De pedagogiska idéer som 

finns till grund för läromedlet behöver synliggöras enligt författarna. Ahl (2014) bekräftar 

tidigare forskning om att matematiklärare använder lärarhandledningar på olika sätt utifrån 

den arbetslivserfarenhet de har. Forskningsresultaten från denna studie visar att lärare med 

mindre arbetslivserfarenhet önskar att lärarhandledningar ger dem ett större innehåll medan 

lärare med mer erfarenhet önskar att lärarhandledningar ska ge dem stöd gällande aktiviteter 

de kan genomföra i sin matematikundervisning. Deras studie visade dessutom att alla lärare i 
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studien, trots deras skillnader önskade att lärarhandledningen skulle ge dem en koppling 

mellan teori och praktik. 

Forskare har även studerat samt jämfört hur lärare i olika länder använder sig av läromedel i 

sin matematikundervisning. Pepin och Haggerty (2001) presenterar i en forskningsartikel en 

jämförelse mellan hur lärare i tre länder, England, Tyskland och Frankrike, använder sig av 

läromedel i sin matematikundervisning. Deras sammanställning visar att det framförallt finns 

tre användningsområden som matematikläromedlet används till. För det första används 

matematikläromedel som ett verktyg för att kunna visa på regler och metoder som eleverna 

ska lära sig för att kunna utveckla sina matematikförmågor. Matematikläromedel används 

dessutom till stor del för att visa eleverna exempel på hur man ska göra uträkningar. Det 

vanligaste användningsområdet är dock som övningsverktyg då eleverna får möjlighet att 

träna på att göra flera liknande uträkningar och därmed lära sig och behärska de olika 

räknesätten och metoderna. Forskarna kunde se en skillnad mellan hur lärarna i de olika 

länderna använde sig av matematikläromedel. I Frankrike använde lärarna 

matematikläromedlet som ett komplement till de genomgångar och exempel som lärarna 

visade för eleverna. Medan lärarna i Tyskland till stor del använde exempel från 

matematikläromedlet för att starta diskussioner i elevgruppen. Bergqvist et al. (2010) har i sin 

kunskapsöversikt kunnat se att andra länder använder sig av en lärobok som grund i sin 

undervisning men att Sverige ligger över genomsnittet av användandet av lärobok i 

matematikundervisningen. Löwing (2004) resonerar kring betydelsen av hur lärare använder 

sig av matematikläromedlet. Hon beskriver att dagens matematiklärare sällan gör någon 

gemensam genomgång utan enbart går runt i klassrummet och hjälper eleverna enskilt eller i 

grupp när de arbetar utifrån en lärobok. Löwing menar att matematiken alltid har varit ett 

ämne som det pratas om att det är lätt att undervisa i men ämnet i sig har räknats som svårt då 

många elever misslyckas i matematik. Hon menar att det man inte håller isär då är arbetssätt 

och innehåll. Det är enkelt att lägga en lärobok framför eleverna men det leder inte 

automatiskt till att ett lärande sker. När läraren litar för mycket på läromedlet blir inte det 

matematiska innehållet tydligt. Läraren behöver ha goda kunskaper inom matematik och ett 

klart mål med sin undervisning och tydliggöra detta för eleverna för att de i sin tur ska se 

matematiken i uppgifterna. 

 Enligt Pepin och Haggertys (2001) jämförelse så styrs matematikundervisningen till stor del 

utifrån det matematikläromedel som skolan använder. Lektionerna i matematik utgår från att 

läraren har en gemensam genomgång för att eleverna och därefter får eleverna självständigt 
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arbeta på i egen takt i matematikläromedlet medan läraren går runt och hjälper de elever som 

ber om hjälp. Detta arbetssätt är enligt Johansson (2011) problematiskt då eleverna ej får ta 

del av den matematik som inte läromedlet presenterar.  

2.1.3 Individualisering av matematikundervisningen med stöd av läromedel 

Utbildningspolitiken införde vid millenniumskiftet ett mer decentraliserat och målstyrt 

system. Den gemensamma viljan var enligt Egelund, Haug och Persson (2006) att man skulle 

skapa en bättre skola och att det skulle få konsekvenser för elever i behov av extra stöd men 

att om skolan överlag blev bättre så skulle det komma att gynna alla elever i slutändan. Detta 

medförde att kraven på individanpassning ökade och om skolan blev bättre på att uppfylla 

sina uppgifter så skulle alla elever göra ett “lyft” och behovet på specialundervisning skulle 

minska. En alltför stor betoning av det individuella berövar eleverna det värdefulla av sociala 

relationer och meningsutbytet som de kan ha med andra elever i klassen. Utvärderingen visar 

enligt Egelund et al. (2006) att flera elever befann sig på olika nivåer och arbetade i olika takt 

och fick därmed ta större ansvar för sitt eget lärande. Detta medförde att lärarna upplevde att 

de inte kunde ge eleverna tillräckligt med stöd och därför gav de eleverna ett självinstruerande 

material som lämnade eleverna ännu mer åt sig själva. Vinterek (2006) har studerat historian 

bakom läromedel inom matematik och sett att samma år som grundskolan infördes utgavs 

läromedel som var utformade som självinstruerande metodböcker där varje elev enskilt skulle 

arbeta efter sina förutsättningar och arbetstakt. Tilltron till detta material sjönk under 1980-

talet men Egelund et al. (2006) studie visar att när läraren upplever att de inte hinner med 

eleverna så använder de sig av detta arbetssätt vilket har visat sig missgynna de elever som 

har matematiksvårigheter.  

Individualisering kan enligt Vinterek (2006) vara av olika slag och kan gälla skiftande saker 

som t.ex. innehåll, nivå, material, arbetstempo, anpassning av studiemiljö eller olika grader av 

ansvar som eleven ska ta. Det kan finnas motsättningar inom en klass utifrån elevers olika 

behov det kan t.ex. röra sig om att elevers rörelsebehov kommer i konflikt med andra elevers 

behov av lugn och stillsam lärandemiljö. Enligt Skolverket (2012b) anser majoriteten av de 

svenska lärarna att ointresserade och stökiga elever endast i liten del begränsar deras sätt att 

planera sin undervisning. Majoriteten av lärarna menar att det är de elever som saknar 

nödvändiga kunskaper eller färdigheter i någon mån som begränsar deras 

undervisningsplanering. Lärarnas upplevelse av otillräcklighet för att möta olika elevers 

förutsättningar är ett av skälen till att nivågruppering fortfarande är relativt vanligt inom 

matematiken.  
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Johansson (2006) lyfter att användningen av matematikläromedel till stor del används för att 

individualisera matematikundervisningen. Hon menar att det måste tillkomma forskning kring 

kopplingen mellan matematikläromedel och individualisering av matematikundervisningen. 

Löwing (2004) berättar att matematik handlar om att förstå och se mönster och hon drar 

slutsatsen att undervisningen skulle bli mer framgångsrik om lärarna inte använde läromedlet 

som om det vore självinstruerande. Det har visat sig att hög andel av självständigt arbete 

tenderar en lägre grad av engagemang i skolarbetet vilket leder till sämre studieresultat. 

Vinterek (2006) skriver att lärarna ansåg att det individuella arbetssättet gynnade de 

högpresterande eleverna och missgynnade de svagpresterande eleverna. De elever som 

halkade efter sa man berodde på att de hade en bristande förmåga att arbeta självständigt och 

inte en bristande förmåga att förstå matematiken. 

Ett försök att individualisera inom matematiken var när det infördes allmän och särskild kurs i 

läromedlen. Många anser att matematik är ett ämne som lämpar sig bra att individualisera i 

och de former man då använder sig av främst är hastighetsindividualisering och 

nivåindividualisering. Astrid Pettersson och Ingrid Olsson berättar i en intervju av Jacobsson 

(2005) att lärarnas ambitioner att individualisera har mynnat ut i hastighetsindividualiserat 

arbetssätt med mycket tyst enskilt arbete utan utrymme för gemensamma genomgångar eller 

matematikdiskussioner med eleverna. De hävdar även att den här typen av individualisering 

kan ha en stor del i nedgången av matematikkunskaperna under 1990- talet. Vinterek (2006) 

ser även att 40 % av eleverna under 1970 – talet var i kontakt med specialundervisning men 

att detta har minskat i omfång och att det idag är mellan 12 – 17 % av eleverna som är i 

kontakt med skolans specialpedagogiska verksamhet och att eleverna nu själva får välja 

omfång, nivå och hastighet individuellt inom matematiken. För att specialundervisningen ska 

ha en positiv effekt skriver Lunde (2011) att den måste bygga på elevernas individuella 

utmaningar och med utgångspunkt i elevernas specifika miljö. Utformningen av 

specialundervisningen kommer därför alltid att samspela med den ordinarie undervisningen, 

det krävs att den vanliga undervisningen är inkluderande och differentierad samt har en god 

klassledning. Löwing och Kilborn (2002) skriver att för att kunna individualisera måste man 

känna till undervisningens mål. Det kräver att läraren har goda matematikkunskaper och 

kunskaper om läroplanen så att de lyfter fram det matematiska innehållet som ska behandlas. I 

de fall när läraren inte har tillräckliga kunskaper blir det svårt att individualisera 

undervisningen på ett bra och lyckat sätt. Författarna berättar att när de vill diskutera hur man 
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individualiserar undervisningen får de oftast svar på hur undervisningen är organiserad. Det 

handlar mer ett organisatoriskt problem, att orka och hinna undervisa alla elever i klassen. 

3. Metod 
I den här delen kommer vi att redogöra för metodvalet vi har använt oss av i vår studie samt 

beskriva hur urval, genomförande, trovärdighet/tillförlitlighet och giltighet samt hur 

dataanalysen gått till. Kapitlet kommer att avslutas med en beskrivning av forskningsetiska 

principer och hur dessa använts i denna studie. 

3.1 Metodval 

Den metod vi har valt att använda oss av är en kvalitativ ansats eftersom vi är intresserade av 

att ta del av lärarnas erfarenheter av att använda matematikläromedel. Det är deras utsagor vi 

vill ta del av i vår studie vilket medför att det blir det talade ordet som blir vårt instrument. Vi 

har valt att använda oss av intervjuer som är halvstrukturerad då det enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är ett bra att använda sig av då man vill fånga den intervjuades livsvärld i 

syfte att tolka och beskriva fenomenets mening. Fejes och Thornberg (2015) lyfter fram att 

det kan finnas flera syften att använda sig av kvalitativ ansats, ett syfte skriver de kan vara att 

beskriva ett fenomen mer eller mindre detaljerat som t.ex. vid en intervju. De menar att 

styrkan med kvalitativ forskning är att den tillåter mänskliga insikter och erfarenheter som 

genererar nya förståelser och sätt att se på världen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att ju 

bättre förberedd man är inför intervjun desto högre blir kvaliteten på den kunskap som 

produceras i intervjun. Gustafsson (2004) trycker på att man ska betänka att en intervju inte 

handlar om ett vardagligt möte utan ett möte med ett forskningssyfte. Han menar att 

huvudmålet med en intervju är att samla in data och beskriva den av ett objektivt slag. 

