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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate what motives teachers in primary school give for their 

choices and use of textbooks and teaching materials. The study focusses on how teachers argue around 

these choices and their choises and arguments in relation to their belifes about teaching and learning 

mathematics. Of particular interest are arguments related to teacher enhancement of student motivation. 

I wanted to find out how teachers use the textbook in class, if a textbook is used and if it is 

supplemented with another theaching materials. The term teaching materials is in this study used to 

include all materials that aims to help student acquire knowledge in mathematics. Examples of teaching 

materials that occur in the study are textbooks, hands-on materials and Information and Communication 

Technologies (ICT). The study was conducted using a questionnaire with open-ended questions that 

were answered by six teachers, and a telephone interview. The results emerging from the study show 

that the textbook dominates in mathematics education. The results also show that the teachers often 

chose textbooks and teaching materials without much reflection. To motivate students to learn 

mathematics teachers use different strategies. Several contextual and social limitations appear in the 

results, including the teacher's lack of knowledge of ICT and teacher's number of years in the profession. 

Keywords: motivation, teaching materials, teachers' views, Paul Ernest. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka motiv lärare anger för sina val och sin användning av 

läromedel i grundskolans tidigare år. Intresse riktas mot även hur lärare argumenterar kring dessa val 

samt att förstå lärarens val och argument i relation till deras uppfattningar om lärande och undervisning i 

matematik. Särskilt undersöks motiven i relation till motivationsskapande undervisning. Jag ville ta reda 

på hur lärare använder läroboken i undervisningen, om lärobok används och om den kompletteras med 

annat. Med läromedel avses i denna studie det material som syftar till att hjälpa eleven att tillägna sig 

kunskaper i matematik. Exempel på läromedel som förekommer i studien är lärobok, laborativt material 

och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Studien var genomförd med hjälp av en enkät med 

öppna frågor som har besvarats av sex lärare och med en telefonintervju. Det resultat som framkommit 

ur studien är att läroboken dominerar i matematikundervisningen. Resultatet visar även att läromedel 

valdes oreflekterat av lärarna. För att motivera eleverna att lära sig matematik använder lärarna olika 

strategier. Flera kontextuella och sociala begränsningar som finns i resultatet var bland annat lärarens 

bristande kunskaper i IKT och lärares antal år i yrket.  

Nyckelord: motivation, läromedel, lärares syn, Paul Ernest. 
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Inledning	
 

Ett av de centrala problem som matematikutbildningen över hela världen står inför, både teoriskt och praktiskt, är hur 
elevernas lärande i matematik ska underlättas på bästa sätt (Ernest, 1998, s.21). 

 

Matematik som ämne kan undervisas på många sätt. Undervisningen ser olika ut bland annat beroende 

på hur läraren har valt att arbeta med läromedel. Det kan finnas mycket laborativt material eller endast 

en lärobok tillgängligt för eleverna. Styrdokumenten ger inga direkta anvisningar för hur undervisningen 

ska gå till utan anger enbart syftet och målet med utbildningen. Vägen till de uppsatta målen och hur 

undervisningen ska utformas är upp till den enskilda läraren att bestämma. Det betyder att val av 

läromedel varierar mellan olika lärare (Skolverket, 2006). 

På 1990-talet i samband med kommunaliseringen av den svenska skolan kom ansvaret för val av 

läromedel i skolorna att ändras. Det gavs ett allt större inflytande till den enskilde läraren att 

självständigt bestämma över vilka läromedel som används i matematikundervisningen. Det blir därför 

intressant att undersöka vilka motiv lärare anger för sina val och sin användning av läromedel i 

matematikundervisningen för att öka elevers motivation till att vilja lära sig ämnet matematik.  

Undervisningen i ämnet matematik uppfattas av många som en enkel uppgift eftersom det finns 

läromedel läraren kan använda sig av i undervisningen. Trots detta visar undersökningar att svenska 

elevers matematikkunskaper inte är tillräckliga (Skolinspektionen, 2009). Enligt Skolverkets rapport 

Lusten att lära – med fokus på matematik från 2003 kan man läsa att en stor grupp av elever tappar 

intresset för matematik i årskurs 4-5. 

Många lärare och skolledare konstaterar att så gott som alla barn i de tidigaste skolåren har lust att lära men att många 
elever förlorar den under åren i grundskolan. Vad gäller matematik märks relativt tidigt skillnader mellan elever som inte 
lyckas förstå matematik och de som upplever spännande utmaningar när uppgifterna blir svårare. Det verkar framförallt 
vara omkring skolår 4-5 som dessa skillnader blir tydliga och de förstärks under resten av skoltiden (Skolverket,2003 
s.19). 

Matematikläroboken har länge flitigt används i den svenska undervisningen och har fortfarande en 

dominerande roll i undervisningen (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm, Palmberg, 

2009) dock har den allt mer börjat kompletteras med andra läromedel (Brunstöm, 2015). Det finns bland 

annat ett ökat intresse att utveckla skolans laborativa matematikundervisning med hjälp av laborativa 

material för att öka elevernas lust och motivation att lära matematik (Rystedt & Trygg, 2010). Min 

erfarenhet i lärarutbildningen i matematik bestod mycket, i den didaktiska delen, av laborativ matematik 

där det gett mig många idéer om hur jag kan utforma min matematikundervisning. Att lärarutbildningen 

i ämnet matematik består mycket av laborativ matematik kan tänkas bero på det stora behovet att 

förändra elevers syn på ämnet matematik. Även digitala verktyg har ökat i undervisningen de senaste 

åren. Forskning visar att användningen av digitala verktyg i undervisningen har en positiv effekt av 
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elevernas prestation (Alexandersson, Linderoth, Lindö, 2001). Resultat från en studie som har gjorts av 

E-learning Nordic (2006) visar också att elever, lärare och föräldrar upplever att IT (Informations 

Teknik) har ett positivt inflytande när det gäller att förbättra elevernas lärande. Ytterligare en studie 

gjord av Zucker och McGee (2005) visar att användning av datorer i matematikundervisningen ökar 

elevers motivation att lära.  

Trots att forskning visar vikten av IKT i undervisningen skriver Skolinspektionen (2009) att de svenska 

elevers kunskaper i matematik sedan 1990-talet successivt blivit sämre. TIMSS rapporten från 2008 

visar att elever i årskurs 4 hamnade under genomsnittet för OECD/EU. Av TIMSS framgår även att det 

var de högpresterande eleverna som hade sjunkit i sina resultat. Många forskare är eniga om orsakerna 

till de försämrade skolresultaten och menar på att undervisningen i ämnet matematik är väldigt komplex. 

Det förväntas mycket av läraren (Löwing, 2006) där ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

intresse för matematik” (Skolverket, 2011a, s.62). Löwing (2006) menar på att det gäller att hitta 

metoder i undervisningen som tillfredsställer alla elevers behov, vilket även stöds av läroplanen 

(Skolverket, 2011). Att undervisa genom individualiserade metoder är inte helt enkelt menar hon 

eftersom det behöver lösas inom befintliga resurser. Men hur ser undervisningen ut i ämnet matematik i 

skolan och hur arbetar verksamma lärare för att elever inte ska tappa motivation för matematiken? Jag 

vill med denna undersökning i relation till motivationsskapande undervisning ta reda på vilka motiv 

lärare anger för sina val och sin användning av läromedel i matematikundervisningen.  

Med motivationsskapande undervisning avses i studien en undervisningsform där eleven upplever en 

lust att lära samt känner en tilltro till den egna förmågan att söka kunskap på egen hand och tillsammans 

med andra. Med läromedel avses i denna studie det undervisningsmaterial som syftar till att hjälpa 

eleven att tillägna sig kunskaper i matematik. Med lärobok avses i denna studie litteratur som mer eller 

mindre producerats för att uppfylla målen för undervisning. 
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Syfte	
 

Studiens syfte är att undersöka vilka motiv lärare anger för sina val och sin användning av läromedel, 

med speciellt fokus på att skapa motivation i undervisningen, samt att förstå lärarnas val i relation till 

deras uppfattningar om lärande och undervisning i matematik. 

 

Frågeställning	
 

• Vilka kopplingar finns mellan lärares syn på lärande och undervisning i matematik och deras val 

av, och användning av olika läromedel i matematik kopplat till elevmotivation? 

• Vilka motiv anger lärarna för sina val av läromedel i matematik i relation till elevmotivation? 
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Bakgrund	
 

Bakgrunden behandlar inledningsvis läromedlets betydelse för skolan ur ett historiskt perspektiv. 

Därefter beskrivs läroplanen för årskurs 3 i ämnet matematik och vad motivationen har för betydelse för 

elevers lust att lära. Avslutningsvis behandlas forskning om läromedel samt beskrivning av olika 

läromedel i matematikundervisningen.  

Historik	
Läromedel har ur ett historiskt perspektiv varit en av de styrfaktorer staten använt för att skapa en 

likvärdig skola (Prytz, 2007). I slutet på 1930-talet ansågs läroböckernas innehåll vara en politisk fråga 

och efter ett beslut från riksdagen infördes 1938 en statlig granskning av samtliga läroböcker i Sverige. 

För att en bok skulle kunna användas som ett läromedel i skolan var den tvungen att uppfylla vissa 

kriterier. I och med 1990-talets nya skolreform infördes en mål och resultatstyrd skola och 

läromedelgranskningen avskaffades (Johnsson Harrie, 2009).  

Läroplanen	
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a) redogörs det 

för skolans uppdrag att medverka till att alla elever får en likvärdig utbildning inom varje skolform. 

Skolan ska erbjuda alla elever en individualiserad undervisning anpassad till varje elevs tidigare 

erfarenheter och behov och ”läraren ska stärka varje elevs förtroende samt vilja och förmåga att lära” 

(Skolverket, 2011a, s.14). Undervisningens syfte är att leda eleven mot läroplanens kunskapskrav 

(Skolverket, 2011a). Styrdokumenten ger inga direkta anvisningar för hur undervisningen ska gå till utan 

anger enbart syftet och målet med utbildningen. Hur läraren väljer att utforma undervisningen för att nå 

de uppsatta målen är helt upp till läraren att bestämma. Det betyder att valen av läromedel varierar 

mellan olika lärare. Läraren har en viktig roll i att bedöma vad som bäst fungerar i undervisningen för 

den enskilda eleven för att eleven ska nå målen (Skolverket, 2006).  

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att: 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga och matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter 

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, s.63). 
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Det styrsystem vi har idag ger lärarna större frihet att själva välja de läromedel de anser nödvändiga för 

att eleverna ska nå målen för undervisningen. Kursplanerna ser likadana ut för samma kurs i hela landet, 

men läromedel och undervisningsmetoder kan se olika ut (Skolverket, 2006).  

Ansvaret för skolan är indelat på tre olika nivåer; den nationella nivån, den kommunala nivån och den 

lokala för varje skola. I styrdokumenten anger staten de nationella krav och ambitioner men sen har 

kommunerna själva ansvar för att verksamheten genomförs enligt de beslut som fattats av riksdag och 

regering. Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska även ske för att kontrollera att målen nås. 

Kommun och skola har som skyldighet att varje år följa upp verksamhetens resultat, på motsvarande sätt 

har Skolinspektionen en viktig roll genom sina inspektioner (Sydsvenska Industri- och 

Handelskammaren, 2008).  

Vad	står	det	i	läroplanen	om	motivation?	
I Lgr11 nämns inte begreppet motivation däremot finns det meningar och andra begrepp som kan tolkas 

som motivationshöjande för eleven som till exempel att skolan ska ”stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende” (Skolverket, 2011a, s.9). Vidare kan man läsa att ”Skolans uppdrag är 

att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Skolverket, 

2011a, s.9).  

I kursplanen för matematik kan man läsa att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 

(Skolverket, 2011a, s.62). 

Motivation	
Begreppet motivation definieras på många olika sätt inom forskningen. Enligt Giota (2002) är begreppet 

motivation, inräknat elevernas motivation att lära i skolan, det svåraste begreppet att förklara inom 

psykologin och den pedagogiska psykologin. Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet motivation 

som en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål” (NE, 2015).  

 

Stensmo (2008) beskriver begreppet motivation som ”…de processer som sätter människan i rörelse; de 

krafter som ger hennes beteende energi och riktning” (Stensmo, 2008, s.117). I skolans värld innebär det 

enligt Stensmo att en lärare ska aktivera eleven mot ett tydligt mål och på det sättet sätta eleven i rörelse.  

 

Enligt Imsen (2006) är motivation ett vanligt förekommande ord i skolsammanhang. Brist på motivation 

menar Imsen lätt kan kopplas ihop med oroliga och okoncentrerade elever vilka har fullt upp med annat 

på lektionerna än det som förväntas av dem. 
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Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar färg och glöd. 
En aktivitet föregås av känslor och förväntningar, och de följer med när vi utför handlingen och lägger sig 
som en slöja runt minnet av den utförda handlingen (Imsen, 2006, s.457). 