Gustafsson skriver vidare att intervjuarens uppgift är att vara objektiv och inte försöka 

påverka intervjun i någon riktning. För att detta inte ska ske kan man enligt Fejes och 

Thornberg (2015) använda sig av bilder eller en “karta” för att få informanten att berätta sin 

upplevelse av fenomenet. Intervjuaren kan även använda sig av en intervjuguide som 

innehåller ett mindre antal frågor för att under intervjun göra förändringar vad gäller frågornas 

form om det är så att denne vill följa upp ett specifikt svar som informanten gett. Det är 

viktigt att intervjuaren visar intresse för det som informanten sagt och att intervjuaren 

fördjupar och utvidgar svaren för att få ett så uttömmande och rikt svar som möjligt. I vår 

studie vill vi ta reda på hur pedagogerna använder det läromedel de har i skolan och vad de 

anser att läromedlet har för betydelse för deras undervisning. Vi är dessutom intresserade av 



19 

 

om pedagogerna anser att läromedlet hjälper läraren att individualisera sin undervisning för 

att möta alla elever. För att ta reda på deras upplevelser av detta anser vi att intervjuer är en 

bra metod.  

3.2 Genomförande 

Vår studie bygger på sammanlagt 8 kvalitativa intervjuer med lärare från två olika kommuner 

i Mellansverige. Samtliga deltagare i vår studie framkom från ett strategiskt urval. Vid 

skolstart vårterminen 2016 kontaktade vi nyckelpersoner så som rektorer eller speciallärare på 

respektive skola via antingen personlig kontakt eller telefon. Arbetet med att få tag på 

deltagare till denna studie tog längre tid än vad vi planerat då flertalet lärare tackade nej med 

motiveringen att detta skulle genomföras mitt under vårens utvecklingssamtalsveckor. Genom 

detta förfarande fick vi tillslut fram namn på lärare som skulle kunna tänka sig vara med i vår 

studie. Dessa lärare kontaktade vi genom mail eller telefon och bokade in tider för att kunna 

genomföra intervjuerna. De lärare som visade intresse för att delta i vår studie informerades 

först muntligt kring de fyra forskningsetiska principerna. Samtliga lärare fick även ta del av 

dessa principer skriftligen genom vårt missivbrev (Bilaga 1) som skickades ut till dem via 

mail. Gemensamt för de lärare som deltagit i vår studie är att de alla arbetar i skolår 1-6 med 

matematik.  Deltagarna i studien består av både Sv/So-utbildade lärare och Ma/No-utbildade 

lärare. Samtliga Sv/So-utbildade lärare har efter lärarexamen genomgått fortbildning inom 

matematik.  

För att få en väl fungerande sammanhållen struktur på intervjuerna valde vi att tillsammans ta 

fram en intervjuguide (Bilaga 2). Detta är något som rekommenderas av Kvale och 

Brinkmann (2014). Utifrån deras tankar så skapade vi intervjufrågor i sex olika teman där 

samtliga frågor utgår från denna studies forskningsfrågor. Kvale och Brinkmann menar att 

detta förfarande hjälper till och ger ett naturligt samtalsflöde i intervjun. Författarna betonar 

dessutom vikten av att försöka skapa ett öppet och vänligt klimat när själva intervjun 

genomförs. De menar att det är viktigt att inleda med frågor av lättare karaktär och ta svårare 

frågor mot slutet av intervjun. Därför valde vi att inleda våra intervjuer med enklare frågor om 

den intervjuades yrkesbakgrund och nuvarande arbete. Under våra intervjuer försökte vi vara 

lyhörda och ställa följdfrågor samt be den intervjuade att utveckla sina svar. Vi försökte vara 

goda lyssnare medan den som intervjuades fick vara den som fick berätta sin syn vilket enligt 

Creswell (2013) är en beskrivning av hur en intervju bör ske. 
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Efter överenskommelse genomfördes några av intervjuerna i lokaler som låg på de deltagande 

lärarnas skolor. De övriga intervjuerna genomfördes av praktiska skäl på en annan skola än 

den arbetsplats där de intervjuade arbetar. Samtliga lärare fick bestämma tid och plats för 

intervjun. Alla intervjuer kunde genomföras i enskildhet utan avbrott. Intervjuerna pågick 

mellan 30-40 minuter och spelades in med hjälp av ipad och appen Röstmemon. Vi valde att 

transkribera de intervjuer vi själva genomfört. Efter att uppsatsen var färdig raderades allt 

inspelat material.  

3.3 Trovärdighet och Tillförlitlighet 

I vår studie har vi försökt få en fördjupad förståelse för lärares syn på matematikläromedel 

och hur dessa kan användas i undervisningen för att individualisera. Det är en begränsad 

studie med åtta deltagare som är valda utifrån ett strategiskt urval. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) prövas tillförlitligheten i en studie ofta i relation till om resultaten kan 

reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare. De menar att metodstegen ska 

beskrivas så detaljerat som möjligt för att någon annan i princip ska kunna upprepa 

undersökningen och på detta sätt bedöma resultatens tillförlitlighet.  

Vi har tagit del av aktuell forskning inom området för att öka giltigheten i vår studie och detta 

har även legat till grund i vår utformning av intervjuguiden. I vårt strategiska urval har vi haft 

hjälp av rektorer, speciallärare eller valt lärare som vi hört varit skickliga och haft hög 

måluppfyllelse inom matematik i sina klasser. I vår intervjuguide har vi använt oss av öppna 

frågor för att de intervjuade skulle ges möjlighet att ge längre uttömmande svar. Vi har valt att 

transkribera våra intervjuer ordagrant men i detta finns inget rätt eller fel menar Kvale och 

Brinkman då det inte finns någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form 

men de anser att det kan vara lättare att förmedla meningen i det som intervjupersonen sagt. 

Detta transkriberande material har vi sedan använd oss av för att svara på våra 

frågeställningar. Vi har under arbetets gång varit noga med att titta tillbaka på studiens syfte 

och frågeställning för att försäkra oss om att vi studerat det vi tänkt undersöka i vår studie. 

Kvale och Brinkman anser att det är viktigt att man har en kritisk syn på sin analys och att 

man kontrollerar och ifrågasätter sina resultat på ett teoretiskt sätt för att kontrollera att 

studien undersöker det den hade för avsikt att undersöka för att öka studiens trovärdighet.  

3.4 Dataanalys 

För att försöka skapa oss en bild av de intervjuades tankar har vi valt att analysera resultaten 

från de genomförda intervjuerna utifrån en kvalitativ ansats. Vi startade med att läsa igenom 
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varje enskild transkriberad intervju ett flertal gånger för att koncentrera den textmassa som vi 

hade i det transkriberade materialet. Fejes och Thornberg (2015) betonar att man bör läsa sitt 

insamlade material ett flertal gånger för att sedan koncentrera ner det i olika teman för att 

skapa sig en förståelse för det material man samlat in. För att vi lättare skulle kunna se 

likheter och skillnader i det som de intervjuade sagt sammanfattade vi varje enskild intervju 

genom att ta fram ett antal formuleringar och därmed koda vårt material. Vi använde oss av 

överstrykningspennor i olika färger för att hitta de gemensamma områdena i intervjuerna. När 

detta var gjort sammanställde vi detta i ett rutmönster för att se hur många gånger olika teman 

återkom i textmassan. Sedan sökte vi vidare för att hitta intervjuer som lyfte samma saker för 

att sammanfatta dem tillsammans för att kunna strukturera vårt material. De två inledande 

stegen i analysarbetet genomfördes enskilt, var och en för sig, innan vi jämförde våra 

analyser. Vi valde detta arbetssätt för att som Fejes och Thornberg (2015) skriver att gå utöver 

det manifesta och tolka texterna djupare för att se vad som är av betydelse, ansåg vi det som 

en fördel att först försöka tolka materialet var för sig för att skriva ner våra analyser. Enligt 

Fejes och Thornberg så är varje kvalitativ studie unik på det sätt att forskaren påverkar dess 

resultat genom bland annat sina tidigare erfarenheter. Det fortsatta analysarbetet genomförde 

vi tillsammans där vi försökte hitta gemensamma nämnare, teman som sammanfattade 

studiens data och gav oss svar på våra frågeställningar. De citat vi valt att använda oss av har 

vi lyft fram för att förstärka texten genom att visa lärarnas utsagor, dessa är lärarnas 

uttalanden och texten är vår tolkning av det som framkommit under intervjuerna och den 

förförståelse vi fått genom att ha tagit del av tidigare forskning.  

3.5 Etiska överväganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska grundprinciperna Vetenskapsrådet 

(2011) tagit fram. För det första är det informationskravet vilket i vårt fall innebar att vi 

informerade pedagogerna om vad deltagandet i intervjun innebar samt att deras deltagande 

var frivilligt. Vi har dessutom informerat dem om att de kunde avbryta sin medverkan när de 

ville. Det andra kravet att överväga är samtyckeskravet vilket för oss innebär att de lärare som 

valt att delta har att gett sitt medgivande till deltagande samt att intervjuerna får spelas in. 

Samtycket skedde både muntligt och skriftligt. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, 

uppfylls genom att vi i vår studie avidentifierar kommunen, skolorna och de lärare som deltog 

i studien. Till sist behöver vi överväga nyttjandekravet vilket innebär att det endast är det 

färdiga materialet, vårt examensarbete, som kommer att kunna användas för utveckling av de 

verksamheter vi arbetar i. Rådata vi har samlat in kommer endast att användas till vår studie 
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och när den är godkänd kommer de inspelade intervjuerna samt vårt transkriberade material 

att förstöras. Vi har dessutom erbjudit de deltagande lärarna att få ta del av studien när den är 

klar. 

4. Resultat och analys 

I denna del redogör vi för de teman som vuxit fram efter att vi har analyserat det material som 

framkommit utifrån denna studies syfte och frågeställningar. Följande teman har framkommit 

i analysprocessen: Läromedel en grund, Utbildning ger trygghet, Nivåanpassade läromedel 

samt Organisatoriska lösningar för individuella insatser. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattande analys av samtliga teman. 

4.1.1 Läromedel en grund 

Alla pedagogerna använde sig av läromedel i sin matematikundervisning. Deras syn på vad 

läromedel är skilde sig åt men det vanligaste svaret var att det är en lärobok. 

En bok som barnen arbetar i. 

Då tänker jag på böcker.  

Ja, då tänker jag på en mattebok men det kan ju vara praktiska läromedel också. 

Ja, uppgifter överhuvudtaget. Allt som lär är ju egentligen ett läromedel.  

Ja, det första jag tänker på är väl egentligen böcker även om finns så mycket mer.  

Det kunde även ses som stöd för undervisningen, ett verktyg och ett hjälpmedel. Lärarna lyfte 

även att digitala verktyg så som Ipad eller datorer var viktiga läromedel i 

matematikundervisningen.  

Ordet läromedel, det är för mig ett arbetsredskap. Det betyder att någon har 

uppfunnit hjulet.  

Ja, det innebär väl böcker men även digitala läromedel. Och även hjälpmedel 

tycker jag också hör dit.  

Anledningen till att man använder sig av en lärobok är att den ses som en grund att utgå 

ifrån och att man därmed vet att man får med alla delar som eleverna ska kunna.  

Ja, jag använder boken som grund men så använder jag en massa andra saker 

bredvid för att förstärka det som finns i boken.  
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Läromedel det är stöd för mig i min undervisning! Jag tycker det är bra med 

läromedel på det viset att jag kan kolla att jag får med så mycket som möjligt av 

det jag ska undervisa om. Sedan måste jag också titta på vilka bitar som inte finns 

i det läromedel som vi har. 

Jag använder mig av matteboken som grund i min undervisning och utgår från 

den. Men utifrån den så måste man individanpassa väldig, väldigt mycket. 

Lärarna berättade att deras läromedel följde nuvarande läroplan Lgr-11 men att man inte 

kunde lämna över ansvaret på elevernas lärande till boken. Det viktigaste är att man som 

lärare verkligen är insatt i vart eleverna ska och vilka förmågor som ska tränas.  

Den motsvarar till ganska stor del det centrala innehållet.  

Det är klart det är anpassat efter Lgr-11 och de centrala moment som vi ska gå 

igenom finns där. Sen betyder inte det att man måste göra kapitlen i den ordning 

som de står.  

Fast där är det vi lärare som ändå måste få dom att förstå förmågorna. Att man 

pratar begrepp och att man ser att dom är med på begreppen. Jag kan inte lite på 

att boken sköter det åt mig utan det krävs ändå att jag själv är insatt i vart dom 

ska. 

De förmågor som lyftes fram som var svåra att få med när man arbetade med en lärobok var 

problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan. 

Resonemangen finns inte så mycket i boken.  

Ja, det är främst problemlösning.  

Speciellt problemlösningsförmågan det tycker jag inte det här läromedlet täcker 

så bra. 

Lärarna upplevde att förutom läroboken de hade behövde de plocka material från annat håll 

eller från den idébank man samlat på sig genom åren. Dessutom lyfter de fram att man måste 

variera sin undervisning om man ska få med alla förmågor. Det som lärarna ville utveckla 

med sin undervisning var det just arbetet med problemlösning och använda mer konkret 

material.  
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Därför tycker jag att det är viktigt att jag använder mig av andra material utöver 

läroboken också. Och då tycker jag det är bra att jag har lite problem på lager 

och jag är ute efter nya problem hela tiden.  

Jag skulle vilja ha mer konkret material. 

Det är många olika förmågor och då gäller det att jag varierar min undervisning 

så att dom får arbeta tillsammans. 

Det framkom att lärarna skulle vilja arbeta mer med förståelsen för matematik och inte så som 

böckerna ibland kunde presentera ett nytt avsnitt att gör på det här sättet. 

Jag skulle vilja jobba mer med förståelsen så att det inte blir mekanisk inlärning. 

Alltså mer matteprat och resonemang. Jag skulle vilja ge eleverna tid att 

upptäcka samband inte servera svaren direkt genom att ” gör så här/så här ska ni 

tänka”  

Lärarna i denna studie var nöjda med sitt nuvarande upplägg och sa sig bedriva en varierande 

och bra undervisning men att det finns saker i deras undervisning som de vill utveckla. De 

lyfte bland annat möjligheten att skapa tillfällen för gruppdiskussioner där man tränar 

resonemangsförmågan. 

Jag måste säga att nu är jag ganska nöjd med lektionerna. Jag tycker att jag hittat 

en struktur som funkar i den här gruppen. 

Jag vill ge mer tid till matematiska resonemang och att eleverna ska få arbeta mer 

tillsammans. 

 De ska få diskutera med varandra, diskutera med mig, göra uppgifter i helklass, 

göra uppgifter i smågrupper och så vidare. 

Alla lärarna upplevde att eleverna till stor del var positiva till att ha en lärobok i 

matematikundervisningen. Lärarna beskrev att en del elever upplevde läroboken som 

problematisk på grund av bland annat motoriska svårigheter. 

Om vi tänker på boken så tycker eleverna att den är bra. 

En del som bara vill borra ned huvudet och jobba på, de tycker om att jobba i 

boken.  
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Jag tror de är nöjda med den, det är lite varierade uppgifter. Det är ingen som 

har sagt något negativt och dom är väldigt positiva till matematik.  

[…] så länge vi har läroböcker där de bara behöver fylla i så tycker de flesta 

barn att det är kul att räkna. Sedan hamnar vi på mellanstadiet och då ska de 

skriva i anteckningsböcker. De ska skriva snyggt, använda linjal och det ska 

skrivas i rutor. Då tar det tid att ta sig igenom en uppgift om man har problem 

med motoriken. 

På frågan om de hade stöd av lärarhandledningen svarade majoriteten att de inte använde 

lärarhandledningen för att planera sina lektioner utan de använde det kopieringsmaterial och 

diagnoser som följde med handledningarna. Det framkom även att lärare använde sig av flera 

olika lärarhandledningar för att få inspiration till sin undervisning. 

Jag använder inte lärarhandledningen så mycket. Just för planering av min 

undervisning det gör jag inte.  

Nej, knappt! För den säger inte så mycket. Nej, något litet tips här och där får jag 

men inget mer. 

Det får jag säkert men jag använder den inte. Jag vill använda mitt eget huvud. 

Inte vad någon annan tycker, utan det jag tycker. Kopieringsunderlagen använder 

jag från lärarhandledningen. 

 […] eftersom jag försöker hitta eget material så söker jag lärarhandledningar för 

där i finns det oftast olika kopieringsunderlag. Och så finns det olika metoder hur 

man ska undervisa om vissa delar. Jag har ganska många olika 

lärarhandledningar fast vi egentligen bara har en arbetsbok. 

Lärarna berättade att när de bytt läromedel till ett nyutkommet material så var 

lärarhandledningar bättre än de som lärarna använt förut. De uppgav att de var mycket nöjda 

med upplägget i lärarhandledningen och att den innehöll mycket tips. Det var först med detta 

nya material som de upplevde detta och kunde använda lärarhandledningen på detta sätt.  

Ja, när jag började använda Favoritmatematik! Nu har jag användning av 

lärarhandledningen. 
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Ja, absolut! Det är mycket tips och trix i den. T.ex. aktiviteter vi kan genomföra i 

idrottshallen om man nu har tillgång till den. Och det är mycket som man kan 

plocka gobitar ur.  

Det vanligaste sättet lärarna inledde en matematiklektion var att börja med en gemensam 

genomgång vilket efterföljdes av antingen enskilt arbete eller par- och gruppdiskussioner med 

efterföljande enskilt arbete i läroboken. 

Om det är ett nytt kapitel så börjar jag alltid med att vi går igenom det muntligt. 

Vi tittar på uppgifterna i boken och sedan så går vi igenom första sidan 

tillsammans, alla uppgifter innan man får börja arbeta självständigt.  

Jag ber dem öppna boken och sedan pratar jag och ger en massa diverse exempel 

på de moment som ska göras. Sedan skriver jag gör uppgift 37 till 48 på tavlan 

och därefter arbeta och rätta själva. 

Lärarna beskrev att de inledde lektionen med att gå igenom dess syfte och mål. De fann stöd i 

att lyfta fram lektionens syfte och mål samt i vissa fall summering av lektionen i det 

läromedel de använde.  

Vid varje nytt kapitel så finns det ett mål. Och det går vi igenom, Så fort det är ett 

nytt kapitel går vi alltid igenom det 

Ja, börjar vi med ett nytt område då går jag alltid igenom vad vi ska jobba med. 

[…] Och när vi är klara med det här kapitlet så ska du kunna dom här nya 

matteorden och vilka förmågor som vi tränar i just det här kapitlet  

En typisk lektion om man har Favoritmatematik börjar med att man lyssnar på en 

matematikberättelse/saga som är kopplad till en bild. Sedan är det matteprat om 

begrepp och jag ställer frågor. […] Varje lektion avslutas med frågorna: Vad har 

du lärt dig? Och kommer du ihåg vad vi övade på? 

Att utveckla sin förmåga att summera lektionen efteråt tillsammans med eleverna var något 

som lärarna önskade. De ville bli bättre på att belysa vad de tränat på för att därefter återigen 

koppla ihop det med lektionens syfte och mål som man inlett lektionen med.  

[…] det är en sådan sak som jag känner att jag skulle vilja bli bättre på. Jag kan 

tappa bort tiden ibland. Jag skulle vilja hinna med och gå igenom och prata om 

det vi lärt oss den här lektionen.  
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Däremot är jag dålig på att utvärdera och summera vad vi har lärt oss under 

lektionen.  

4.1.2 Utbildning ger trygghet 

Lärarna berättade att läromedlet hade ett stort inflytande över deras matematikundervisning. 

Den har jättemycket inflytande i och med att det är den man använder.  

Ja, just nu så är det väldigt stort eftersom vi utgår mycket ifrån boken. Det är 

väldigt bra struktur tycker vi. Vi får se hur vi upplever det framöver.  

Det beror på hur man använder det! Använder man bara läromedel så då har det 

stort inflytande. 

De kände sig trygga i ämnet matematik och tyckte det var ett roligt ämne att undervisa i. 

Anledningen som lärarna uppgav var att de kände sig trygga var att de arbetat länge i skolan 

och därmed hade mycket erfarenhet att luta sig mot.   

Ja, för det första så har jag väldigt lång erfarenhet. Jag har faktiskt jobbat enda 

uppe i årskurs 9 med matte så jag känner att jag har en bra grund att stå på. 

Jag tror när det gäller just ämnet så känner jag mig kompetent i det. Jag har 

väldigt goda kunskaper för att undervisa på denna nivå. 

Dessutom betonade de den kompetensutveckling som de fått, där övervägande del av dem 

varit deltagare i Matematiklyftet. Fortbildningen i matematik hade gjort så att lärarna kände 

sig mer kompetenta och trygga i att undervisa. Detta gav dessutom en ökad positiv känsla för 

ämnet matematik vilket enligt lärarna avspeglade sig i deras matematikundervisning.  

Jag har gått Matematiklyftet. Det var bra att man fick träffa andra lärare och 

prata matematik.  

Jag tycker att de sista åren har vi haft ganska mycket fortbildning i matematik. 

För några år sedan hade vi den här mattegruppen i kommunen där vi träffades. 

Sedan har jag varit med i Mattelyftet dom sista åren. Och det har gjort att man 

känner sig tryggare tycker jag. Det gör en stor skillnad, att man får mer på 

fötterna. Det blir roligare att undervisa i också när man blir säkrare. 
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Både jag och min kollega brukar säga att det är mycket roligare nu. Förut då var 

det ett ämne som man inte riktigt kände sig trygg i. Så det gör väldigt mycket med 

fortbildning och utbildning. 