Inre	och	yttre	motivation	
För att elever ska vilja lära sig något måste de vara intresserade och ha en lust att lära. Skolverket (2003) 

skriver om en forskningsstudie som visar att om eleverna inte har något intresse för ett innehåll i 

matematiken kommer elevens prestation att endast vara riktad mot att behaga läraren och ”producera 

resultat som läraren godkänner” (Skolverket, 2003, s.29).  

Inom läsforskningen skiljer man mellan en inre och en yttre motivation. Den inre motivationen innebär 

att eleven motiveras av något för sin egen skull. Den yttre motivationen innebär att eleven engagerar sig 

i något utifrån yttre krav eller förväntningar, exempelvis när en elev läser för att få goda betyg handlar 

det om yttre motivation (Statens Kulturråd, 2015). Wery och Thomson (2013) har skrivit en artikel om 

just hur viktig motivationen är för elevers studieframgång. Även de skiljer på yttre och inre motivation, 

dock menar de att den sistnämnda är något viktigare för elevens inlärning och handlar om individens 

egen drivkraft och en strävan efter att vilja lära. Elever som har lyckas utveckla en hög inre motivation 

menar de båda forskarna är de elever som vågar testa på nya saker trots att de upplevs svåra och 

komplicerande, medan den yttre motivationen handlar om processer där eleven belönas i form av ett 

betyg eller materiella saker. Exempel på materiella saker är klistermärken i form av en stjärna i 

läxboken. Även verbala uppmuntran av läraren hör till den yttre motivationen. Den yttre sortens 

motivation har fått en viss kritik eftersom den anses av många ha en negativ inverkan på elevers inre 

motivation (Wery och Thomson, 2013). Andra studier visar att yttre motivation kan fungera som hjälp 

för att den inre motivationen ska uppnås.  

Considering theoretical distinctions between intrinsic motivation and extrinsic motivation, as well as 
previous findings, an intrinsic–extrinsic reading motivation model is proposed. It is hypothesized that an 
intrinsic motivation factor underlies the three internal constructs of curiosity, involvement, and preference for 
challenge, and an extrinsic motivation factor underlies the five external constructs of recognition, grades, 
social, competition, and compliance (Wang & Guthrie, 2004, s.165). 

 

Enligt Imsen (2006) är det viktigt att ha kunskap om de båda motivationsformerna, anledningen är just 

att den inre motivationsformen hindras av det betygssystem som råder och lätt leder till att den yttre 

motivationen blir dominerande. 

Motivation	för	elevers	lärande	i	matematik	
I Lusten att lära-med fokus på matematik (2003) framkommer det tydligt att elever ofta förlorar lusten 

för matematik efter ett par år i skolan. I rapporten framkommer det att en varierad undervisning är a och 

o för elevens motivation. ”Formen för inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära. 

Det gäller såväl innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel” (Skolverket, 2003, s.30). 
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Löwing (2006) menar att undervisningen bör utformas på ett sätt som passar alla elever för att alla 

elevers behov ska bli tillfredsställda. Elever kommer till skolan, menar hon olika motiverade med olika 

ambitioner och förkunskaper vilka läraren bör ta hänsyn till. 

I Skolverkets rapport (2003) lyfts det fram några viktiga faktorer för elevers motivation för skolan. Att 

plötsligt förstå något som tidigare varit svårt stärker motivationen hos eleven, eftersom lusten och 

glädjen av att lyckats stärker elevernas självförtroende. Möter eleven istället motgångar tappar eleven till 

slut motivationen och intresset för att lära sig matematik. Även Wery och Thomson (2013) liksom 

Taube (2007) menar på att elever med låg motivation har mötts av allt för många misslyckade försök 

vilket till slut har lett till att denna grupp av elever tror att de aldrig kan lyckas och slutar att ens försöka. 

Det gäller att eleven lyckas bryta den onda cirkeln eleven hamnat i då den bidrar till en minskad 

motivation och lust att lära (Wery och Thomson, 2013; Taube, 2007). God självtillit och tilltro till sin 

egen förmåga i sitt lärande är mycket viktigt för motivationen. Även för den fortsatta utvecklingen 

(Taube, 2007). Känslan av att lyckas lösa en matematikuppgift leder oftast till en ökad lust hos eleven att 

söka nya utmaningar och problem att lösa (Skolverket, 2003). 

Lärarens	roll	
Ahlberg (2000) skriver att barns första möte med matematiken i skolan är betydelsefullt eftersom det 

kan påverka deras framtida inställning och möjligheter att lära matematik. Elevers möjligheter att 

utvecklas är större då läraren från början tar utgångspunkten i deras tidigare förkunskaper och 

erfarenheter.  
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Skolverket, 2011a). 

För att barn inte ska få felaktiga uppfattningar kring vad matematiken går ut på menar Ahlberg (2000) 

att det är viktigt att läraren introducerar matematiken på andra sätt än med bara siffror och att ställa upp 

beräkningar. Istället bör tal, räkning och andra matematiska begrepp föras in på ett naturligt sätt utifrån 

barnens erfarenhetsvärld. För att eleven ska känna nyfikenhet och bli intresserade av matematik menar 

Ahlberg (2000) att det är av stor vikt att eleven skapar tilltro till den egna förmågan att förstå och lära. 

Vidare menar Ahlberg att lärares roll är att stärka elevers självförtroende och på så sätt motverka att 

eleven upplever förtvivlan och rädsla för matematiken. 

 

Wery och Thomson (2013) liksom Giota (2002) pekar särskilt på hur viktigt det är att läraren visar att de 

tror på sina elevers förmåga att lyckas och därmed ökar möjligheten för eleven att nå målen. En annan 

bidragande faktor till elevers ökade motivation och intresse till ämnet matematik kan man i Skolverkets 

(2003) rapport liksom i Wery och Thomsons (2013) artikel läsa, är där läraren ger eleverna uppgifter 

med rätt svårighetsgrad, det vill säga att eleven får uppgifter vilka är lagom svåra för eleven att lösa. 

Uppgifterna får varken vara för lätta eller för svåra för eleven att lösa. Enligt Imsen (2006) säger 
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Vygotskij att en bra undervisning ska stödja eleven och inte påskynda den naturliga utvecklingen. För att 

läraren ska lyckas med detta måste undervisningen läggas lite över vad eleven klarar av för att eleven 

ska känna en utmaning med skolarbetet men dock inte på en nivå som eleven inte klarar av utan den bör 

ligga inom elevens proximala utvecklingszon för att eleven ska kunna nå målen i undervisningen.  

Wery och Thomson (2013) menar att läraren bör börja med enklare mål som de vet att eleverna klarar 

för att öka deras motivation annars är risken att eleven tidigt ger upp. Uppgifter med rätt svårighetsgrad 

innebär en rimlig ansträngning för eleven och motverkar en känsla av meningslöshet och 

prestationsångest vilket annars lätt kan uppstå om matematikuppgiften är för svår (Skolverket, 2003). 

Innehållet i matematikundervisningen är även av betydelse för elevers motivation, det måste upplevas 

som relevant och begripligt för att innehållet inte ska kännas meningslöst (Wery och Thomson, 2013; 

Skolverket 2003). Genom att läraren individanpassar uppgifter får alla elever möjlighet att lyckas. Att 

lärare väljer arbetsmetoder där han/hon kan upptäcka elevers styrkor och svagheter på ett tidigt stadium 

är en möjlig strategi för att undvika elevers minskade lust att vilja lära matematik (Skolverket, 2003).  

I Lgr11 står det beskrivet för skolans uppdrag att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning inom 

varje skolform. Skolan ska erbjuda alla elever en individualiserad undervisning anpassad till varje elevs 

tidigare erfarenheter och behov och ”läraren ska stärka varje elevs förtroende samt vilja och förmåga att 

lära” (Skolverket, 2011a, s.14).  

Löwing (2006) menar på att en lärare för att möta elevers olika behov, både de elever med låg och hög 

motivation bör:  

• kunna ta elevernas perspektiv. Det räcker inte med att hon själv har förstått. Hon måste alltid fråga sig 
om detta kan förstås på andra sätt, för andra syften och utgående från andra erfarenheter och 
förkunskaper. 

• behärska ett språk som fungerar inte bara för att förklara något eller för att lösa ett problem på ett 
formellt sätt. Språket måste också fungera för att konkretisera och verklighetsanpassa det som skall 
förklaras för eleven samt knyta samman formell och informell kunskap. 

• behärska såväl ämnesinnehållet som didaktiken i det som undervisas. Detta gäller inte bara för den 
åldersgrupp som hon för tillfället undervisar. För att ge eleverna kontinuitet och en god progression i 
sina studier måste läraren också behärska ämnesinnehåll och didaktik på andra utbildningsstadier. I annat 
fall kommer kommunikationen på längre sikt att förlora precision (Löwing, 2006, s.90). 

 

Läromedel	
Det finns ingen bestämd definition av begreppet läromedel, dock beskrivs läromedel sedan 1971 i 

skolförordningen som ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation”. Statens Institut 

för Läromedelsinformation, SIL har länge använt begreppet ”basläromedel” för läromedel vilka bestod 

av läroböcker, kursböcker, textböcker och även bibeln samt talböcker och arbetsinstruktioner. I dag 

ingår även andra läromedel under läromedelsbegreppet, exempel på sådana är TV, radio, filmer och 

datorer. Detta kan ses som ett multimodalt perspektiv där inte endast de skrivna texter ses som läromedel 

(Skolverket, 2015). Enligt Skollagen anges det angående läromedel ”att eleverna utan kostnad skall ha 

tillgångtill böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning” (2010:800 §4) 
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och Grundskoleförordningen konstaterar även att ”särskild vikt ska läggas vid att eleverna i 

undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller ämnesgrupp som 

är ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna” (SFS 1994:1194, §24).  

Forskningen kring läromedel visar tydligt att det är läroboken som är den mest dominanta i 

undervisningen (Bergqvist, m.fl. 2010) och i Skolverkets (2006) rapport kan man läsa att endast en liten 

grupp lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker. Imsen (1997) menar på att läromedel är en viktig och 

nödvändig del av varje undervisningssituation. Hon menar på att lärare sällan kan genomföra en 

undervisning med tomma händer.  

Internationell forskning kring läromedlens användning visar att lärare använder läroböcker på olika sätt. 

En och samma bok kan användas olika beroende på vilken lärarstil läraren har. Exempelvis använder 

läraren läroboken endast som utgångspunkt för gruppdiskussioner, i en traditionell klassundervisning där 

läraren har en styrande och kontrollerande roll, eller enbart för läxor (Skolverket, 2006). John Zahorik 

har gjort en undersökning (refererad till Skolverket, 2006) om lärarnas undervisningsstilar i förhållande 

till läroböcker. Det han kom fram till i sin undersökning var att det finns tre olika undervisningsstilar. En 

där läroboken i huvudsak dominerar i all inlärning, en där läroboken främst används för övningar och en 

lärarstil där läroboken främst används som referens och tolkningsunderlag för läraren. Enligt honom är 

det lärarens personliga uppfattning kring undervisningen som avgör lärarstilen och inte böckerna i sig. 

Även Ahlberg (2000) menar på att lärarens egna attityd och förhållningssätt till matematiken är 

avgörande för hur undervisningen organiseras och genomförs. Många lärare diskuterar och samarbetar 

sin undervisning med varandra samtidigt som det finns lärare vilka inte gör det i lika stor utsträckning. 

Det medför naturligtvis stora skillnader för hur lärarna utformar sin undervisning. Vidare pekar Ahlberg 

(2000) på att lärares uppfattning om den egna kompetensen och erfarenhet har stor inverkan på 

undervisningen.  

Vad som utmärker effektiva läromedel menar Maltén (2003) är läromedel som ger grundläggande 

kunskaper samt ger en struktur av innehållet. Läromedlen bör sedan kompletteras, menar han så att 

eleverna får möjlighet att utforska och inta nya kunskaper. Ett bra läromedel ska även enligt Maltén 

(2003) stimulera eleven till att på egen hand söka efter mer fördjupad kunskap. Läraren bör hela tiden 

fungera som en handledare eller en resursperson och förbereda lektionerna med extra material dock inte 

enbart med tryckta läromedel utan även med andra resurser skolan kan erbjuda. Pettersson (2003) 

betonar vikten av att eleven bör få möta en variation av arbetssätt inom matematikundervisningen och 

skriver i Baskunnande i matematik: 

En effektiv lärandemiljö utmärks av att det är god balans mellan olika arbetssätt, mellan elevens eget 
utforskande och kunskapssökande och en god och systematisk undervisning och handledning (Pettersson, 
2003, s.60). 
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Lärobok	
Bergqvist, m.fl. (2010) visar i sin forskningsstudie att det är vanligt att undervisningen i ämnet 

matematik i hög grad styrs av läroboken där läraren både planerar upplägget och innehållet efter den. 