Tryggheten i ämnet upplevde lärarna medförde att det var lättare att välja bort uppgifter i 

matematikboken och byta ut dem mot andra uppgifter för att träna de förmågor som eleverna 

ska utveckla. 

Jag känner mig ganska trygg i matten och vet vad jag ska ta upp och så. Jag kan 

hoppa ett kapitel om jag tycker det. När jag t.ex. tycker att det där inte verkar så 

viktigt eller den där sidan är inte så bra. Och vi gör en massa saker utanför boken 

som förstärker.  

Det handlar mycket om erfarenhet ska jag säga. Jag ser vilka saker man inte 

riktigt får med sig, Då har jag valt att göra det på andra sätt. Jag försöker hellre 

hitta mer relevanta uppgifter mot just förmågor inom de centrala innehållet än 

använda boken. 

Lärarna uppgav att deras erfarenhet av att undervisa i matematik gjorde att det inte längre 

kände sig lika styrda av läromedlet som de hade gjort i början av sin lärarkarriär.  

Om du hade frågat mig för länge sen hade jag säkert läst mer hur de betonar och 

vad de tycker man ska prata om på sina genomgångar och så där. Men det tittar 

jag inte alls på nu. 

Med mer erfarenhet och kompetens desto mindre bokstyrd tror jag att man blir. 

Då använder man nog läromedlet lite mindre tror jag. Man blir bättre på att se 

vad man behöver hinna med och hittar andra vägar än läroboken. 

4.1.3 Nivåanpassade läromedel 

På frågan om vad de tänkte på när de hörde ordet individualisering svarade lärarna att de 

tänkte på elevernas olika förkunskaper och att anpassa sin undervisning efter elevernas 

lärstilar och förmågor. 

Att jag ska försöka hitta varje elev där dom är och att jag ska försöka ge dom 

uppgifter som passar deras lärsätt. 

Ja, jag tänker att varje individ ska få jobba därifrån de är.  



29 

 

Att individualisera innebär för mig att anpassa undervisningen efter elevernas 

utvecklingsbehov. Att eleverna har olika inlärningsstilar och att alla ska få 

utvecklas utifrån sin egen förmåga. 

Att var och en ska få jobba med sina förmågor, att man måste individanpassa, att 

man kan jobba inom samma område men att man ger olika utmaningar till olika 

elever helt enkelt. Om man jobbar med addition så kan man ju göra det på olika 

nivåer men ändå att man pratar begreppet addition gemensamt. 

Lärarna berättar att det matematikläromedel som de använder är uppbyggt i olika nivåer och 

att det medför att det blir lättare att individualisera. Många läroböcker är uppbyggda på 

samma sätt med en del som tar upp det allra viktigaste och efter en genomförd diagnos så kan 

eleverna utifrån resultaten välja olika inriktningar så som lätt nivå och mer avancerad nivå.  

Läromedlet är så att det finns lite olika nivåer i det. 

Ja, det här läromedlet är upplagt så att man först gör en basdel där alla eleverna 

gör uppgifterna. Och sedan gör de en diagnos och utifrån hur det går på 

diagnosen så väljer man hur eleverna ska fortsätta. Då finns det en del som 

fortsätter med baskunskaperna och en del med lite mera utmaningar. 

Det här läromedlet tycker jag faktiskt har tänkt igenom det riktigt bra, att det 

finns på olika nivåer fast vi jobbar med samma sak och att det ser ganska lika ut. 

Ett annat sätt att individualisera var att byta ut boken eftersom boken var för svår och det 

behövdes färre uppgifter samt att lärarna ansåg att de andra böckerna var tydligare för 

eleverna med svårigheter. Lärarna lyfte även möjligheten att individualisera för de elever som 

hade djupare matematiska kunskaper än klassen. Dessa elever fick arbeta på genom att 

använda läroböcker framtagna för högre årskurser men från samma läroboksserie.  

Jag har bytt läromedel åt en elev för jag har sett att det är för svårt för hans nivå. 

Han behöver nått som repeterar och där det är enklare. 

De kan fortfarande jobba med samma moment men de får lite lättare och 

tillrättalagt i den enklare boken. 

Men sen finns det några som har en svårare bok som har lite klurigare uppgifter, 

svårare uppgifter så att dom som har kommit lite längre i sin matematikutveckling 

kan få den boken. 
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Sen har jag några elever som går fortare fram än andra. De är inte ens i samma 

bok. Jag har två tjejer i en klass som håller på med sexans matte. Så är det en 

pojke som är enda upp i sjuans mattebok. 

Det framkom under intervjuerna att det läromedel några lärare använde idag var för enkelt 

och inte gav eleverna de utmaningar som de behövde speciellt inte om de ville nå de högre 

betygen i årskurs 6.  

Och jag tycker att den är för enkel. Jag vill ha en bok som har utmaningar för alla 

och det har inte den tycker jag. 

Framförallt för A:na i sexan så behöver dom mer utmaningar än vad man får i en 

mattebok. 

Några läromedel som lärarna använde var så enkla att de elever som enbart använde dessa 

hade svårt att nå godkänd nivå i matematik. Lärarna ifrågasatt varför sådana läromedel 

överhuvudtaget hade tagits fram då målet borde vara att alla elever ska bli godkända i 

matematik. 

Ibland så kan jag tycka att det här läromedlet är lite enkelt. 

Ibland kan svårigheten vara att följer man den enkla versionen så kan man inte nå 

ett E. Och det tycker jag bli tokigt! Då gör man något som är så enkelt att även 

om de klarar det så når de inte ett E. Då blir det lite motsägelsefullt. 

Svårigheten med att individualisera tyckte lärarna låg i att ge eleverna den tid som de behövde 

för att befästa sin kunskaper i matematik. Deras uppfattning var att det var svårt att hinna med 

alla elever samt att många elever skulle behöva mer tid för att öva varje moment i läromedlet. 

Denna tid fanns inte om de skulle hinna med allt det centrala innehållet som läromedlet tog 

upp. 

Tidsbrist - genom att det är för stora grupper. Jag skulle vilja ha mer tid för varje 

elev för att verkligen veta vart de befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

Att kunna ge alla elever rätt stöd och ge eleverna tid. 

Man har inte den tiden som man skulle vilja ha och stanna upp och säga att nu tar 

vi om det här från början och så tar vi det på ett annat sätt.  
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Lärarna berättade även att de kunde vara utmanande att anpassa uppgifterna i läromedlet 

till olika elevers förkunskaper, både för lågpresterande och högpresterande elever. 

Dom största svårigheterna tycker jag egentligen är dom som är duktiga i 

matematik. För att dom ska utvecklas behöver dom ju lite klurigare och svårare 

uppgifter. 

Det är de svaga och de som ligger högre som man måste försöka att ta hänsyn till 

hela tiden. 

Ytterligare en utmaning kopplat till tidsaspekt som lärarna lyfte in var att hitta möjligheten till 

att ge eleverna flera förklaringsmodeller när de har kört fast.  

Hitta dom där vägarna när dom inte förstår och kunna förklara på ett annat sätt 

eller visa mer konkret på ett tredje sätt. Att hitta dom här sätten, det är klurigt!  

Att lära eleverna och hitta nya vägar för dom att förstå. Det är ett väldigt abstrakt 

ämne många gånger.  

4.1.4 Organisatoriska lösningar för individuella insatser  

På frågan om lärarna hann med att stötta alla elever i sin matematikundervisning så skilde sig 

svaren åt mellan de lärare som deltog. Ingen skillnad kunde ses mellan om läraren arbetade 

med äldre eller yngre elever. Däremot så uppgav de lärare som inte hann med att stödja alla 

elever att deras grupper var stora och att kunskapsskillnaderna mellan elever var för stora för 

att en enskild lärare skulle klara av detta. 

Nej, det tror jag ingen kommer hinna göra! Det är för många elever och 

skillnaden på elevernas kunskaper är så enormt stora. 

Nej, inte om man är ensam klasslärare. 

De lärare som beskrev att det hann med att ge alla eller nästintill alla stöd berättade att de fick 

hjälp i klassrummet från andra professioner så som exempelvis fritidspedagoger eller 

speciallärare. En annan orsak som lärare nämnde som anledning till att man hann med att 

stötta alla elever var att det fanns få elever med särskilda behov i klassen. 

Ja, de flesta. Det tycker jag att jag gör genom att vi kan använda 

halvklasstimmarna. 

Och sen har vi fritidspersonalen som kommer in och hjälper till. 
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Ja, nu har jag en liten grupp och sedan är det så få elever som är i behov av 

särskilt stöd så det tycker jag att jag hinner. 

Lärarna i studien lyfte olika organisatoriska förslag till hur man bättre skulle kunna 

individualisera matematikundervisningen för att stödja fler elever i sitt matematiklärande. De 

nämnde bland annat möjligheten att ha tvålärarsystem som innebär att man har två utbildade 

matematiklärare med på matematiklektionerna. På vissa skolor hade man redan idag två 

utbildade pedagoger med på ett antal matematiklektioner. Önskan fanns hos lärarna att även 

den andre person som var med inne i matematikklassrummet skulle ha djupare matematisk 

kunskap.  Lärarna var ändå nöjda och glada över att det hade ytterligare ett vuxenstöd på 

matematiklektionerna då det inte enligt dem var så vanligt förekommande. 

Och fritidspedagogerna är jätteduktiga men de är inte utbildade mattelärare. Så 

min önskan är att man är två utbildade lärare per klass. 

Ja, jag tycker det är bra när man är två vuxna i klassrummet. Att man är två som 

hinner runt och hjälpa till. 

En fördel som lärarna såg med tvålärarsystemet var att det då gavs möjlighet till att 

nivågruppera eleverna vid olika tillfällena. Lärarna ansåg att de genom att skapa mer 

homogena grupper fick möjligheten att stödja alla elever, oavsett kunskapsnivå, på ett bättre 

sätt. Genom en sådan organisatorisk åtgärd kan man fånga framför allt de allra svagaste och 

de allra duktiga eleverna som lärarna lyfte som de utmanande grupperna att lyckas med. 

Jag skulle vilja ha möjlighet att jobba på flera olika nivåer. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara mindre grupper men jag skulle vilja ha mer homogena 

grupper. För att alla ska komma så långt de kan. Några skulle behöva 25 

uppgifter medan andra behöver två. 

Vi försöker skapa mindre grupper när vi är fler pedagoger.  

Och då är det bra att man kan plocka ut dom i smågrupper. Vi kan hjälpa 

varandra och gå in till varandra och ta ut ett par elever så att dom får lite extra 

lärarstöd vid vissa tillfällen.  