Även Johansson (2003) visar i sin studie att matematikboken är det vanligaste läromedlet som lärare 

använder sig av i undervisningen. Det här är något som svensk skola delar med många andra länder i 

världen (Fan, Zhu & Miau, 2013).  

Enligt Skolinspektionen (2009) anser många lärare att läroboken är ett viktigt stöd i undervisningen 

vilket förklarar varför läroboken används mycket. Framför allt anser nyutbildade lärare, vilka inte har 

lång erfarenhet av undervisning, att den är viktig. Även de lärare vilka inte känner sig helt bekväma med 

att undervisa utan en lärobok anser att läroboken är viktig. Läroboken fyller även andra funktioner, 

enligt Skolverket (2003) anses läroboken kunna hjälpa läraren med att följa elevens utveckling och 

upptäcka eventuella  svårigheter tidigt så att eleven kan få det stöd den behöver i god tid. I 

Skolinspektionens (2009) rapport liksom Bergqvist, m.fl. (2010) framkommer det ur intervjuer med 

verksamma lärare att läroboken i undervisningen är till stor hjälp då den sysselsätter de elever som klarar 

sig bra själva och ger lärarna mer tid åt att ägna sig åt de elever som behöver extra stöd. 

Matematikboken är gjord för att det ska vara lättare för lärare att undervisa i ämnet matematik 

(Johansson, 2003). Imsen (1997) beskriver den mest vanligaste matematiklektionen där läraren först 

öppnar lektionen med att gå igenom nytt stoff, sedan går läraren igenom uppgifter med det nya stoffet, 

därefter får eleverna räkna enskilt i sin lärobok medan läraren cirkulerar runt i klassrummet och hjälper 

eleven efter behov. Johansson (2003) betonar vikten av lärarens roll i klassrummet för att ett effektivt 

lärande ska ske. En lärobok kan aldrig ersätta läraren utan bör endast användas som ett hjälpmedel i 

undervisningen menar hon.  

En undervisning som i stor utsträckning styrs av en lärobok är enligt Skolverket (2003) en 

undervisningsform som ofta blir enformig och variationsfattig vilket är en bidragande faktor för elevens 

minskande intresse för ämnet matematik samt en minskad lust att lära. Det är därför viktigt att läraren 

varierar undervisningen med dess innehåll och arbetsformer. Även läromedlen bör varieras för att alla 

elever ska tillgodoses i klassen. Löwing (2006) menar att en professionell lärare vet att det krävs olika 

undervisningsmetoder för att alla elever ska tillgodoses eftersom elever lär på olika sätt. Undervisningen 

bör därför anpassas efter elevers olika förkunskaper menar hon. 

Henning (1996) tar upp ett dilemma som kan uppstå med en undervisning som enbart styrs av en 

lärobok. Han menar att vissa elever inte hinner med att arbeta i samma tempo som resten av 

klasskamraterna och riskerar därför att hamna efter. Stendrup (2001) tar även han upp dilemmat med 

användningen av matematikboken i undervisningen. Han menar att det inte är boken det är fel på utan 

hur läraren väljer att använda den. Används den på ett felaktigt sätt kommer det troligen att uppstå ett 

tävlingsmoment mellan eleverna att inte vilja vara de som ligger sist i boken. En nackdel med att 
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eleverna tävlar med varandra är att eleven inte får någon förståelse för uppgifterna de räknar utan istället 

gissar sig fram för att bli färdiga fortare. Stendrups (2001) forskning med elevintervjuer kring 

matematikundervisningen visade att eleverna tänker följande: är jag inte på samma sida som 

klasskompisarna så uppfattas jag som mycket sämre.  

Henning (1996) menar att inget klassrum är det andra likt och att läroboksproducenterna aldrig kan 

utforma läroböcker som är anpassade för varje enskild elev i en klass. Imsen (1997) säger att det inte är 

en enkel uppgift läraren har när läroböcker ska väljas. Berglund (1991) menar på att lärarna bör ta 

ställning till ett antal punkter innan läroböckerna väljs: 

• Innehållet. Är boken anpassad efter läroplanens mål? Är den åldersanpassad? 

• Stämmer innehållet i boken? 

• Är innehållet aktuellt? 

• Presenteras innehållet objektivt? 

• Är boken pedagogiskt upplagd? 

• Hur ser språket ut? 

• Finns det illustrationer?  

• Är boken lättläst? 

• Finns det innehållsförteckning, ordförklaringar, register, att det underlättar arbetet med boken? 

• Hur ser kvalitén på pappret ut? 

• Har boken en lämplig bandform? 

• Är bokens storlek lagom? Får den plats i skolbänken tillsammans med andra läroböcker? Får 

boken plats i skolväskan? 

• Är bokomslaget anpassat till ämnet och elevens ålder? 

I de flesta fall blir dock läraren mer eller mindre tvungen att acceptera den lärobok skolan har valt. 

Anledningen till att skolorna väljer samma lärobok menar Imsen (1997) har en baktanke, dels sparar 

skolorna pengar och för lärarna blir samarbetet enklare som exempelvis vid undervisningsplaneringen. 

Bergqvist, m.fl. (2010) har från sin forskningsstudie kommit fram till att läroboken oftast väljs efter 

diskussion mellan kollegorna men att det även förekommer att skolorna har en särskild grupp som 

ansvarar för läromedelsinköpen.  

Löwing (2006) pekar på vikten av att matematikundervisning bör utformas så att alla elever får 

möjlighet att öva sin språkliga förmåga av matematiska begrepp vilket är omöjligt utan en fungerande 

klassrumskommunikation. I hennes studie har det framkommit att lärare undviker att använda sig av ett 

matematiskt språk i sin undervisning. Anledningen till detta val av språk menar Löwing är att läraren 

anser att det förenklar det matematiska språket för att eleverna lättare ska förstå. Dock, enligt Löwing 

medför det problem för eleverna när de sedan på egen hand ska tolka en text i matematikboken. Läraren 
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behöver bygga upp ett adekvat matematikspråk för att eleven ska kunna behärska matematikens viktiga 

termer och deras innebörd (Löwing, 2006; Stendrup, 2001). Elevers begreppskunskaper ökar vid en 

dialog med läraren och med andra elever och behöver komplettera egen räkning. Språket är 

grundläggande för att lära sig matematik (Norén, 2010). 

Laborativa	material	
Att elever ska möta ett laborativt arbetssätt i undervisningen menar Rydstedt och Trygg (2013) är en 

självklarhet. Enligt författarna kan alla elever delta från den nivån de befinner sig på. ”Laborativa 

material ska fungera som stöd och stimulans i undervisning och för inlärning av grundläggande 

matematiska begrepp och idéer” (Rydstedt & Trygg, 2013, s.17). 

Laborativt material fungerar som ”en bro mellan den fysiska omgivningen och den matematiska 

världen” (Malmer, 1990, s.117). Rydstedt och Trygg (2013) betonar att material i sig inte är 

konkretiserande utan det är i undervisningen som de får en innebörd. Laborativa material av olika former 

ska hjälpa eleven att utveckla matematiska begrepp och tankar (Rydstedt & Trygg, 2013). Målet med att 

göra något konkret skriver även Löwing (2006) ska leda till en förståelse av den matematik som 

konkretiserats.  

 

Författarna Rydstedt och Trygg (2013) skriver i sin bok att laborativa matematikmaterial inte är entydigt  

definierade i den matematikdidaktiska litteraturen dock brukar de delas in i två grupper: 

• vardagliga föremål vilka finns som verktyg eller föremål i vardagen, arbetslivet och naturen 

• pedagogiska material som är speciellt tillverkade – kommersiellt eller av lärare och elever – för 

matematikundervisningen (Rydstedt & Trygg, 2013, s.19). 

Vad som kan ses som vardagliga föremål är exempelvis stenar, kottar, knappar och tändstickor och 

exempel på pedagogiskt material är till exempel tärningar, lego, kubikdecimetermodell och 

cuisenairestavar men att exakt peka på vad som är vardagliga föremål och pedagogiska material är svårt 

att säga enligt Rydstedt & Trygg (2013). Även Berggren och Lindroth (1997) skriver om olika sorters 

laborativa material som hjälper elever i deras kunskapsutveckling. Enligt dem båda är laborativa 

	

Figur	1	Laborativa	aktiviteter	kan	fungera	som	en	länk	mellan	konkret	och	abstrakt. 

Laborativa)aktiviteter

Konkret Abstrakt



	 18	

material ett sätt att aktivera elever. Genom att utforma undervisningen med olika arbetssätt som med 

exempelvis laborativ matematik bidrar man till att matematiken blir mer begriplig och meningsfull för 

eleven (SOU 2004:97). När matematiken blir meningsfull ökar även motivationen för att lära 

(Skolverket, 2003).  

Vilka material som är bättre än andra är svårt att säga enligt Rydstedt & Trygg (2013) dock kan vissa 

material som exempelvis byggbara kuber vara till nytta inom ett stort matematikområde men det 

utesluter inte att ett material med ett smalt matematikområde inte kan vara lika bra. Rydstedt & Trygg 

(2013) nämner även hinder som kan uppstå med att arbeta laborativt i matematikundervisningen, vissa 

material kan locka till lek på grund av färg och form vilket kan leda till att eleven glömmer bort vad 

materialets egentliga syfte är.  

Löwing (2006) poängterar att det är viktigt att läraren inser att det laborativa materialet endast är en 

artefakt. För att materialet ska leda till en konkretisering bör läraren ha ett tydligt syfte och använda 

materialet på rätt sätt annars finns risken att undervisningen förlorar sitt syfte. Malmer (1992) betonar 

vikten av lärarfortbildning för en mer elevcentrerad och effektiv matematikundervisning. Hon menar att 

ju bättre kunskaper läraren har inom ämnet matematik desto mindre styrande blir läroboken, för att i 

stället bli ett hjälpmedel i undervisningen (Malmer, 1992). 

Laborativ	matematik	
Ordet laboration kommer från latinskas ord laborare och betyder arbeta (Rydstedt & Trygg, 2005). 

Enligt Nationalencyklopedins (2015) definition är laboration ”när man arbetar praktiskt med 

naturvetenskapliga försök eller experiment, vanligen i undervisningssyfte” (NE, 2015). 

Med ett laborativt arbetssätt innebär att eleven använder sig av olika typer av material för att underlätta 

förståelsen när de arbetar med matematik (Rydstedt & Trygg, 2013). Skolverket (2011c) skriver i sin 

rapport att laborationen är en metod och inte ett innehåll. Eleverna bör möta matematikinnehållet på ett 

varierande sätt och själva idén med laborationen är att eleverna inte introduceras för en färdig metod 

utan ska istället ges möjlighet att utforska den på egen hand. Ett sådant arbetssätt kan leda till att en 

nyfikenhet väcks hos eleven att utforska och prova samtidigt som de stimuleras till att diskutera själva 

processen och resultatet de kommit fram till (Skolverket, 2011c). Berggren & Lindroth (2004), vilka 

båda har mer än tio års erfarenhet av laborativ matematik i skolan menar på att laborativ matematik: 

• Väcker elevernas intresse 

• Ger alla elever utmaningar på elevens egen nivå 

• Är elevaktiv (eleverna arbetar tillsammans och ”mot” varandra) 

• Är ett kraftfullt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter 

• Är ett diagnostiskt arbetssätt  

• Främjar elevernas matematiska språk- och begreppsutveckling 
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• Gör matematiken roligare! (Berggren& Lindroth, 2004, s.97). 

En god undervisning i matematik enligt Rydstedt & Trygg (2013) ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla förmågan att föra, följa och bedöma de matematiska resonemangen och även att kunna dra 

slutsatser och att generalisera. Lärarna, anser Rydstedt & Trygg har en viktig roll om eleven ska nå ett 

bra resultat när de arbetar med matematik laborativt.  

Digitala	verktyg	
I Skolverkets (2011b) kommentarmaterial till kursplanen i matematik kan man läsa att digitala verktyg 

som miniräknare, grafräknare och datorer med avancerad programvara gör det mer möjligt för eleverna 

att praktisera och experimentera med matematik. Den nya digitala tekniken gynnar lärandet för eleverna 

genom att stötta med visualiseringar av abstrakta fenomen. Genom att eleverna möter användningen av 

digital teknik redan i grundskolan läggs en grund för deras vidare lärande och därmed stärks även 

förmågan att ta sig an framtidens teknik (Skolverket, 2011b).   