Lärarna önskade inte att ha homogena och statiska grupperingar hela tiden. De betonade att 

elever på olika kunskapsnivå i matematik kan lära mycket av varandra. Man lyfte bland annat 

att de elever som har svårast har möjlighet att stärkas av att se de andras utveckling och 

därmed får tydliga förebilder att ta stöd ifrån i sitt matematiska lärande. 
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Sen skulle jag inte vilja ha så jämt. För jag tror också att man lär sig mycket av 

varandra. Ja, de här som är halvbra behöver vara med dom som är riktigt bra för 

att se vart jag kan komma någonstans. 

Tidiga insatser istället för sena då matematiksvårigheterna kanske blivit så stora att det var 

svårt att stötta eleverna är något som lärarna i studien lyfte. 

Det vore betydligt mer önskvärt att man satsade mera resurser på lågstadiet. 

Istället för som det är idag när det finns betydligt mycket mer resurser på 

högstadiet. Då har man tänkt helt fel! 

När lärare säger att det är viktigt att tidigt sätta in resurser i tidiga åldrar så är det inte 

nödvändigtvis en speciallärare de menar. För lärarna är det viktigt att den extra resursen som 

sätts in har en god matematiskkompetens så att den kan stödja eleverna på ett bra sätt att 

utveckla sitt matematiska lärande. En organisatorisk åtgärd kopplat mot detta som lärare 

nämnde var att de själva fick tid i sina scheman att var en resurs mot sina grupper i 

matematik. Att man som matematiklärare har bäst insyn kring vad som gåtts igenom och vilka 

material som används är positiva fördelar som lärarna lyfter fram gällande att själv vara resurs 

i sina matematikgrupper. 

Jag har fått en timme i veckan då jag får hjälpa de svaga. 

Jag har haft så några gånger i mitt schema att jag fått resursat åt mig själv. Men 

då handlar det om att man måste få till det schemamässigt och vara flexibel så att 

eleverna får stanna kvar eller gå från någon annans lektion. 

Jag tycker det är bra med specialpedagoger och att andra är med men jag skulle 

helst vilja ha mer tid med dom själv. Jag som vet vad dom gjort, vilka begrepp vi 

har använt och jag vet vilka genomgångar jag haft. Därför vill jag helst göra det 

själv. Sen har jag fullt förtroende för min specialpedagog i ämnet men ändå.  

Lärarna tyckte att speciallärarna var viktiga resurser på skolan men genomgående för de lärare 

som arbetade i årskurs 1 till 3 var att de såg att den specialundervisning som fanns gick till 

elever i läs- och skrivsvårigheter och endast de eleverna med stora svårigheter i matematik 

fick stöttning av en speciallärare. Detta trodde de bland annat kunde bero på att de 

speciallärare som de arbetat med alla hade varit utbildade i svenskasvårigheter och inte 

matematiksvårigheter. 

För i matte så har vi ingen specialundervisning alls. 
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Jag tror att den i stort sett är obefintlig i år 1-3. Kanske någon elev från varje 

klass som då oftast har stora svårigheter som kan få extra hjälp. Annars går det 

nog mest till läs och skriv. 

Och speciallärare finns det inte i matte. Det har inte funnits speciallärare i matte 

på någon skola jag jobbat. Men i svenska finns det! Ganska många, så bara det 

säger ganska mycket. 

Det var enligt lärarna vanligt att specialläraren tog ut de elever som hade svårast ut ur 

klassrummet. Lärarna såg fördelar med att specialläraren fanns med på lektionerna så att alla 

eleverna fick tillgång till även dennes kunskaper. På så sätt fick många elever mycket 

extrastöd som hjälpte dem att utvecklas. 

Jag har en elev som går iväg till specialläraren. De har en liten grupp med elever 

som behöver jobba mycket med baskunskaperna. Då har vi valt att istället för att 

hon kommer och är med i klassen så får de nöta in baskunskaperna hos henne 

istället. 

Det är några tillfällen där elever får gå till specialläraren på skolan. 

Då var en speciallärare schemalagd bara mot oss. Ja, i princip så fanns hon 

parallellt lagd mot dessa klasser hela tiden då det var matematik vilket gjorde att 

vissa elever kunde få väldigt mycket stöd. 

4.2 Sammanfattande analys  

Det första lärarna hänvisade till när de hörde ordet läromedel var den lärobok de använde sig 

av i sin matematikundervisning. De kompletterade detta med att säga att det finns även andra 

sätt att se på läromedel att det t.ex. är allt eleverna kan lära ifrån. Detta sätt att se på läromedel 

anser vi vara ur ett sociokulturellt perspektiv utifrån Säljö (2000) som skriver att vi tolkar vår 

omvärld genom olika fysiska redskap. Han menar att det tillsammans med ord och utsagor 

medierar omvärlden och får den att framstå som meningsfull för oss. Då läroboken var det 

första som nämndes tolkar vi att läroboken i matematik tar ett stort utrymme av 

matematikundervisningen och att utifrån detta blir lärarens matematiska kompentens av 

betydelse. När Engvall (2013) studerat den svenska matematikundervisningen så såg hon att 

det mest utmärkande draget för undervisningen var just arbete i en lärobok och de svar vi fick 

under intervjuerna stödjer det hon sett. Sackerud (2009) menar att en av de största utmaningar 

skolan står inför är hur matematiklärares didaktiska roll ska kunna stärkas. Utifrån vår 
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tolkning att lärarens matematiska kompentens blir viktig för hur matematikundervisningen 

utformas och vilka möjligheter eleverna ges att träna på de olika förmågorna så är det viktigt 

att fortsätta diskutera hur denna roll kan stärkas. 

Lärarna ansåg att läromedlet var ett stöd till deras matematikundervisning och att det var 

viktigt att kontrollera vad boken tog upp för att komplettera med vissa delar så att eleverna 

fick möjlighet att träna på alla förmågorna. De förmågor som var svårast att träna på utifrån 

matematikboken var problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan. Under 

intervjuerna framkom det att lärarna inte var helt nöjda med lärobokens upplägg eftersom den 

kunde presentera nya avsnitt med en procedur som eleverna sedan skulle träna på och att det 

då blev mekanisk inlärning och eleverna inte fick upptäcka vissa samband och tänka själva. 

Brorson (2014) betonar att hon skulle vilja ha en mer nyanserad debatt runt 

matematikläromedel och hur läromedlen används av lärare och inte att man bara rakt av säger 

att de sjunkande resultaten beror på läromedlen. Om eleverna sitter själva och arbetar tyst ur 

böckerna så menar hon att det är självklart att eleverna inte kommer att utveckla sin 

resonemangsförmåga utan att det hänger på att läraren samlar klassen och använder boken 

som underlag till gemensamt arbete och samtal. Sjöberg (2006) hänvisar till Vygotsky som 

menade att kommunikation och språk är avgörande för att lärande ska ske. Det syftar även 

Brorson när hon anser att debatten bör nyanseras.  McNeal (1995) upplevde i sin studie att när 

eleverna arbetade procedurfokuserat så verkade eleverna inte lita på sina egna tankar och 

idéer. När undervisningen lägger fokus på procedurkunnande så minskar elevernas lust för 

matematik och eleverna utvecklar ingen förståelse och det leder inte till någon utvecklingsbar 

kunskap skriver Drath och Löfwall (2014). De såg att om eleverna fick uppgifter som krävde 

tankeverksamhet så lyckades de sällan lösa dessa, de upptäckte att eleverna inte hade någon 

bild av vad problemlösning kunde innebära. Procedurfokuserat arbetssätt gjorde att eleverna 

lärde sig reglerna men att de inte förstod matematiken. Detta samband är oroväckande för är 

det som McNeal (1995) upptäckte att lärare i och med ett procedurtänkande arbetssätt inte har 

kunskap om vad de ska bygga på när en elev svarar fel eller hjälpa rätta till vissa tankefel så 

kan det medföra att läraren trots goda intentioner skapar matematiksvårigheter istället för att 

förebygga dem.  

Lärarna upplevde att eleverna tyckte om att arbeta i matematikboken samt att vissa elever 

behövde ha den fyrkantighet matematikboken erbjöd med sin struktur. Det framkom att 

lärarna ville arbeta på flera olika nivåer under lektionerna och att det inte betydde att gruppen 

i sig behövde vara en mindre grupp men att den var mer homogen för att alla elever skulle nå 
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så långt de kunde. Detta kan upplevas motsägelsefullt då arbete på olika nivåer indikerar att 

man kommit olika långt i sin matematikförståelse och därmed så är gruppen inte homogen. 

Engström (2014) menar att den stora spridningen i elevers kunskaper och färdigheter i en och 

samma årskurs är de flesta lärare väl förtrogna med, han anser även att detta är en del av 

lärarens arbete att kunna hantera denna spridning. Han finner det intressant att denna stora 

spridning sällan lyfts fram som något problem inom andra ämnen än matematik. 

I resultatet kunde vi se att lärarna använde lärarhandledningen till matematikböckerna lite 

olika. De som arbetade med ett helt nytt material använde sig av lärarhandledningen och 

tyckte att den gav ett stort stöd och innehöll mycket tips samt att de upplevde att det var första 

gången som de verkligen upplevde att lärarhandledningen gav ett stöd och att de kunde se 

skillnad i olika lärarhandledningars upplägg. Brorson (2014) anser att ett läromedel består av 

olika delar som tillsammans ska bilda en helhet och att lärarhandledningen där spelar en 

viktig roll. När lärarna inte använder handledningarna går de miste om den didaktiska tanken 

som finns och hur man kan förstärka och utveckla de matematiska förmågorna. Vincent och 

Staceys (2008) studie visade att lärarhandledningarna borde utvecklas för att lyfta fram de 

pedagogiska intentionerna kopplade till läromedlet bättre.  Brorson (2014) upplever ett 

dilemma i att lärare inte använder lärarhandledningarna på grund av tidsbrist eller begränsad 

ekonomi. Ett annat sätt att arbeta med lärarhandledningen som framkom i vår studie var att 

lärarna använde kopieringsmaterialet som fanns i den samt de diagnoser och tester som den 

gav tillgång till. De som använde sig av den på detta sätt ansåg att den i övrigt inte gav något 

stöd i planering av deras matematikundervisning utan ville hellre använda sitt eget sätt att 

planera undervisningen. Dessa resultat bekräftar det Ahl (2014) fick fram i sin studie att 

matematiklärare använder lärarhandledningen på olika sätt. I den studien önskade lärarna att 

lärarhandledningen skulle ge lite mer kopplingar mellan teori och praktik.   

Det vanligaste sättet att starta upp en matematiklektion utifrån våra resultat var att börja med 

en gemensam genomgång om vad kapitlet handlar om eller vad målet med lektionen är. Efter 

denna genomgång fick eleverna arbeta på i sina matematikböcker. En av de saker som lärarna 

berättade att de ville bli bättre på var att avsluta lektionerna med att koppla det man arbetat 

med mot lektionens mål och syfte. Detta glömdes ibland av då lektionen tog slut snabbare än 

vad läraren beräknat. Våra resultat stödjer inte alls den studie som Löwing (2004) gjorde då 

det i den framkom att lärarna sällan hade en gemensam genomgång utan enbart gick runt i 

klassrummet och hjälpte eleverna medan lärarna i vår studie beskrev en gemensam 

genomgång som en typisk lektionsstart. Våra resultat stämmer bättre överens med det som 
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Pepin och Haggerty (2001) sett i sin forskningsöversikt över hur matematikundervisningen 

såg ut i Tyskland, England och Frankrike där lärarna började lektionerna med en gemensam 

genomgång och därefter eget arbete i matematikboken. Det skulle kunna tolkas som att det är 

en förändring på väg att ske inom den svenska matematikundervisningen. Att det fokus som 

varit på elevers matematikkunskaper börjar ge ett genomslag i hur lärare planerar och 

genomför sin matematikundervisning.  

Lärarna berättade att läromedlet har ett stort inflytande över den undervisning som bedrivs 

och speciellt om man inte är utbildad matematiklärare. Malmer (1999) skriver att en av 

anledningarna till att lärare förlitar sig så mycket till läromedlet som de gör beror på att de 

känner sig osäkra och inte vågar lita på sin egen planering. Lärarna betonade vikten av att 

vara utbildad eller att få kompetensutveckling i ämnet eftersom det medförde att man som 

lärare blev tryggare i sin undervisning samt att det blev roligare att undervisa i matematik. 

Detta resonemang stödjer Malmers tankar om att otryggheten och oerfarenheten gör att lärare 

förlitar sig på läromedelsförfattarens kunskaper och därmed följer boken mer. Känslan att 

man är kompetent att undervisa i ämnet medförde även att lärarna ansåg att de blev mindre 

lärobokstyrda och att det är enklare att göra andra saker än att arbeta ur en lärobok eller välja 

bort de sidor ur boken som inte är bra. De resultat när lärarna lyfter fram sin utbildning eller 

hänvisar till den fortbildning de fått i ämnet matematik ser vi som en grund till hur de bedriver 

sin undervisning. Det finns en medvetenhet om elevers behov att samtala tillsammans vid en 

gemensam genomgång samt återknyta lektionens innehåll och mål efteråt. Den 

medvetenheten tolkar vi kommer från att de tagit del av den forskning som bedrivits inom 

matematikundervisning med hjälp av fortbildning t.ex. Matematiklyftet. 

När lärarna pratade om individualisering hänvisade de till elevernas olika lärstilar och att 

individanpassa innebar att man kunde arbeta med samma matematiska område fast på olika 

nivåer. De tyckte att läromedlets uppbyggnad hjälpte dem att individualisera deras 

matematikundervisning men att de ibland fick ge vissa elever en svårare bok för att de skulle 

få de utmaningar som de behövde. Detta sätt att individualisera är det vanligaste skriver 

Löwing (2006). Hon anser detta arbetssätt inte behöver betyda att läraren har individualiserat 

utan det gäller att läraren har tagit reda på elevernas förkunskaper, intresse och behov och 

anpassat undervisningen därefter.  Lärarna gav uttryck för en viss frustration över att 

läromedlets lägsta nivå var så enkelt gjord så den nådde inte upp till ett E enligt 

kunskapskraven. Vincent och Stacey (2008) såg att även de populäraste matematikböckerna 

innehöll problemlösningsuppgifter som var för enkla. Dessa resultat och fakta visar hur viktigt 
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det är med lärarens kunskap om dels de förmågor eleverna ska träna men även stor kunskap 

om det centrala innehåll eleverna ska arbeta med. Löwing och Kilborn (2002) skriver om att 

för att kunna individualisera så måste läraren känna till undervisningens mål och läraren 

måste ha goda matematikkunskaper och kunskaper om läroplanens mål, vilket våra resultat 

stödjer. Löwing (2004) och Vinterek (2006) är inne på detta när de skriver om att 

självinstruerande material har en tendens att leda till lägre engagemang och studieresultat för 

de elever som är svagpresterande i matematik men de trycker inte lika hårt på lärarens 

kunskaper som Löwing och Kilborn. Johansson (2006) anser att det behöver tillkomma 

forskning runt kopplingen mellan individualisering och matematikläromedel i 

matematikundervisningen och utifrån de svar vi fått från lärarna håller vi med om detta. Det 

skulle även behövas mer forskning på läromedel i matematik överlag för att höja kvaliteten på 

de svenska läromedlen inom matematiken.  

Lärarna efterfrågade mer tidiga insatser inom matematiken redan på lågstadiet. De upplevde 

att det var stort fokus på läs- och skrivinsatser men att det var bara de elever som var i stort 

behov av matematikhjälp som fick ta del av en speciallärares kompetens på lågstadiet. Det 

kan tyckas att det är logiskt då det är viktigt att komma igång med sin läsning tidigt men vad 

händer med de elevers självkänsla och självförtroende som hinner misslyckas och inte får stöd 

förrän på mellanstadiet?  

Tidsaspekten är ett stort dilemma för lärarna som deltog i vår studie. Dels tiden att låta 

eleverna ta tid på sig i sin kunskapsutveckling och ändå hinna med allt centralt innehåll och 

sedan tiden att kunna stanna till och hjälpa eleverna när grupperna var stora. Löwing (2006) 

anser att det inte är hur länge en lärare hjälper en elev utan det är kvaliteten på den hjälp 

eleven får som räknas. Den vinkeln Löwing i och med detta lyfter fram pekar återigen hur 

viktig lärarens kompetens är, lärarens förmåga att förklara för eleven och kunna ta reda på var 

i sin kunskapsutveckling eleven befinner sig för att på bästa sätt stötta och hjälpa.  

5. Diskussion 
I denna del kommer resultaten diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar med stöd i 

den tidigare forskningen. Diskussionen gäller såväl resultat som metod. Arbetet avslutas med 

en avslutande reflektion samt förslag på vidare forskning. 
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5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur lärare ser på användningen av 

läromedel i sin matematikundervisning. Vi ville även belysa hur lärarna ser på användningen 

av läromedlet för att individualisera sin matematikundervisning för att möta alla elever.  

Resultaten från vår studie visar att deltagarna såg läromedlet som ett stöd för dem i sin 

matematikundervisning. Samtliga lärare i vår studie använde läromedlet som en grund i deras 

matematikundervisning och kompletterade med andra verktyg bredvid för att försäkra sig om 

att eleverna fick möta det centrala innehåll de har rätten till enligt nuvarande läroplan Lgr-11. 

Precis som Pepin och Haggerty (2001) kunde vi se att lärarna hade olika användningsområden 

för läromedlet som de använde i matematik. Till skillnad från deras studie kunde vi inte se att 

det vanligaste användningsområdet var att ha läromedlet som ett övningsverktyg. Lärarna i 

vår studie betonade att de även använder läromedlet för att ge eleverna exempel på metoder 

och visa exempel på hur beräkningar ska genomföras. Det är viktigt att veta vad man ska 

komplettera med så eleverna ges förutsättningar att träna på alla förmågor som finns med i 

Lgr-11. Brorson (2014) anser att läromedlen är delar som tillsammans ska bli en helhet och att 

det är viktigt att lärarna läser lärarhandledningarna för att förstå läromedlets didaktiska 

innehåll. Brorson menar att lärarna går miste om information och arbetssätt när de inte tar del 

av lärarhandledningarna och följer läromedlet. Man kan förstå att det blir ett dilemma för 

lärarna när man läser dels Brorson men även Vincent och Stacey (2008) studie som visar att 

läromedlen håller för låg nivå så om lärarna följer läromedlet så innebär det att eleverna inte 

ges tillräckligt med förutsättningar för att utveckla goda matematiska kunskaper och nå de 

högre betygen viket även lärarna i vår studie lyfte fram att deras läromedel befann sig på för 

låg nivå. 

Flertalet lärare i vår studie ansåg att de inte fick något stöd av den lärarhandledning som finns 

kopplat mot det läromedel som de använder. Under våra intervjuer gick vi inte in något 

djupare kring orsaken till detta förutom att lärarna berättade att de ansåg att 

lärarhandledningen inte gav dem stöd i sin pedagogiska planering i matematik. De lärare som 

var mycket nöjda med lärarhandledningen arbetade alla med ett nytt matematikläromedel. Det 

skulle vara intressant att titta på den lärarhandledning som kom från det nyare materialet och 

om den innehöll en tydligare koppling mellan teori och praktik vilket var en viktig del som 

lärare lyfte i en studie av Ahl (2014) som vi tidigare lyft.  Eller är det så att det handlar om 

andra faktorer som gjorde att lärarna var nöjda med just den lärarhandledningens upplägg och 

innehåll? Clarke och Hoon (2005) menar att det hjälpmedel som lärarna har att tillgå när de 
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ska planera matematikundervisningen är lärarhandledningen men att det är viktigt att de som 

skrivit den även synliggör de pedagogiska idéer som ligger till grund för att lärarna ska kunna 

fatta bra beslut gällande matematikundervisningen. De lärare i vår studie som anser att de inte 

får tillräckligt med stöd från lärarhandledningen till att planera sin matematikundervisning 

kanske använder sig av ett material där de pedagogiska idéerna inte är tydliga för dem. 

Ytterligare en aspekt kopplat mot användningen av lärarhandledning får vi om skulle studera i 

vilken anda som de deltagande lärarna i vår studie har skolats. Har de som i Ball och Feiman 

– Nemser (1988) studie fått utbildning i att inte förlita sig förmycket på läromedlet och 

lärarhandledningen och sedan mött en annan verklighet när de började arbeta som 

nyutexaminerade lärare, där har de kanske mött en konservativ syn på läromedlet och skolats 

in i den kunskapssyn som funnits på skolan. Frågan är vad lärarna i vår studie har mött för 

attityder och normer kring användning av läromedel och lärarhandledningar under sin 

utbildning och arbetserfarenhet. Vi förstår att detta självklart kan ha påverkat resultatet i vår 

studie. 