Jönsson, Lingefjärd och Mehanovic (2010) skriver att möjligheterna att använda den nya informations-

och kommunikationsteknologin (IKT) i matematikundervisningen allt mer ökar i dagens skolor. Den nya 

teknologin hävdar de, har en positiv inverkan på elevers lärande. En studie som har gjorts av forskarna 

Zucker och McGee (2005) visar att användning av dator i matematik och i NO- undervisningen höjer 

elevernas motivation, engagemang och intresse för studierna. Studien är utförd på 25 000 elever och 

lärare, i Virginia, USA. Även Löfving (2011) och Steinberg (2013) menar på att digitala verktyg i 

undervisningen kan vara till hjälp för att höja elevers motivation för lärande. Dock krävs det, menar 

Steinberg (2013) ett medvetet innehåll för att eleven ska känna en mening med lärandet. Han ser positivt 

på användandet av digitala verktyg i skolan och menar på att det ihop med internet i undervisningen 

effektiviserar lärandet betydligt. Steinberg (2013) har även besökt skolor som lyckats väl med 

integrering av digitala verktyg i skolan, han vittnar om hur surfplattor på ett klokt och genomtänkt sätt 

höjde elevers kvalité i skolarbetet.  

Att forskning visar att IT i undervisningen gynnar elevens lärande är känt. Bland annat har forskning 

påvisat att eleverna är betydligt mer aktiva på lektionerna när de använder sig av IT. Det har även 

framkommit att eleverna är mer villiga att hjälpa varandra under lektionerna samt att de är mer kreativa 

med att lösa uppgifter (Alexandersson m.fl. 2001; E-learning Nordic, 2006; Jedeskog, 1998).  

I ett Lär IT-projektet (Lärande via Informations Teknik) som beskrivs i Alexandersson m.fl. (2001) fann 

man att samspelet vid datorn stimulerar eleverna på ett positivt sätt. I projektet studerades bland annat 

vad som händer i samspelet mellan elever som löser olika problem tillsammans. Eleverna som ingick i 

undersökningen var 8 år gamla. Eleverna fick först lösa ett problem med papper och penna, och en vecka 

senare fick de lösa ett liknande problem vid datorn. Det som var intressant för undersökningen var att 

samspelet mellan eleverna skiljdes sig åt. Samspelet vid datoruppgiften gjorde eleverna mer engagerade 
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där alla elever var delaktiga. De diskuterade livligt samtidigt som de var koncentrerade på vad som 

hände på skärmen. Diskussionerna rörde enbart uppgiften. En sådan diskussion saknades vid arbetet med 

papper och penna. Där framkom det tydligt vem av eleverna som tog initiativet för att lösa uppgiften. De 

barn som var de dominanta i gruppen sökte inte heller bekräftelse av sina kamrater. Undersökningen 

visar även att elever med hjälp av digitala verktyg i undervisningen löser uppgifter på ett mycket mer 

kreativt sätt. Fler forskare, skriver Alexandersson m.fl. (2001) har dragit slutsatsen att när elever 

använder digitala verktyg blir undervisningen mer intressant och mer effektiv. Jedeskog (1998) fastslår 

att undervisningen uppfattas roligare av elever där digitala verktyg används. Hon menar att IT ”erbjuder 

olika möjligheter att bidra till elevers lärande” (Jedeskog, 1998, s.23). Skolans ansvar är att förhålla sig 

till IT- teknikens framväxt då skolans uppdrag är att ”främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en 

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket, 2011a 

s.9). 

Steinberg (2013) liksom Jedeskog (1998) menar på att digitala verktyg underlättar för läraren att 

individualisera undervisningen, ett exempel Steinberg tar upp är program som läser upp den skrivna 

texten vilket för den eleven som har svårigheter med att läsa är till en stor hjälp. Även Maltén (2003) 

diskuterar det gränslösa klassrummet där undervisningen idag jämfört med tidigare är mer utvecklad 

tack vare den utvecklade datatekniken, undervisningen kan därför idag bedrivas på en helt annan nivå. 

IKT i undervisningen erbjuder andra möjligheter av interaktion än när pedagog och barn integrerar. 

Vidare menar Alexandersson m.fl. (2001) att elevers möte med den nya undervisningsformen öppnar 

nya möjligheter för inlärning. Det finns även andra fördelar med den nya tekniken, exempelvis har det 

blivit lättare för läraren att organisera och presentera stoffet i undervisningen på helt nya sätt. Dessa 

presentationsformer underlättar för elevens inlärning. Dock betonar de att IKT i sig inte är en garanti för 

en bättre undervisning, det som är avgörande är hur man använder sig av dess möjligheter för en bättre 

undervisningskvalitet. Maltén (2003) säger att trots att det finns många fördelar med ett multimedialt 

nätverk finns även nackdelar. Exempelvis menar han att det sociala och känslomässiga samspelet mellan 

människor går förlorade och att språkutvecklingsmöjligheterna försvinner. Alexandersson m.fl. (2001) 

menar dock att de pedagogiska möjligheterna med IT- baserade läromedel motiverar eleven till att vilja 

lära sig ett visst innehåll eftersom det ses som ett roligare arbetssätt. Eleven motiveras på ett annat sätt 

än vid traditionell undervisning menar de.   
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Teoretiskt	ramverk	
 

I den empiriska studien används Ernest (1989) teoretiska ramverk. Den beskriver hur lärarens syn på 

matematik påverkar hur läraren ser på matematiklärande och undervisning.	

Utgångspunkten i ramverket är att det finns ett antal nyckelaspekter som påverkar hur lärare undervisar. 

Ernest lyfter särskilt fram tre aspekter som formar undervisningen. Det första handlar om lärarens inre 

föreställningar och kunskaper. Men fokus här är lärares föreställningar om matematik, matematiklärande 

och matematikundervisning. Det andra som påverkar är hur skolkontexten är, det vill säga vilka ramar 

och möjligheter den ger läraren att agera. Det tredje handlar om kvalitén i lärarens reflektioner, hur djupt 

och medvetet den reflekterar kring matematiklärande och matematikundervisning. 

Dessa nyckelaspekter påverkar hur läraren väljer att undervisa (Ernest, 1989). Det handlar om att 

lärarens föreställning påverkar vilken lärarroll som tas och vilka undervisningstraditioner som utvecklas, 

vilka läromedel som används och så vidare. I ramverket presenteras tre olika lärarroller som lärare tar 

och som Ernest menar kan ha betydelse för elevens skolresultat, och dessa är: 

• Den som instruerar (Instructor). Mål: elever ska utveckla färdigheter med rätt prestanda 
• Den som förklarar (Explainer). Mål: elever ska utveckla begreppsförståelse med enhetlig kunskap 
• Den som underlättar(Faciliator). Mål: elever ska bli säkrare problemlösare  

 

Ernest (1989) visar att undervisningsmaterialet läraren väljer att använda sig av i ämnet matematik har 

stor betydelse för vilken undervisningsmodell läraren tillämpar i praktiken. De tre användningsmönster 

han presenterar är läraren som följer läromedlet strikt, läraren som anpassar läromedlet genom 

exempelvis att lägga till uppgifter (problem) och aktiviteter i undervisningen men väljer vilka delar som 

ska fokuseras, samt läraren som på egen hand eller tillsammans med lärarlaget på skolan utformar ett 

eget läromedel med uppgifter och aktiviteter. 

Ernest (1989) beskriver även fyra olika modeller för lärares sätt att se på elevens lärande; 

1. Lärande som att anpassa sig och sitt beteende och behärska färdigheter (inlärning med fokus på 

procedurer). 

2. Lärande som att motta kunskap (inlärning med fokus på faktakunskaper). 

3. Lärande som att aktivt konstruera förståelse. 

4. Lärande som utforskande och självständig strävan att uppfylla egna intressen. 

Ramverket sammanfattas i figur 2 som visar i tre olika nivåer hur lärarens föreställningar hänger 

samman med val av matematikundervisning och hur den genomförs av läraren. Den första nivån handlar 

om lärarens syn på matematik och nivå två handlar om hur lärare ser på elevens lärande och hur läraren 
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väljer att undervisa i ämnet matematik. Det finns begränsningar och möjligheter med de val läraren gör. 

Det kan handla om vilka resurser som finns på skolan, men även om hur styrdokumenten tolkas på den 

enskilda skolan. 

Detta ramverk kommer att användas när jag konstruerar frågeformulär och i dataanalysen. Det handlar 

om att utifrån denna teoriram kunna förstå mer om hur till exempel lärarnas val av läromedel är kopplat 

till hur de ser på matematik, matematiklärande och matematikundervisning. Analysproceduren kommer 

att beskrivas mer utförligt i metoddelen. 

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

Figur	2	Bild	av	relationerna	mellan	lärares	syn	(beliefs)	och	hur	dessa	påverkar	praktiken	(Ernest,	1989,	
s.252).	Relationships	between		Beliefs,	and	Their		Impact	on	Practice.	 
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Metod 
I detta avsnitt kommer det att presenteras vilken metod jag har valt, avgränsning, definitioner, urval och 

databearbetningsmetod. Under detta avsnitt kommer även analysproceduren noggrant att presenteras, 

studiens validitet och reliabilitet och forskningsetiska överväganden att framföras.  

Val	av	metod	
Empirin i denna uppsats är baserad på kvalitativ enkätundersökning med sex lärare, som alla är behöriga 

att undervisa i årskurs 1-3 i ämnet matematik. Undersökningen var genomförd via en enkät med öppna 

frågor som metod vilken kompletterades med ytterligare frågor över telefon. Svaren vid telefonintervjun 

skrevs ner under intervjun med respondenten av mig. Enligt Bryman (2011) bör svaren skrivas ner så 

exakt som möjligt under intervjun för att följden inte ska bli att den som intervjuar skapar en felkälla. 

Enligt Johansson & Svedner (2010) är den kvalitativa val av metod mest relevant för läraryrket. 

Anledningen är att det framkommer intressanta resultat om exempelvis lärarens syn på undervisning och 

förhållningssätt.  

Enligt Kvale (2014) är en undersökning gjord via en enkät med öppna frågor som metod optimal i det 

syftet att det ger den som blir intervjuad god tid på sig att tänka igenom sina åsikter och resonemang. 

Det ger även respondenten möjlighet att formulera sina egna svar. Dock är det viktigt att frågornas 

formulering i enkäten inte går att missuppfattas, för att försäkra att frågorna inte är missvisande kan de 

tänkta frågorna besvaras av exempelvis en kollega eller en nära vän innan de skickas ut (Patel & 

Davidsson, 2011). Jag har valt två lärare, ingen av dem ingår i urvalsgruppen, att testbesvara frågorna 

innan de skickades till den riktiga undersökningen. Enkäter över mail spar även tid för den som 

intervjuar samt att det ger möjlighet att kunna intervjua ett flertal lärare under ett större geografiskt 

område. Ytterligare en faktor Kvale (2014) ser som fördel med datorstödda intervjuer är att öppet kunna 

ta upp känsliga frågor. Nackdelen med datorstödda intervjuer är att både den som intervjuar och 

intervjupersonen måste vara duktiga på att formulera sig i skrift (Kvale, 2014).  

De fördelar Bryman (2011) nämner med telefonintervjuer, om man jämför med direkta intervjuer är 

bland annat den ekonomiska aspekten, eftersom det är billigare att genomföra en intervju över telefon. 

En telefonintervju, är även den, tidsbesparande och enklare att utföra över ett större geografiskt område. 

En annan fördel med telefonintervjuer liksom med enkät med öppna frågor, är att det kan vara lättare för 

den intervjuade att svara på känsliga frågor då den som intervjuar och den som blir intervjuad inte är 

fysiskt närvarande för varandra (Bryman, 2011). Tiden för när telefonintervjun skulle äga rum 

bestämdes över mail. Jag ringde upp respondenterna.  

Frågornas syfte är att belysa lärarnas syn på lärande och undervisning samt lärarnas syn på 

motivationsskapande undervisning. Ramverket jag använder mig av i analysen är i tre olika nivåer och 

visar hur lärarens föreställningar hänger samman med val av matematikundervisning och hur 

undervisningen genomförs. I ramverket presenteras tre olika lärarroller vilka enligt Ernest (1989) har 
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betydelse för hur elever presterar i skolan. Jag har utifrån detta ramverk konstruerat frågeformulär som 

har hjälpt mig att förstå lärarnas val av läromedel. 

Avgränsning	
Jag har i min forskningsstudie använt mig av sex verksamma lärare som undervisar i ämnet matematik 

för årskurs 1-3 för att få svar på mina forskningsfrågor. I undersökningen har jag använt mig av Ernest 

(1989) teoretiska ramverk, nivå ett och två i ramverket handlar om lärarens syn på matematik och hur 

läraren ser på elevens lärande samt hur läraren väljer att undervisa i ämnet matematik. I studien görs en 

avgränsning. Det innebär att den tredje och sista nivån i modellen inte kommer att användas. Den nivån 

handlar om hur läraren agerar och vad som görs i klassrummet (klassrumsnivå). Denna nivå kräver 

vidare studier, genom exempelvis klassrumsobservationer och är inte aktuell i denna studie. Däremot 

undersöks andra ordningens perspektiv, vad lärarna säger om användningen av läromedel, i den nedersta 

nivån.  

Definitioner	
Studien har gjorts via en enkät med öppna frågor som metod med sex verksamma lärare. Studien har 

även kompletterats med en telefonintervju för att få ett mer utförligt svar och en djupare förståelse på de 

frågor som jag ansåg krävde en sådan metod. Ordet lärare definierar jag i denna studie som utbildade 

lärare i ämnet matematik för årskurs 1-3. 

Urval	
Sex lärare i årskurs 1-3 vilka samtliga undervisar i ämnet matematik deltog i undersökningen. 

Intervjupersonerna har arbetat olika lång tid inom yrket och den spridningen jag fick var mellan 1,5-15 

år inom yrket. De personer jag valt att medverka i studien kommer från olika kommuner, med andra ord 

från olika skolor med olika förutsättningar. Lärarna undervisar både i stad och landsbygd, vilket ger 

studien en bredare spridning av lärares olika synsätt. Samtliga respondenter är kvinnor, anledningen till 

att det endast är kvinnor är för att det finns få manliga 1-3 lärare att få tag på. Respondenterna har jag 

valt ut efter något som Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval. Bryman beskriver bekvämlighetsurval 

på följande sätt: ”…sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman, 

2011, s.194). Bekvämlighetsurval kan dock medföra vissa bekymmer: ” …problemet med en sådan 

urvalsstrategi är att det är omöjligt att generalisera resultaten, eftersom vi inte vet vilken population detta 

stickprov är representativt för” (Bryman, 2011, s.194). 

Jag väljer att benämna lärarna som lärare A, lärare B, lärare C, lärare D, lärare E och lärare F. 
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Databearbetningsmetod	
Jag valde att genomföra min studie med hjälp av en enkätundersökning med öppna frågor med sex 

lärare. I syfte att få svar på min forskningsfråga ställdes öppna frågor utifrån den. När öppna frågor ställs 

förväntas det av intervjuaren att skriva ner så mycket som möjligt (Bryman, 2011). Respondenterna 

mottog enkäten via mail, besvarade den och mailade tillbaka enkäten med sina egna formulerade  

skrivna svar på frågorna.  

Samtliga intervjuer skrevs ut en efter en så snart jag mottagit dem. Efter att jag läst igenom lärarnas svar 

gjordes sedan en mer detaljerad läsning. Jag hade hela tiden forskningsfrågorna i åtanke. Enligt Bryman 

(2011) kan svaren respondenterna skrivit se olika ut och därför måste dessa svar först granskas och 

sedan kategoriseras så att varje respondents svar kan ställas samman med de andras svar på samma 

fråga.  

I telefonintervjun registrerades respondenternas svar av mig under intervjuns gång så exakt som möjligt 

vilket enligt Bryman (2011) är en fördel för att det inte ska bli någon feltolkning.  

Analysprocedur	
I analysprocessen utgår jag från den data jag har samlat in. Samband, så som likheter och skillnader 

mellan lärarnas svar söks med min forskningsfråga som ledstjärna.  

Vid en analys av data finns enligt Denscombe (2016) ett antal steg man kan förhålla sig till. Det första 

steget är iordningställande av data vilket var det första jag gjorde när jag skrev ut enkäterna med öppna 

frågorna innan jag sedan läste dem. Det andre steget Denscombe (2016) nämner vid en analys är 

inledande utforskning av data. När jag läste respondenternas svar började jag med att välja ut vissa av 

frågorna jag ställt, dessa valdes när jag åter igen gick tillbaka till min forskningsfråga. Därefter 

kategoriserades lärarnas svar efter likheter utifrån hur de svarat på frågorna. Jag sorterade sedan lärarnas 

svar genom att gruppera lärarna i Ernest (1989) teoriram. I ramverkets nedersta del ”Användning av 

läromedel” kategoriserar jag lärarna utifrån de svar de angett på frågorna om läromedlets användning. 

Är läraren en som strikt följer läroboken eller är det en lärare som kompletterar med annat eller en lärare 

som helt konstruerar eget material. Frågorna jag tittar på i enkäten är vilka läromedel lärarna använder i 

sin undervisning, i hur stor utsträckning lärarna använder sig av läroboken (eller om de helt utesluter 

Lärare	 Kvinna/Man	 Antal	år	som	lärare	 Årskurs	
	Lärare	A	 	Kvinna	 15	 									1	
	Lärare	B	 	Kvinna		 																	12	 									3	
	Lärare	C	 	Kvinna	 																	12	 									2	
	Lärare	D	 	Kvinna	 																	11	 									1	
	Lärare	E	 	Kvinna	 																		4	 									2	
	Lärare	F	 	Kvinna	 																	1,5	 									2	
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läroboken). Jag tittar även på hur lärarna svarat på att de arbetar med läroboken och om de kompletterar 

läroboken med annat läromedel.  

I Ernest (1989) teoriram i rutan ”Syn på lärande” kategoriserar jag lärarnas svar utifrån hur de ser på 

lärandet. Ser de på lärandet som att: 1) eleven ska anpassa sig och sitt beteende och behärska färdigheter  

med inlärning med fokus på procedurer. 2) lärande är att motta kunskap där inlärningen har fokus på 

faktakunskaper. Eleven motiveras att lära genom yttre motivation. 3) lärande som att aktivt konstruera 

förståelse eller 4) lärande som utforskande och självständig strävan att uppfylla egna intressen. Eleven är 

upptäckande och kreativ. Eleven motiveras att lära genom inre motivation. För att avgöra vilken syn 

lärarna i min undersökning har tittade jag på den frågan om vilka strategier lärarna har för att motivera 

eleverna att lära sig matematik. 

Jag kategoriserade lärarnas syn på matematikundervisning efter om lärarna uttryckte att de var faciliator, 

explainer eller instructor. Lärarrollen som ”instructor” har synen på undervisning genom att tala om 

saker för eleven hur det ska vara utan att förklara varför det är på ett visst sätt. Lärarrollen som 

”explainer” är en lärare som förklarare. För den läraren är det viktigt att förklara för sina elever varför 

det är på ett visst sätt. Eleven, anser en explainer ska förstå hela sammanhanget. Läraren som ”faciliator” 

är till skillnad från de övriga två lärarrollerna en lärare som vill att eleverna själva först ska försöka lösa 

en uppgift innan de frågar läraren om hjälp. Eleven, anser läraren som faciliator ska tränas till att vara 

självständiga genom att ta egna initiativ i arbetet och läraren fungerar mest som en handledare till 

elevers lärande. De frågor jag tittar på i enkäten för att avgöra vilken lärare som tillhör vilken kategori är 

frågorna under rubriken undervisning. 

Eftersom min studie handlar om hur lärare ser på motivation utökar jag Ernest (1989) teoriram med en 

ruta och döper den till ” Lärarens syn på motivation”. Den hamnar i samma nivå som lärares ”Syn på 

lärande i matematik” och lärarens ”Syn på matematikundervisning”. Lärarnas svar kategoriserades efter 

frågor som ställdes i enkäten som handlar om motivation.  

I rutan ”Kontextuella och sociala begränsningar och möjligheter ” kategoriseras lärarnas svar utifrån 

frågorna som de svarat på om det finns exempelvis tillräckliga resurser avsatta för läromedelsinköp, om 

de upplever sig vara stressade med att hinna med allt i matematikundervisningen, antal år i yrket samt 

hur stora elevgrupperna de har är.  
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Jag sökte därefter efter begrepp för att sammanfatta lärarnas svar, vilket Denscombe (2016) benämner 

som analys av data och steg tre. Några av de samband jag finner väljer jag att presentera genom 

diagram. Det väljer jag att göra dels för att det är ett intressant sätt att avläsa av ett resultat och dels för 

att det blir mycket tydligare för den som läser att förstå sambanden i frågorna (Denscombe, 2016). 

Exempelvis där jag försöker se ett samband mellan lärarnas val av läromedel kopplat till lärarens antal år 

i yrket väljer jag att visa i form av ett prickdiagram.  

Validitet		
Validitet i en studie handlar om hur meningsfull och relevant undersökningen är, om studien verkligen 

mätt det som forskaren haft för avsikt att mäta (Bryman, 2011). Validiteten i en enkätundersökning kan 

sänkas då deltagarens egna tolkningsmöjligheter är stora. Jag har därför valt att genomföra en pilotstudie  

med hjälp av två andra verksamma lärare vilka inte ingår i undersökningen, vilket enligt Bryman (2011) 

är bra att utföra innan den egentliga undersökningen. Det höjer validitet att enkäten redan är beprövad. 

Pilotstudier är speciellt viktiga då man gör en enkätundersökning där det inte finns någon intervjuare på 

plats som kan reda ut oklarheter (Bryman, 2011). Den hjälper mig att säkerhetsställa att de frågor jag 

valt fungerar för att undersökningen i sin helhet ska bli bra.	Pilotundersökningar fungerar även för att 

avgöra om instruktionerna är tillräckliga för den som blir intervjuad (Bryman, 2011).   

Reliabilitet	
Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat i en undersökning blir den samma om undersökningen 

görs på nytt. En studie har hög reliabilitet om den görs på nytt med samma resultat (Bryman, 2011).  

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	 	

Figur	3	Illustration	av	de	delar	av	ramverket	som	använts	i	analysen,	efter	bearbetning	från	Ernest	(1989). 
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I min undersökning samlar jag in data via enkäter skickade över mail med öppna frågor samt att jag valt 

att komplettera med frågor via en telefonintervju. Enkäten besvaras av sex lärare där jag ville få svar 

vilka motiv lärarna anger för sina val och sin användning av läromedel och om det finns kopplingar 

mellan lärarens syn på lärande och undervisning kopplat till elevmotivation. I och med att jag beskriver 

analysprocessen noggrant och att jag använt ett redan befintligt ramverk ökar reliabiliteten för studien. 

Genom att varje steg beskrivs utförligt i analysproceduren blir studien lättare att genomföra på nytt. 

Studien omfattar dock ett ganska litet urval och trots att jag försökt täcka in ganska stor variation så är 

jag medveten om att resultatet är begränsat. Studien eftersträvade inte att nå några generaliseringar utan 

studiens syfte var att få en förståelse för några lärares motiv till val av läromedel i relation till 

elevmotivation. För att kunna göra en generalisering hade studien behövts göras mycket större. Ett annat 

urval, exempelvis där manliga lärare fanns eller lärare vilka arbetar på friskolor kanske skulle vara 

väldigt annorlunda. 

Forskningsetiska	överväganden	
Vetenskapsrådet (2002) formulerar två grundläggande principer för hur forskning bör gå till för att 

forskningen ska hålla god kvalitet. Den ena grundprincipen är forskningskravet och innebär tillgängliga 

kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Den andra grundprincipen är 

individskyddskravet vilket innehåller fyra huvudprinciper:  

Informationskravet  

Forskaren informerar deltagarna om sådant som kan inverka på personens vilja att delta. Exempelvis 

informerar forskaren om forskningens syfte, frivillighet samt hur undersökningen ska gå till. För att 

uppfylla informationskravet skickades ett informationsbrev till respondenterna som innehöll information 

som är viktig när de ska delta i studien. I brevet framgick bakgrunden till arbetet och studiens syfte. 

Informationsbrevet innehåller en förfrågan till lärarna om de vill delta i studien, att deltagandet är 

frivilligt samt att den information som de delar med sig inte kommer att användas i annat syfte än den 

här studien.   

Samtyckeskravet  

De som deltar  i undersökningen ska samtycka till sin medverkan och att personerna när de vill har rätt 

att avbryta undersökningen utan några som helst konsekvenser. Respondenterna gavs kännedom om att 

de när som helst under studiens gång kan hoppa av att medverka i undersökningen. Innan enkäten 

påbörjades gav också respondenterna sitt samtycke till att medverka i studien genom att välja att besvara 

frågorna i enkäten, vilket också uppfyller samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet  

Kräver att alla i undersökningen samt allt insamlat material ska hanteras med högsta möjliga 

konfidentialitet. Det ska vara omöjligt att urskilja och identifiera de medverkade personerna i studien. 
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För att uppfylla konfidentialitetskravet tilldelades lärarna i studien en bokstav, A-F vilket medför att det 

är omöjligt för någon utomstående att ta reda på vilka personerna är.  

Nyttjandekravet  

Innebär att allt material som samlats in får endast användas för forskningsändamål. Nyttjandekravet 

uppfylls genom att den data som samlats in endast kommer att användas till denna studie, vilket 

respondenterna fick information om i informationsbrevet.  

Studien uppfyller Vetenskapsrådets etiska krav genom att jag tillgodosett kraven där deltagarna 

informerats om deras rättigheter för deras deltagande av intervjun. Informationsbrevet finns bifogat. 
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Resultat	och	Analys 
 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat. Först en kort presentation av lärarna vilka var med i min 

undersökning. Jag har valt att citera några av lärarnas svar samtidigt som jag har med egna ord beskrivit 

resultatet. 