Läromedlet har en stor betydelse och inflytande över den matematikundervisning som 

deltagarna i denna studie bedriver är tydlig. Lärarna lyfter att de upplever att de med mer 

kunskap i ämnet matematik och fortbildningen de fått också ökat deras förmåga att gå ifrån 

användandet av matematikläromedel. Då vi inte gjort några observationer kan det vara som i 

Löwings (2006) studie där lärarna trodde att de undervisade på ett sätt som gynnade alla 

eleverna men Löwing upptäckte att undervisningen bedrevs på ett annat sätt. Det vi kan utläsa 

från våra resultat är att alla lärarna är väl medvetna om hur man bör undervisa och vad som 

räknas till god matematik undervisning. Detta anser vi visar på en positiv trend då forskare 

som Sackerud (2009) sagt att ett av svenska skolans största uppdrag är att förstärka 

matematiklärarnas didaktiska roll. Kanske är det så att de fortbildningsinsatser som 

genomförts i matematik de senaste åren, och kanske då framförallt Matematiklyftet, kan göra 

att just detta sker? Det Boaler (1998) upptäckte är intressant, då hon såg att eleverna inte lärde 

sig mer matematik genom arbetet med problemlösning utan lärobok mot att arbeta i 

läroboken. Boaler såg att de elever som arbetade med problemlösning fick en förståelse för 

matematiken och kunde använda sina kunskaper även utanför klassrummet medan de andra 

elevernas kunskaper blev läroboksstyrda. Procedurinriktat arbetssätt kan vara lugnt och skönt 

för läraren då denne har sitt material att följa och där med sparar tid och ljudnivån i 

klassrummet blir lägre. Nackdelen är att eleverna inte lär sig tänka själva och lita på sina 

kunskaper (McNeal 1995, Boaler 1998, Drath och Löfwall 2014).  
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De läromedel som användes av deltagarna i denna studie var alla på ett eller annat sätt 

nivåanpassade för att lärarna lättare skulle kunna individualisera matematikundervisningen 

med stöd av läromedlet. Löwing (2006) anser att denna form av individualisering via 

läromedlet inte behöver betyda att läraren individualiserat sin undervisning utan det är av stor 

vikt att läraren först stämmer av vilka förkunskaper och behov eleven har så att man inte 

slentrianmässig låter eleverna arbeta på olika nivåer i läromedlet.  

Lärarna berättade att de elever som hade störst behov av stöd oftast fick gå ifrån 

matematikundervisningen för att få stöd av en speciallärare. Vad är det som gör att det bara är 

de elever med störst behov som får träffa en speciallärare? Finns det då en risk att skolan 

skapar matematiksvårigheter hos en del elever? Är detta en konsekvens av att de speciallärare 

som arbetar på lågstadiet har en läs och skrivinriktning? Egelund, Haug och Persson (2006) 

lyfter en annan viktig aspekt att ta i beaktande kring detta förfarande. Nämligen att när man 

betonar det individuella så berövar man samtidigt eleverna det värdefulla som de sociala 

relationerna ger. Säljö (2000) anser att den i särklass viktigaste lärmiljön är den vardagliga 

interaktionen. Detta är något dessa elever med stödbehov kanske skulle ha fått ifall man 

istället valt att låta eleven vara kvar i klassrummet med stöd. Kanske är det just det som 

lärarna i denna studie förespråkar då de säger sig vilja ha ett tvålärarsystem på 

matematiklektionerna? En annan aspekt är det Sterner (2014) lyfter fram i sin studie som visar 

att elever i behov av stöd som deltog i klassrumsundervisningen samtidigt som de fick 

specialpedagogiskt stöd gjorde större framsteg än elever utan svårigheter som deltog i den 

ordinarie undervisningen, skillnaden mellan elevernas prestationer minskade. Det visade sig 

att bägge elevgrupperna presterade på en högre nivå än vad det skulle gjort om eleverna i 

behov av stöd enbart undervisats i liten grupp. Det Sterner såg i utvärderingen av elevers 

mottaglighet för undervisning är viktigt att ta del av då den lyfter fram att det kanske inte är 

det matematiska innehållet som är svårt att tillägna sig utan att det kanske handlar om andra 

undervisningsinsatser och mer tid att lära.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi anser att valet av kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer passade denna studies 

syfte och frågeställningar väl. De halvstrukturerade intervjuerna gjorde att vi hade möjlighet 

att ställa följdfrågor för att tydliggöra så att de intervjuades svar knöts mot syftet och 

frågeställningarna. Den intervjuguide vi tog fram tycker vi var ett viktigt stöd i att hålla tråden 

under intervjuerna. I efterhand har vi dock funderingar kring om vi inte borde ha genomfört 

en eller flera provintervjuer innan vi genomförde vår första riktiga intervju. Genomföra 
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provintervjuer för att bland annat utveckla sin intervjuteknik och intervjuguide är något både 

Kvale och Brinkmann (2014) och Creswell (2013) framhåller. Vi båda märkte att vår förmåga 

att ställa följdfrågor utvecklades allteftersom intervjuerna genomfördes. Vissa frågor i vår 

intervjuguide hade kanske utformas annorlunda efter att vi genomfört en provintervju 

eftersom vi såg att några av våra frågor tangerade varandras områden. Intervjuerna 

genomfördes på olika platser, några genomfördes på den intervjuades arbetsplats medan några 

genomfördes på en av våra arbetsplatser. Detta är vi medvetna om kan ha påverkat resultaten 

som framkom efter dessa intervjuer. Back och Berterö (2015) beskriver att platsen som 

intervjun genomförs på är viktig utifrån att människor blir mer avslappnade i miljöer som de 

är trygga i. Men utifrån författarnas synpunkt att det viktigaste är att intervjuerna kan 

genomföras utan störningsmoment anser vi ändå att valet att genomföra några av intervjuerna 

på vår egen arbetsplats var ett bättre val. Dessutom genomfördes detta efter önskemål från de 

intervjuade själva då de ansåg att detta skulle fungera bättre för dem på flera plan, både 

gällande störningsmoment och tid. Då vi inte genomfört intervjuerna tillsammans förstår att vi 

påverkar resultaten men vi har varit noga i våra transkriberingar där vi ordagrant skrivit ned 

vad som sades under intervjuerna. Detta är ett arbete som varit mycket tidsomfattande men 

som har gjort att vi därefter var och en har fått samma utgångspunkt i analysarbetet kring alla 

intervjuerna. Back och Berterö (2015) poängterar detta och att det kan vara lockande att låta 

någon annan transkribera intervjuerna men att man då förlorar viktiga delar i analysarbetet 

som startar i och med själva transkriberingsarbetet. Vi inser att det är en brist att vi i denna 

studie gjort ett strategiskt urval men vi vill ändå lyfta fram att de som deltagit i denna studie 

inte arbetar på våra egna arbetsplatser. Flera av deltagarna är dock kända för oss på så sätt att 

vi hört tals om dem och deras undervisning i matematik tidigare. På sätt kan vår tidigare 

uppfattning av dessa lärares undervisning påverkat vår tolkning av resultaten. Eftersom det 

inte var så enkelt att få tag på personer som var villiga att ställa upp på att bli intervjuade blev 

vårt urval att bestå av både Ma/No-utbildade lärare såväl som SV/So-utbildade lärare. 

Samtliga Sv/So-lärare hade dock fått fortbildning inom matematikämnet. I våra 

intervjuresultat kunde vi inte utläsa någon skillnad utifrån lärarnas olika utbildningsbakgrund. 

Vi är trots detta medvetna om att detta urval såklart kan ha påverkat resultaten i studien. Det 

faktum att samtliga lärare som deltog i studien var positivt inställda till undervisning i 

matematik kan även det påverkat resultaten. För att öka överförbarheten har vi försökt att lyfta 

upp många citat som styrker studiens resultatanalys. Detta är något som Larsson (2005) menar 

är avgörande för studiens kvalité. Han menar att ju tydligare man redogör för sina resultat 

desto mer ökar överförbarheten. Att vår studie består av ett litet underlag och representerar 8 
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lärares syn på användning av matematikläromedel är vi väl medvetna om. Detta styrks av 

Göransson & Nilholm (2009) som lyfter att det inte går att generalisera resultat från 

kvalitativa studier med begränsat urval.  

5.3 Avslutande reflektion 

Det som överraskade oss i analysen av våra resultat var lärarnas arbetssätt med 

matematikläroboken. Vi hade förväntat oss få mer svar att eleverna arbetade på egen hand och 

i egen takt ur läromedlet. Då vårt resultat på den frågan inte blev som förväntat och lärarnas 

hänvisning till kompetensutveckling och utbildning så drar vi slutsatsen att det är av största 

vikt att man tar del av den fortbildning och forskning som finns inom området. De resultat 

som däremot kan vara lite oroväckande är det att man inte satsar på matematiken i tidiga 

åldrar och att de elever som fick ta del av en speciallärare gjorde det i en liten grupp. Detta 

kan ses som en riskfaktor om man ser på Sterner (2014) studie där elever i behov av stöd 

utvecklades bäst om de fick ta del av ordinarie klassrumsundervisning med stöttning av 

specialpedagogisk hjälp. Det diskuteras ofta vikten av tidiga insatser och det tolkas ofta till att 

man ska börja stötta eleverna i tidiga åldrar. Detta är ett begrepp som även kan betyda att man 

skyndsamt oavsett i vilken ålder eleven befinner sig ska stötta eleven om man upptäcker att 

denne inte utvecklat förståelse för matematiken. 

 

5.4 Vidare forskning 

Under vårt arbete upptäckte vi komplexiteten med lärarhandledningen och lärares olika 

arbetssätt med dessa. En intressant aspekt att studera närmare skulle vara att jämföra olika 

lärarhandledningar. Eftersom lärare i vår studie var så positiva till lärarhandledningen som 

finns till det nya läromedlet Favoritmatematik skulle det vara av intresse att närmare studera 

vilka pedagogiska idéer, teori och praktik som lyfts i den. Utifrån det skulle man kunna göra 

en jämförelse utifrån ett läromedel som många lärare använder sig utav idag exempelvis 

MatteDirekt. I vår studie användes just detta läromedel av de lärare som valde att inte 

använda sig så mycket av lärarhandledningen. På frågan varför de inte använde 

lärarhandelningen så uppgav lärarna bland annat att denna handledning inte gav dem några 

nya pedagogiska idéer. Utifrån detta skulle det vara intressant att jämföra båda dessa 

lärarhandledningar för att se om det verkligen är en sådan stor skillnad eller om det är så att 

lärarna missuppfattat detta faktum. 
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Utifrån vår blivande profession som utbildade speciallärare i matematik skulle det vara 

intressant att studera om det finns några skillnader hur man på skolorna tänker kring tidiga 

insatser i ämnet matematik? Eftersom lärare i vår studie lyfte att de flesta speciallärarna var 

utbildade inom läs- och skrivsvårigheter skulle det vara av värde att jämföra hur skolor 

arbetar med tidiga insatser i matematik utifrån speciallärarnas kompetens och utbildning. Kan 

det vara så att speciallärarnas inriktning även påverkar var skolornas fokus på tidiga insatser 

ska ligga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Referenser 
Ahl, L. (2014). Approaching curriculum resources: examining the potential of textbooks and 

teacher guides to support mathematics learning and teaching. Lic.-avh. Västerås : 

Mälardalens högskola, 2014. Västerås. 

Anthony, G., & Walshaw, M. (2009). Characteristics of Effective Teaching of Matematics: A 

view from the West. Journal of Mathematics Education, 2(2), 147-164. 

Back, C., & Berterö, C. (2015). Interpretativ fenomenologisk analys. In: A. Fejes & R. 

Thornberg. (Ed.), Handbok I kvalitativ analys (pp.148-161). Stockholm: Liber. 

Ball, D. L., & Feiman-Nemser, S. (1988). Using textbooks and teachers' guides: A dilemma 

for beginning teachers and teacher educators. Curriculum Inquiry,18(4), 401-423. 