Presentation	av	respondenter		
Samtliga lärare i min undersökning är kvinnor.  

Lärare A har arbetat som lärare i 15 år och undervisar idag i en årskurs 1. Skolan hon arbetar på är en 

mindre kommunal skola i södrasverige. Elevgruppen är 24 stycken.  

Lärare B har arbetat som lärare i 12 år. Hon har idag en årskurs 3 och arbetar på en byskola i 

Mellansverige. Elevgruppen består av 15 elever.  

Lärare C har arbetat som lärare i 12 år. Hon undervisar i en årskurs 2 med 28 elever i klassen. Skolan 

hon arbetar på är en kommunal skola i Mellansverige. 

Lärare D har arbetat som lärare i 11 år. Hon undervisar i en årskurs 1 på en byskola i Mellansverige. 

Elevgruppen består av 15 elever. 

Lärare E har arbetat som lärare i 4 år och undervisar i en årskurs 2. Skolan hon arbetar på är en mindre 

kommunal skola i södrasverige. Elevgruppen består av 22 elever.  

Lärare F har arbetat som lärare i 1,5 år. Hon undervisar i en årskurs 2 på en kommunal skola i 

Mellansverige. Elevgruppen består av 26 elever. 

Lärobok	i	undervisningen?	
Enligt min undersökning använder samtliga lärare läroboken i undervisningen. De lärare vilka har minst 

antal år i yrket är de som mest använder sig av en lärobok i undervisningen. Även en utav de lärarna som 

arbetat längst har svarat att läroboken är den som används mest i undervisningen. Två av de lärare vilka 

har längst antal år i yrket säger sig använda läroboken lite i sin undervisning.  

Samtliga lärare förutom lärare D tolkat jag utifrån svaren anpassar läroboken med annat material i 

undervisningen. Lärare D följer till skillnad från de övriga lärarna läroboken och lärobokens upplägg i 

mycket större omfattning.  
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Lärarnas	beskrivning	av	matematik	som	ämne	
Svaren utifrån enkäten visar att samtliga lärare i studien beskriver matematik som ett viktigt ämne i 

skolan. Enligt samtliga lärare är det ett ämne man behöver livet ut eftersom matematiska förmågor är 

mycket viktiga för samhällsmedborgarskapet.  

Lärare	A	
Lärare A tolkar jag utifrån hennes svar har en lärarroll som faciliator. Hon säger att hon arbetar sällan 

med matematikboken i undervisningen. Om läroboken är anpassad efter alla elever i klassen svarar hon 

nej på vilket förklarar varför mycket görs istället där laborativt material används, tillsammans med 

läraren men även enskilt och i små grupper. Lärare A säger att hon genom varierad undervisning kan låta 

elever prata mer med varandra och hjälpa varandra vilket underlättar hennes arbete på lektionstid. En 

typisk matematiklektion beskriver hon ser ut; 

Jag inleder med lektionens syfte och hur vi ska göra för att lära oss det. Sedan delar vi upp oss i halvklass där 

ena halvan sitter två och två vid borden och gör någon mer självgående aktivitet tillsammans exempelvis 

spelar de spel, boken, sorterar eller iPads. Andra halvan samlas vid mig på golvet för att lösa ett problem, 

formulera problem, diskutera eller undersöka ett begrepp, leka affär, föra matematiska samtal och så vidare. 

Efter halva tiden byter halvgrupperna aktivitet. Vi avslutar lektionen med att kort diskutera gjort att vi 

nådde/närmade oss lektionens syfte och utvärderar kort. Ibland repeterar vi något från tidigare veckor före 

lektionen avlutas. (Lärare A) 

Jag tolkar lärarens A’ s svar att det är viktigt med att förklara för eleven vad som förväntas av dem och 

hur de ska göra för att uppnå de mål som finns. Den stora elevgruppen löser läraren med att dela in 

klassen i två grupper för att på bästa sätt utföra undervisningen. Vid arbete med IKT eller laborativt 

material i undervisningen ser lärare A positivt med, inte bara att eleverna tycker att när de får använda 

iPads eller andra matematiska uppgifter med laborativa material är roligt och intressant utan även att 

lärare A då samtidigt kan dela upp klassen så att matematikundervisningen kan ske i halvklass.  

	

Figur	4	Diagrammet	visar	i	vilken	utsträckning	lärare	använder	sig	av	läroböcker	i	sin	undervisning	i	
förhållande	till	antal	år	i	yrket. 
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Antal	år	som	lärare	

Samband	mellan	antal	år	i	yrket	och	
använding	av	lärobok	
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På frågan om hur hon arbetar med läroboken svarade lärare A att hon väljer ut sidor vilka är lämpliga för 

det matematiska område undervisningen innehåller. Hon kompletterar läroboken även mycket med annat 

bredvid material samt iPad.  

Det finns idag så många bra matteappar där eleverna kan färdighetsträna. (Lärare A) 

Vidare säger lärare A att hon inte känner sig särskilt stressad eller styrd över att hinna med allt i 

läroboken vilket jag ser som ett samband med att lärare A väljer att jobba lite med en lärobok i sin 

undervisning.  

På frågan hur stor betydelse matematikboken har för att skapa motivation för eleverna har lärare A 

svarat att det har en medelstor roll. Vid val av lärobok i matematikundervisningen säger lärare A att hon 

tänker att lärobokens layout och innehåll är viktig för att skapa ett intresse hos eleven men inte det 

avgörande för valet av läromedel. Det som är viktigast är att innehållet ska ge eleven möjlighet att 

utveckla matematiska förmågor samt att det bör vara logiskt upplagt. Att läroboken även är anpassad 

efter Sveriges läroplan ser lärare A har en roll.  

De strategier som lärare A tillämpar i matematikundervisningen för att motivera eleverna till att lära sig 

matematik är att variera undervisningen inom samma matematiska område under en längre tid. Elever, 

menar hon på lär sig på olika sätt varför en varierad undervisning är viktig. Fördelarna med en varierad 

undervisning menar lärare A även påverkar elevernas motivation, de blir mer glada och nyfikna på 

matematiken. Det förekommer både laborativt arbete och IKT i undervisningen, vilket lärare A förklarar 

är en förutsättning för att samtliga elever ska få möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor 

eftersom alla lär på olika sätt. Varieras undervisningen får eleverna större möjlighet att utvecklas. Vilket 

jag tolkar utifrån Ernest (1989) teori är att lärares syn på lärande är aktivt konstruera förståelse. Lärandet 

blir roligare om eleven förstår.  

Vi jobbar mycket tillsammans där eleverna hjälper varandra mycket. Viktigt för mig är att få eleverna att 

förstå de olika momenten för att vi ska kunna gå vidare. (Lärare A) 
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Lärare	B	
Lärare B använder sig mycket av en lärobok i sin undervisning men även andra läromedel används som 

laborativa material. Matematikboken tycker hon är anpassad för den elevgruppen hon har idag vilket gör 

att hon väljer att använda den mest. De fördelar som lärare B ser med laborativ matematik  är att 

arbetssättet hjälper eleven att förstå matematiken men också att det är elevmotiverande.  

Vi använder olika spel på matematiklektionerna, räknemålor och mycket annat. (Lärare B) 

På frågan vilka strategier läraren har för att motivera eleverna att lära sig matematik svarar lärare B att 

lust och glädje är viktigt samtidigt har ett stjärnsystem där eleverna tjärnar ihop stjärnor tillsammans. 

Hon tillägger även att det är viktigt att eleverna får veta när de gjort bra ifrån sig. Utifrån Ernest (1989) 

teori tolkar jag lärare B’ s syn på lärande är att eleven ska anpassa sig och sitt beteende och behärska 

färdigheter genom procedurer. Eleverna vet att när de gör bra ifrån sig att de får en stjärna som bevis på 

att de har lyckats.  

Lust och glädje är viktigt så vi skrattar mycket tillsammans. Vi har även ett där man tjärnar ihop stjärnor per 

bord. (Lärare B) 

På frågan hur en typisk matematiklektion ser ut svarar lärare B att de ofta har en gemensam genomgång 

på tavlan innan eleverna själva sedan räknar i boken. Under genomgången används ofta mini White 

boards där eleverna får skriva ned sina svar under genomgången. Genom att använda sig av detta 

verktyg menar lärare B är ett bra sätt för henne att se vilka elever som förstår. Målet för en lärare som 

explainer är att eleven ska utveckla begreppsförståelse med enhetlig kunskap. Genom att lärare B arbetar 

med sina elever där hon förklarar hur och varför det ska vara på ett sätt skapas en förståelse hos eleven 

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	 	

Figur	5	En	karaktäristik	över	lärare	A	utifrån	Ernest	(1989)	figur.	 

Eleven	ska	aktivt	
konstruera	förståelse	

Faciliator	

Använder	sällan	lärobok	
i	undervisningen	

Stora	elevgrupper.	Val	av	läromedel	väljs	av	läraren	själv.																				
15	år	i	yrket	

	

Förståelse	ger	
motivation	
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och matematiken blir automatiskt mer intressant och motiverande. Viktigt för lärare B är även att rätta 

elevernas matematikböcker efterhand eleverna blir klara med en sida för att förhindra att eleven ska 

arbeta på utan att förstå.  

På frågan hur stor betydelse matematikboken har för att skapa motivation för eleverna har lärare B svarat 

att det har en liten betydelse. Det som påverkar lärare B’ s val av läromedel är att det främst följer 

Sveriges läroplan och på frågan hur läromedlet väljs svarar lärare B att det väljs kollegialt.  

På frågan om hon känner sig stressad över att hinna med allt i läroboken blir svaret att det gör hon. 

	

Lärare	C	
Lärare C använder sig ibland av en lärobok i sin undervisning beroendes på hur arbetsområdet tas upp i 

boken. Läroboken tycker hon inte är anpassad efter alla elever i klassen därför väljs delar ut och 

kompletteras med mycket annat som exempelvis arbetsblad för färdighetsträning. Även mycket 

laborativt arbete förekommer samt IKT där främst matteappar utnyttjas. Både laborativt arbetssätt och 

IKT säger lärare C ökar elevernas motivation. 

Jag väljer ut delar och kompletterar mycket med bredvid material; arbetsblad för färdighetsträning och 

utmaning. (Lärare C) 

För att motivera eleverna till att vilja lära sig matematik svarar lärare C att en varierad undervisning är 

viktig samt tron på elevernas förmåga att lyckas.  

En varierad undervisning är viktig för att eleverna inte ska tröttna samtidigt som en varierad undervisning 

inom samma område skapar större möjligheter för förståelse hos eleven. Det är även viktigt för mig som 

lärare att visa mina elever att jag tror på dem, att de kan. (Lärare C) 

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	 	

Figur	6	En	karaktäristik	över	lärare	B	utifrån	Ernest	(1989)	figur.	 

Eleven	ska	anpassa	sig	
och	sitt	beteende	och	
behärska	färdigheter	

Explainer	

Använder	lärobok	ofta	i	
undervisningen	

Stressad	över	att	inte	hinna	med	allt.	Läromedel	väljs	kollegialt.								
12	år	i	yrket	

	

Belöning	ger	
motivation	
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Vi arbetar laborativt, med bok, matteappar, arbetsblad och har diskussioner. (Lärare C) 

En typisk matematiklektion beskrivs av lärare C med att det först görs ett laborativt arbete tillsammans 

med eleverna för att sedan låta eleverna själva träna. Eleverna, anser lärare C blir mer kreativa om de ges 

möjlighet att samarbeta och kommunicera på lektionerna vilket de gör när de får arbeta med laborativt 

material. Lärares C’ s syn på undervisning uppfattar jag som en explainer där lärares mål är att eleven 

utvecklar begreppsförståelse med enhetlig kunskap. 

En viktig del i undervisningen menar lärare C är att man är tydlig i sin undervisning och att det 

matematiska språket användas tydligt så att när eleverna arbetar enskilt i läroboken ska kunna förstå vad 

de olika begreppen betyder. Lärare C’ s syn på lärande tolkar jag utifrån Ernest (1989) teori är att eleven 

ska aktivt konstruera förståelse.  

På frågan vad som påverkar valet av läromedel svarar lärare C att det är kollegorna som påverkar. 

Ytterligare vad som avgör valet av läromedel är att det bör vara anpassat efter Lgr11. Hur ett bra 

läromedel bör vara svarar lärare C att det ska vara en genomarbetad lärarhandledning och 

kompletterande kopieringsunderlag som är bra. På frågan om läraren anser att det finns tillräckliga 

resurser avsatta för läromedelsinköp svarar lärare C att det är begränsade möjligheter för inköp av 

läromedel. 

Det finns inte utrymme för spontaninköp. (Lärare C) 

Om matematikboken har betydelse för att skapa motivation för eleverna är inte det viktigaste, på den 

frågan svarar lärare C att betydelsen är medelstor.  

På frågan om hon känner sig stressad över att inte hinna med allt i läroboken blir svaret att det blir hon 

ibland. 	
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Lärare	D	
Lärare D använder sig en hel del av en lärobok i sin undervisning, mycket sällan används annat 

läromedel och görs detta är det laborativt material som används. 

Vi arbetar en hel del med arbetsboken. Tänker lite varför ska man uppfinna nya saker då någon som är 

väldigt duktig på det redan gjort det. (Lärare D) 

Läroboken hon använder i sin undervisning tycker hon är anpassad till elevgruppen. Vilket även 

förklarar varför hon inte använder sig så mycket av något annat läromedel i sin undervisning.  

En typisk matematiklektion beskriver hon ofta sker med gemensamma genomgångar med de uppgifter 

som finns i läroboken. Uppgifterna löser de nästan alltid tillsammans på smartboarden genom att läraren 

själv skriver svaren på smartboarden för att sedan lösas åter igen av eleven i sin egen arbetsbok. Jag 

tolkar lärare D’ s lärarroll som en instructor, en lärarroll vars mål är att eleven utvecklar färdighet med 

rätt prestanda.  
Vi har nästan alltid en gemensam genomgång, oftast samma uppgifter som det är i matematikboken. Dessa 

gör vi tillsammans och sedan får eleverna lösa uppgiften själv i sin bok. (Lärare D) 

 

Vilka strategier som tillämpas för att motivera eleverna att lära sig matematik svarar lärare D är att vara 

tydlig och framför allt börja med enklare mål som man vet att eleverna klarar av. Viktigt säger lärare D 

är att alla elever förstår innan de sätter igång med att arbeta i läroboken, varför hon väljer att först gå 

genom uppgifterna tillsammans. Lärare D säger att hon pratar mycket matematik, ofta har de 

gemensamma diskussioner vilket eleverna uppskattar och visar ett stort intresse. Lärare D’ s syn på 

lärande utifrån Ernest (1989) teoriram tolkar jag har att aktivt konstruera förståelse.  

 

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	 	

Figur	7	En	karaktäristik	över	lärare	C	utifrån	Ernest	(1989)	figur.	 

Eleven	ska	aktivt	
konstruera	förståelse	

Explainer	

Använder	lärobok	ibland	
i	undervisningen	

Stressad	över	att	inte	hinna	med	allt.	Läromedel	väljs	kollegialt.		
Begränsat	läromedelsinköp.	12	år	i	yrket	

	

Förståelse	ger	
motivation	
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På frågan hur stor betydelse matematikboken har för att skapa motivation för eleverna anser lärare D är 

liten. Det som påverkar valet av läromedel är att det främst är anpassat efter läroplanen. Hur läromedel 

väljs svarar lärare D görs tillsammans med kollegorna.  

På frågan om läraren känner sig stressad över att inte hinna med allt i arbetsboken svarar lärare D att hon 

känner sig stressad och att tid för reflektion inte alltid räcker till.  

 

	

	

Lärare	E	
Lärare E använder sig till stor del av en lärobok i matematikundervisningen men kompletterar även med 

annat. Laborativt material förekommer men inte så mycket. Lärare E erkänner att hon borde använda sig 

mer av laborativt material i undervisningen men att hon känner sig stressad och därför väljer bort 

laborativt material i undervisningen. Hon tycker även att det krävs mycket förberedelse innan ett sådant 

arbetssätt och den tiden inte finns. 

Arbetet med laborativt material blir rörigt. Jag blir mer stressad då. (Lärare E) 

En typisk matematiklektion beskriver lärare E alltid börjar med en gemensam genomgång med att lösa 

en uppgift. Lärare E menar att det är viktigt för elevens motivation att prata mycket matematik och 

diskutera tillsammans för att eleverna ska kunna se att det finns fler tillvägagångssätt att lösa en uppgift 

på. Utifrån Ernest (1989) teoriram tolkar jag lärare E’ s roll som lärare som explainer där lärarens mål är 

att elever ska utveckla begreppsförståelse med enhetlig kunskap. 

Vi brukar prata matte och diskutera. (Lärare E) 

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	 	

Figur	8	En	karaktäristik	över	lärare	D	utifrån	Ernest	(1989)	figur.	 

Eleven	ska	aktivt	
konstruera	förståelse	

Instructor	

Använder	lärobok	ofta	i	
undervisningen	

Stressad	över	att	inte	hinna	med	allt.	Läromedel	väljs	kollegialt.								
11	år	i	yrket	

	

Börja	med	enkla	mål	
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Särskilt viktigt tycker lärare E att diskussionerna de har tillsammans leder till att eleverna befäster och 

fördjupar sin förståelse i matematiken. Ord och begrepp, tolkar jag är viktiga för lärare E i hennes 

undervisning. Jag tolkar lärare E’ s syn på lärande som att aktivt konstruera förståelse.  

På frågan om läroboken som valts är anpassad efter alla elever svarar lärare E att det tycker hon att den 

är. Om läroboken väljs för att skapa motivation hos eleven är inte det viktigaste, läroboken ska främst 

följa den Svenska läroplan som finns och hjälpa lärare och elever i undervisningen. Kollegorna är de 

vilka främst påverkar valet av vilket läromedel som väljs.  

På frågan om vilka strategier läraren använder för att öka elevernas motivation till att vilja lära sig 

matematik svarar lärare E att förutom gemensamma diskussioner i helklass är det viktigt att i början 

börja med enklare uppgifter så samtliga elever förstår för att succesivt öka svårighetsgraden. 

Enklare uppgifter i början är bra för att motivera eleven till att jobba. Är uppgifterna för svåra brukar 

eleverna bara ge upp. (Lärare E) 

På frågan om läraren känner sig stressad över att hinna med allt i läroboken svarar lärare E att hon är 

stressad men att hon försöker att inte tänka så mycket på det utan fokuserar mer på sin undervisning.  

	

Lärare	F	
Lärare F använder sig till största delen av en lärobok i sin undervisning. Även laborativa material 

används. Lärare F menar på att elevens motivation påverkas positivt vid arbete med laborativa material. 

Eleverna arbetar mer kreativt menar hon.  

En typisk matematiklektion beskriver lärare F nästan alltid börjar med en gemensam genomgång. Med 

en gemensam genomgång säger lärare F underlättar för henne att se vilka elever som förstår och vilka 

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	 	

Figur	9	En	karaktäristik	över	lärare	E	utifrån	Ernest	(1989)	figur. 
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inte förstår. Oftast löser de en uppgift tillsammans och diskuterar uppgiften. Utifrån Ernest (1989) teori 

tolkar jag lärare F’ s roll som en explainer där läraren anser att det är viktigt att eleven förstår vad som 

görs och med att ha gemensamma diskussioner underlättar.  

På frågan vilka strategier som läraren tar till för att motivera eleverna blir svaret att när ett nytt 

matematiskt område ska påbörjas är det viktigt att alla eleverna från början förstår. Lärare F nämner 

även att de elever vilka är i behov av extra stöd ska få det för att de inte ska uppleva sig som sämre än 

resten av kamraterna. Lärare F menar även att en individanpassad undervisningen är viktig.  

Det är viktigt att börja på enkel nivå så att samtliga elever från början är med på tåget. (Lärare F) 

De elever vilka behöver extra stöd ska få det. (Lärare F) 

På frågan hur läromedel väljs svarar lärare F att det görs tillsammans med arbetsgruppen. Och hur ett bra 

läromedel bör vara svarar lärare F att det främst bör vara anpassat efter Lgr11. På frågan om 

matematikboken hon använde sig av har någon betydelse för att skapa motivation för eleverna svarar 

lärare F att det har en liten roll.  

På frågan om läraren känner sig stressade över att inte hinna med allt i läroboken svarar lärare F att hon 

upplever sig stressad över att inte hinna med allt.	

	

Slutsatser	
Efter bearbetning av uppsatsens litteraturgenomgång och mitt resultat kan jag dra vissa slutsatser. Min 

första slutsats är att läroboken dominerar över andra former av läromedel. Men det framkommer att 

lärare i viss utsträckning väljer att komplettera läroboken med annat läromedel, både med laborativt 

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	 	

Figur	10	En	karaktäristik	över	lärare	F	utifrån	Ernest	(1989)	figur.	 
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material och med IKT i undervisningen. Min andra slutsats är att lärarna inte anser att matematikboken 

har någon större betydelse för att skapa motivation hos eleverna. Det som avgör valet av läromedel är att 

läromedlet främst bör ha en tydlig koppling till Sveriges läroplan. Layouten på läroboken spelar en liten 

roll för att skapa ett intresse hos eleven. Utifrån studien har det framkommit att läromedel främst väljs 

kollegialt men även av läraren själv och då är det elevgruppen läraren utgår ifrån. Min tredje slutsats är 

att lärare för att motivera eleverna för att lära sig matematik väljer att ha en varierad undervisning, 

använder sig av belöningssystem samt att börja med enklare mål som de vet att eleverna klarar av. Min 

fjärde slutsats är att kontextuella och sociala faktorer som begränsar lärares val av läromedel i skolan är 

till exempel att lärare upplever stressen med att hinna med alla arbetsområden i ämnet matematik, 

begränsade läromedelsinköp, antal år i yrket samt stora elevgrupper. Lärarna ser en möjlighet med att 

välja läromedel kollegialt. 
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Diskussion	
 

Studiens syfte var att undersöka vilka motiv lärare anger för sina val och sin användning av läromedel, 

med speciellt fokus på att skapa motivation i undervisningen, samt att förstå lärarnas val i relation till 

deras uppfattningar om lärande och undervisning i matematik. 

• Vilka kopplingar finns mellan lärares syn på lärande och undervisning i matematik och deras val 

av, och användning av olika läromedel i matematik kopplat till elevmotivation? 

• Vilka motiv anger lärarna för sina val av läromedel i matematik i relation till elevmotivation? 

Resultatdiskussion		
I resultatet från min undersökning kan jag se att samtliga lärare använder sig av en lärobok i sin 

matematikundervisning vilket även många andra studier visat (Bergqvist, m.fl. 2010; Johansson, 2003; 

Fan, Zhu & Miau, 2013). I Skolverkets (2006) rapport kan man även läsa att mer erfarna lärare använder 

sig mindre av läroböcker vilket delvis stämmer överens med resultatet av den här studien. I studien finns 

en lärare som bryter detta mönster genom att inte komplettera läroboken med andra läromedel trots att 

hon arbetat en längre tid i yrket. Resultatet kan bero på att de lärare vilka inte arbetat länge i yrket 

känner sig osäkra utan läroboken och använder den som ett stöd i undervisningen och tvärtom, de lärare 

vilka har fler år i yrket tycker att de har undervisat så länge att de kan sin sak och därmed inte behöver 

förlita sig på läroböcker i lika stor utsträckning. För den lärare i min undersökning, som trots många år i 

yrket väljer att använda främst läroboken i undervisningen, är en möjlig förklaring att läraren väljer att 

undervisa på ett sätt hon är van vid eftersom det har fungerat bra i alla år.  

Hur	använder	lärarna	läroboken?	
Ahlberg (2000) menar på att det är lärares förhållningssätt till matematiken som är avgörande för hur 

undervisningen utformas. Lärarna i min studie arbetar lite olika med matematikboken vilket man även 

kan läsa om i Skolverkets (2006) rapport att lärare väljer att göra. Det framkom ur studien är att lärare A 

och C är de vilka mest kompletterar boken med annat. Lärare A’ s syn på undervisning stämmer med 

vad Ernest (1989) kallar en faciliator, medan lärare C’ s syn mer är att beskriva som en explainer. Det 

som de båda lärarna har gemensamt är sin syn på lärandet. Boken använder de båda mest genom att 

sidor noggrant väljs ut beroendes på vilket matematiskt område som övas. Lärare A och C företräder en 

syn på elevens lärande som innebär att eleven aktivt ska konstruera förståelse. Bådas syn på 

undervisning är att elever lär på olika sätt och genom varierad undervisning får samtliga elever chans att 

utveckla sina matematiska förmågor. Det förefaller som att båda lärarnas svar stämmer överens med 

Skolverkets (2003) rapport, ett resultat från en enkätundersökning, om att varierad undervisning är viktig 

för elevens motivation. Även Maltén (2003) och Petterson (2003) menar på att läroboken bör 

kompletteras för bästa möjliga undervisning. Det krävs omväxling i undervisningen för att tillgodose 

elevers olika sätt att lära menar de båda på. Det faktum att både lärarna A och C har undervisat länge (15 
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respektive 12 år) kan utgöra en kontextuell möjlighet för dessa lärare att variera användningen av 

läromedel för att undervisa i enlighet med sin syn på lärande.   