Retrieved from 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/63

107172?accountid=12245 

Bergqvist, T., Boesen, J. & Nyroos, M. (2010). Vad vet vi om hur matematiklärare arbetar 

för att utveckla elevers matematikkunskaper? [Elektronisk resurs]. Göteborg och 

Umeå: NCM, Göteborgs universitet och UFM, Umeå universitet.  

Boaler, J. (1998). Open and Closed Mathematics: Student Experiences and Understandings. 

Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 41-62. 

http://doi.org/10.2307/749717 

Brorson, Å. (2014). Att vara läromedelsförfattare. In: K. Wallby, U. Dahlberg, O. Helenius, J. 

Häggström & A. Wallby (Ed.), NTema 10: Matematik – undervisning i praktiken 

(pp. 171-176). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). 

Brown, M., & Edelson, D. (2003). Teaching as design: Can we better understand the ways 

in which teachers use materials so we can better design materials to support their 

changes in practice. Evanston, IL: The Center for Learning Technologies in Urban 

Schools. 

Carlgren, I. (1994). Från klassundervisning till ”eget arbete”. Praxis, 2, 12-14.   

Clarke, D., & Hoon, S. L. (2005). Studying the distribution of responsibility for the 

generation of knowledge in mathematics classrooms in Hong Kong, Melbourne, San 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/63107172?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/63107172?accountid=12245
http://doi.org/10.2307/749717


46 

 

Diego and Shanghai. International Group for the Psychology of Mathematics 

Education, 257. 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approaches. (3., [updated] ed.) Thousand Oaks: SAGE Publications. 

Drath, B., & Löfwall, S. (2014). Vår syn på matematikkunnande och matematikundervisning. 

In: K. Wallby, U. Dahlberg, O. Helenius, J. Häggström & A. Wallby (Ed.), NTema 

10: Matematik – undervisning i praktiken (pp. 10-23). Göteborg: Nationellt centrum 

för matematikutbildning (NCM). 

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet att skriva och samtala för att lära. Lund: 

Studentlitteratur. 

Egelund, N.A, Haug, P.A, & Persson, B.A. (2006). Inkluderande Pedagogik i ett 

skandinaviskt perspektiv. Stockholm: Liber. 

Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet [Elektronisk resurs]: en studie av 

undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och 

subtraktion är i fokus. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2013. Linköping. 

Engström, A. (2014). Elevers olikheter. In: K. Wallby, U. Dahlberg, O. Helenius, J. 

Häggström & A. Wallby (Ed.), NTema 10: Matematik – undervisning i praktiken 

(pp. 96-105). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). 

Fan, L., & Zhu, Y. (2007). Representation of problem-solving procedures: A comparative 

look at China, Singapore, and US mathematics textbooks. Educational Studies in 

Mathematics, 66(1), 61-75. Retrieved from 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/62

055254?accountid=12245 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & R. 

Thornberg (red.). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) (pp. 16-43). 

Stockholm: Liber. 

Gustavsson, B. (red.) (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. (3., [rev.] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Göransson, K., & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska 

avhandlingar. Pedagogisk forskning i Sverige, 14(2), 136-142. 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/62055254?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/62055254?accountid=12245


47 

 

Jacobsson, E. (2005).  Individuellt arbete skapar medelmåttiga elever. Lärarnas tidning, (1). 

Hämtad från http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2005/01/13/individuellt-

arbete-skapar-medelmattiga-matteelever. 

Johansson, M. (2006). Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular 

perspective. Diss. (sammanfattning). Luleå: Luleå tekniska univ., 2006. Luleå.  

Johansson, M. (2011). ”Tänk så här”: didaktiska perspektiv på läroböcker i matematik. I G. 

Brandelll, & A. Pettersson (red.), Matematikundervisning: vetenskapliga perspektiv. 

(pp. 149-186). Stockholm: Stockholms universitet förlag.  

Kling Sackerud, L-A. (2009). Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En 

skolstudie i postmodern tid. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå Universitet.  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik 25 (1) s. 16-35 

Liljekvist, Y. A. (2014). Lärande i matematik. Om resonemang och matematikuppgifters 

egenskaper. Karlstad University Studies. 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos- matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

Löwing, M. A., Göteborgs universitet, U. P., & University of Gothenburg, F. P. (2004). 

Matematikundervisningens konkreta gestaltning: en studie av kommunikationen 

lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Gothenburg studies in 

educational sciences/Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemma. Hur lärare kan hantera lärandets 

komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M., & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur. 

Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. 

Lund: Studentlitteratur. 

McNeal, B. (1995). Learning not to think in a textbook-based mathematics class. The Journal 

of Mathematical behavior, 14(2), 205-234. 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2005/01/13/individuellt-arbete-skapar-medelmattiga-matteelever
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2005/01/13/individuellt-arbete-skapar-medelmattiga-matteelever


48 

 

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school 

mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 

Pepin, B., & Haggarty, L. (2001). Mathematics Textbooks and Their Use in English, French 

and German Classrooms: A Way To Understand Teaching and Learning Cultures. 

ZDM - International Journal On Mathematics Education, 33(5), 158-175. 

PISA 2012 results. [Elektronisk resurs] Volume VI, Financial literacy skills for the 21st 

century: students and money /Organisation for Economic Co-operation and 

Development. (2014). Paris, France: OECD, 2012. 

Samuelsson, J. (2013). Den skickliga matematikläraren. (Rapport nr 1650-3642, LiU-PEK-R-

258). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och 

lärande. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket. (2012a). Samarbete på lika villkor ett sätt att få vetenskaplig grund. Hämtad 

2016-01-07, från http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-

organisation/strukturella-faktorer/vetenskaplig-grund-1.179695. 

Skolverket. (2012b). TIMSS 2011 - Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

Skoogh, L. (1981). Säger du individualisering en gång till så skjuter jag. Nämnaren, (2), 24-

27. 

Skott, J., Jess, K., & Hansen, H-C. (2015). Matematik för lärare & didaktik. Malmö: 

Gleerups. 

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? En multimetodstudie av 

eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Doktorsavhandling. 

Umeå: Umeå Universitet.  

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

Sterner, G. (2014). Elever i behov av särskilda insatser. In: K. Wallby, U. Dahlberg, O. 

Helenius, J. Häggström & A. Wallby (Ed.), NTema 10: Matematik – undervisning i 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/strukturella-faktorer/vetenskaplig-grund-1.179695
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/strukturella-faktorer/vetenskaplig-grund-1.179695


49 

 

praktiken (pp. 105-111). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning 

(NCM). 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vincent, J., & Stacey, K. (2008). Do mathematics textbooks cultivate shallow teaching? 

applying the TIMSS video study criteria to australian eighth-grade mathematics 

textbooks. Mathematics Education Research Journal, 20(1), 82-107. Retrieved from 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/61

978604?accountid=12245 

Vinterek, M. (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndighet för 

Skolutveckling. Hämtad från 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.58980!/Menu/article/attachment/msu_fif_31.

pdf 

Wertsch, J. (1998). Mind as Action. New York: Oxford University Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/61978604?accountid=12245
http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/docview/61978604?accountid=12245


50 

 

Bilaga 1 

      
      Säter den 24 januari 2016 

 

Hej,      

 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin till speciallärare med inriktning matematik vid 

Mälardalens högskola i Västerås. 

 

Under vårterminen 2016 kommer vi att skriva vårt examensarbete där vi vill studera hur lärare 

använder sig av matematikläromedel i sin matematikundervisning. Vi är intresserade av 

lärarnas syn på läromedlens betydelse i deras matematikundervisning. Dessutom vill vi veta 

vad lärarna anser om användningen av läromedel för att individualisera 

matematikundervisningen. 

 

Intervjutiden är beräknad till 45-60 minuter och vi är flexibla både gällande tid och plats för 

genomförandet av intervjun.  

 

Vi kommer i vår studie noga följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär 

att deltagande i vår studie bygger på frivillighet samt att du som deltar när som helst kan 

avbryta intervjun och ditt deltagande i studien. Vårt samtal kommer att spelas in och 

transkriberas efter att intervjun genomförts. Vi kan garantera er anonymitet vilket innebär att 

inga namn på varken ort, skola eller lärare kommer finnas med i det färdiga arbetet. Det 

transkriberade materialet kommer att förstöras när studien är klar och insamlade data kommer 

endast att användas i uppsatsen.  

 

Vi kommer att kontakta er för att höra ifall ni vill delta i vår studie. Har ni funderingar och 

frågor innan dess är ni välkomna att kontakta oss via antingen telefon eller mail. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Örjes & Jenny Lindqvist 

 

 

Anna Örjes    Jenny Lindqvist 

Telefon:   Telefon:  

Mail:   Mail:  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledning- Kan du berätta lite om dig själv och vilka elever du undervisar? 

- Din utbildning? Hur länge har du arbetat? 

- Vilken årskurs undervisar du i? 

- Hur stor är din grupp? 

- Hur många elever går det på skolan? 

 

Inställning till matematik 

- Känner du dig trygg med ämnet matematik? 

- Får du kompetensutveckling inom ämnet? Hur ser den ut? 

- Samarbetar ni i kollegiet runt ämnet matematik? 

- Finns det någon på skolan som har ett övergripande ansvar för matematik? 

 

Användning av läromedel 

- Vad innebär ordet läromedel för dig? 

- Beskriv hur du använder dig av läromedlet. 

- Berätta hur du inleder en matematiklektion. 

- Hur tror du eleverna upplever läromedlet? 

- Anser du att du får stöd av lärarhandledningen att planera din matematikundervisning? 

- Berätta hur en typisk matematiklektion oftast ser ut? 

- Hur skulle du vilja att matematiklektionerna såg ut? 

 

Läromedlets inflytande 

- Berätta vilket inflytande du anser att läromedlet har över din matematikundervisning. 

- Anser du att ditt läromedel följer nuvarande läroplan? 

- Upplever du att läromedlet hjälper dig att utveckla elevernas matematiska förmågor? 

- Eleverna ska utveckla många matematiska förmågor hur gör du i din undervisning för att träna dessa? 

- Vad tror du har medfört att elevernas matematikkunskaper sjunkit genom åren? 

 

Individualisering 

- Vad tänker du på när du hör ordet individualisering? 

- Berätta hur du använder läromedel för att individualisera din undervisning. 

- Vilka svårigheter ser du i att individualisera matematikundervisningen? 

- Upplever du att du hinner med att stötta alla elever i deras lärande? 

- Hur gör du för att hinna med och stötta alla elever? Hur skulle du vilja stötta alla elever? 

- Vad tror du det beror på att vissa elever kommer efter? Hur arbetar ni med de elever ni känner att ni inte 

hinner med? 

- Hur ser specialundervisningen i matematik ut på er skola? 

 

Utmaning 

- Vilka utmaningar anser du finns i att undervisa i matematik? 

 

Avslutning 

- Har du något som du skulle vilja tillägga? Förtydliga? 

- Tack för din medverkan! 

 

 

 