Enligt Ernest (1989) kategorisering av lärartyper faller lärare B, E och F in under kategorin explainer 

och lärare D framträder som en instructor. Alla använder de sig av en lärobok i undervisningen. Samtliga 

lärare tycker att boken är anpassad efter elevgruppen de har och därför används den vid nästan varje 

matematiklektion. Lärarnas arbetssätt är ganska snarlika där de oftast börjar matematiklektionen med 

gemensamma genomgångar och för diskussioner efteråt. Därefter arbetar eleven oftast enskilt i 

läroboken. Att elevers begreppskunskaper ökar när elever och lärare för dialoger med varandra på 

matematiklektionerna är något som Norén (2010) förespråkar vilket visar sig att lärarna i den här studien 

anser är viktigt. Trots detta väljer lärarna mycket enskilt arbete i boken istället för gemensamma arbeten 

där eleverna skulle ges större möjlighet till samarbeta och diskutera matematiken med alla dess begrepp. 

Vad som möjligen skulle kunna begränsa lärarnas val av arbetssätt skulle kunna vara lärarnas antal år i 

yrket och att de av den anledningen väljer mycket enskilt arbete i läroboken. Det som även kan utgöra en 

kontextuell begränsning är antal barn i elevgruppen.  

Lärarna vilka har en syn på undervisningen i enlighet med vad Ernest (1989) kallar explainer delar synen 

på lärande som innebär att de anser att eleven aktivt ska konstruera förståelse. Det som skiljer lärare B’ s 

syn på lärandet från de andras är att hon anser att eleven ska anpassa sig och sitt beteende och behärska 

färdigheter.  

Det visade sig även i studien att lärare A väljer att använda läroboken för att sysselsätta eleverna för att 

exempelvis underlätta för sig själv att kunna dela in klassen i två grupper för mer effektiv undervisning. 

Det framkommer även i Skolinspektionens (2009) rapport att lärare låter matematikboken sysselsätta 

eleven för att underlätta den egna undervisningen. Med att underlätta sin undervisning syftar jag till att 

läraren anser att mindre elevgrupper underlättar den egna undervisningen men gynnar även elevers 

lärande. Lärare A har en större elevgrupp vilket begränsar hennes möjligheter med att undervisa ämnet 

matematik i helklass för att på bästa sätt hinna med att hjälpa alla elever. Jag ser ett samband med lärare 

A’ s syn på lärande där hon anser att förståelse är viktig, förstår inte eleverna matematiken blir det 

genast mindre intressant och viljan att lära minskar, är klasserna stora blir det svårare för läraren att nå ut 

till alla vilket förklarar delningen av klassen. Samtidigt är lärare A’ s syn på undervisning att eleven ska 

bli självständiga genom egna initiativ i skolarbeten vilket eleverna får öva sig på när de blir uppdelade i 

grupper. Lärare som faciliator ser sig som en handledare och vill att eleven på egen hand utforskar och 

provar innan de frågar om hjälp. Lärare A ser det också som en fördel att eleverna kan hjälpa varandra 

när de behöver hjälp och på så sätt lär de av varandra.  

Vilka	andra	läromedel	används	förutom	lärobok?	
För att motivera eleverna till att vilja lära sig matematik framkommer det ur studien att flertalet av 

lärarna arbetar mycket med konkreta material och kan i och med det lyfta fram elevernas tankestrategier. 
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Att arbeta med många olika typer av material gynnar olika elever på alla vis då vi alla lär oss på olika 

sätt vilket även Skolverket (2003) skriver om.  

Lärare A, B, C, E och F vilka alla har en syn på undervisningen som stämmer med vad Ernest (1989) 

kallar en faciliator eller explainer  anser att laborativa material i undervisningen ökar förståelsen hos 

eleverna och att eleverna blir mer kreativa på lektionerna. Lärarna upplevde även att eleverna 

samarbetade mer med varandra. Berggren & Lindroth (2004) menar att elevers intresse för matematik 

väcks vid ett laborativt arbetssätt vilket även lärarna i den här studien ger uttryck för. När eleven förstår 

blir matematiken automatiskt mer intressant och eleven motiveras till att vilja lära (Skolverket, 2003). 

Lärare D som kategoriserats som instructor är den som minst använder annat läromedel än bok och 

uttrycker ingen större anledning till att använda laborativa material i undervisningen. Hon motiverar sitt 

arbetssätt med att hon ser att matematikboken passar hennes elevgrupp och därför väljer hon bort andra 

läromedel. Lärare D har en mindre elevgrupp vilket kan vara en anledning till att hon väljer lärobok i sin 

undervisning för att hon har möjlighet att hinna hjälpa alla eleverna i klassen när de arbetar med boken 

vilket är svårare att hinna med om elevgrupperna är större. Å andra sidan skulle man kunna se en liten 

elevgrupp som en möjlighet att arbeta mer laborativt och mindre i boken. Kanske kan det bero på om 

man väljer att se den lilla elevgruppen som en begränsning eller en möjlighet. 

Det framkom även i studien att lärare E helst valde bort arbetet med laborativt arbetssätt för att hon 

upplevde att lektionerna blev stökiga. Rydstedt & Trygg (2013) nämner några hinder med laborativt 

arbete och ett av dem är just att materialet används på fel sätt av eleverna, de lockas till lek istället för att 

använda dem på rätt sätt. Brist på tid för all förberedelse som krävs innan lektion anser lärare E också är 

en orsak till att laborativt arbete inte var vanligt i klassrummet. Hennes syn på lärande är att eleven 

aktivt konstruerar förståelse vilket hon skapar hon genom att utforma en undervisning med mycket 

dialog istället för att komplettera med andra läromedel. Möjligen ser hon de kontextuella och sociala 

begränsningarna med att hon har en stor elevgrupp? Jag håller med Rydstedt & Trygg (2013) när de 

skriver att en lärarens roll är viktig för att eleven ska nå ett bra resultat när de arbetar laborativt. Det 

krävs mycket från en lärare vid ett sådant arbetssätt.  

Endast två av lärarna tog upp IKT som alternativt läromedel. Lärare A och C kompletterar 

undervisningen mycket med iPad där eleverna får färdighetstränaträna via matteappar. Lärarna väljer att 

arbeta med iPad främst på grund av att de anser att den väcker stort intresse hos eleverna och enligt dem 

motivationshöjande. De två lärarna har en liknande syn på motivation varför valet av läromedel inte är 

förvånande. De båda ser en varierad undervisning med olika läromedel som den bästa med tanke på att 

elevens motivation. Lärare A och C’ s syn på motivation stämmer överens med vad Skolverket (2003) 

påstår när de skriver om att lärare bör tillgodose elevers olika sätt att lära och ett sätt är att variera 

läromedel i undervisningen. 
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Lärare A beskrev att arbetet med iPads gjorde att eleven oftast kunde sköta sig själv och möjliggöra för 

läraren att dela upp klassen i två grupper. För att på bästa sätt utföra en undervisning ansåg lärare A att 

det gjordes i mindre grupper. Lärare A’ s syn på undervisning är att hon vill att eleverna själva ska 

försöka förstå och lära genom att hjälpa varandra vilket är enklare att göra i mindre grupper. Lite 

förvånande är det att inte fler av lärarna väljer att komplettera sin undervisning med hjälp av IKT med 

tanke på vad forskningen säger om IKT och elevers motivation i undervisningen. Vad som skulle kunna 

vara orsaken till mitt resultat är det Ahlberg (2000) säger angående lärarnas kompetens och erfarenhet i 

yrket. Möjligen ser lärarna i min studie att de saknar kunskap kring detta område och väljer därför 

istället bort IKT. Lärarnas bristande kunskap skulle i så fall kunna ses som en kontextuell begränsning 

som gör att de inte agerar i enlighet med deras uppfattningar om lärande och undervisning i matematik.  

Vilka	strategier	används	för	ökad	motivation?	
Det har framkommit att lärarna i min studie tillämpar ett antal olika strategier för att öka motivationen 

hos eleven att vilja lära sig matematik. En varierad undervisning var det fler av lärarna som ansåg var 

viktigt för att motivera eleven. De ansåg framför allt att det var viktigt eftersom elever lär på olika sätt 

och genom en varierad undervisning kan man nå ut till samtliga elever. Även Skolverket (2003) 

poängterar att en varierad undervisning är optimal för att tillgodose alla elever. En annan fördel som 

lärarna i studien nämner med en varierad undervisning vilket är att när undervisningen varieras blir 

eleverna mer positiva och nyfikna på matematiken.  

Ett belöningssystem är också en strategi lärare i den här studien använder för att motivera eleverna i 

matematik. En sådan strategi där eleven belönas genom exempelvis utdelade stjärnor är ett system som 

tidigare studier visat inte gynnar elevens lärande. Wery och Thomson (2013) menar att yttre motivation i 

form av belöning gör att eleven presterar för att läraren ska bli nöjd istället för sin egen skull. Samtidigt 

finns det studier vilka tyder på att yttre motivation skulle kunna vara till en fördel för att den inre 

motivationen ska uppnås (Wang & Guthrie, 2004). Jag håller med om att läraren genom yttre motivation 

har stora möjligheter att förhindra att eleven blir omotiverad och inte vill lära sig matematik.  

Ytterligare en strategi som framkom ur min studie är att lärarna väljer att börja med enklare mål som de 

vet eleverna klarar av. Förstår inte eleverna är risken stor att de ger upp vilket även Wery & Thomson 

(2013) menar på är en orsak till varför elever tappar motivation för skolan. Att innehållet i 

matematikundervisningen bör vara begripligt för elevens motivation har även Skolverket (2003) skrivit 

om i sin rapport. Samtidigt måste uppgifterna vara tillräckligt utmanande så att eleven inte tröttnar och 

tycker lektionerna är tråkiga. Vissa forskare hävdar att eleven behöver utmaningar därför bör 

svårighetsgraden vara anpassad för var och en av eleverna (Giota, 2002). Vygotskij införde begreppet 

proximal utvecklingszon och med detta menar han skillnaden vad ett barn kan göra själv och vad barnet 

kan göra med hjälp av en vuxen. Att arbeta inom den proximala utvecklingszonen innebär att det är 
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viktigt att uppgifterna är möjliga för eleven att lösa, men samtidigt sker lärandet om uppgifterna ligger 

precis utanför för vad eleven klarar helt på egen hand.  

Hur	väljer	lärarna	läromedel	och	vad	avgör	valet	av	läromedel?	
De flesta lärare i min undersökning har angett att de tillsammans med arbetslaget väljer läromedel vilket 

även framkommer från Bergqvist, m.fl. (2010) forskningsstudie är ett vanligt förekommande 

tillvägagångsätt. Detta tror jag kan underlätta samarbetet mellan lärarna och möjliggöra att gemensamt 

arbeta över klassgränserna. Nackdelen med att gemensamt välja läromedel skulle kunna vara att lärare 

får svårare med att hitta läromedel som främjar alla elevers lärande.  

Flertalet av de sex lärare som ingick i undersökningen anser att skolans ekonomi inte var en faktor som 

påverkar valet av läromedel vilket man även kan utläsa i Skolverkets (2006) rapport. Det var endast 

lärare C som såg att skolans ekonomi begränsade läromedelsinköpet.  

Det som framkommit gällande vad som påverkar lärarnas val av läromedel visar sig vara att lärarna 

främst ansåg att läromedlet bör vara anpassat efter Sveriges läroplan. Det tolkar jag som att lärarna 

själva främst ser sig som ett redskap att följa Lgr11. För att avgöra om ett läromedel är anpassat efter 

läroplanen krävs kunskap från lärarens sida. Målen behöver tolkas för att kunna välja rätt läromedel och 

för att göra det behöver lärarna vara väl insatta i dem. Utifrån studien framkommer det även att lärarna 

väljer läromedel efter den elevgruppen de har. Endast en av lärarna nämnde att lärobokens utseende och 

innehåll påverkar valet av läromedel. Ingen av lärarna däremot nämnde något om de övriga punkterna 

Berglund (1991) anser lärare bör ta ställning till när läroböcker väljs. Lite förvånande tycker jag dock är 

att ingen av lärarna nämnde något om språket i böckerna såväl som korrektheten eller illustrationerna. 

Det resultatet var lite överraskande med tanke på att sådant kan ha av betydelse för elevers uppfattning 

om matematiken. Är exempelvis språket otydligt i matematikboken eller uppgifterna för krångliga 

kommer eleverna att ganska snart upptäcka detta och det kan påverka deras syn på ämnet. Vad som även 

överraskade mig med tanke på vad som påverkar lärares val av lärobok i undervisningen är att samtliga 

sex lärare inte anser att matematikboken har någon större betydelse för att skapa motivation för eleverna.  

I studien har det även framkommit att lärare i väldigt liten utsträckning använder sig av IKT i 

matematikundervisningen vilket är överraskande med tanke på att nästan all forskning visar att IKT talar 

för elevers motivation att lära. Att digital teknik förbättrar elevers möjlighet till kunskapsutveckling och 

kunskapsinhämtning medför även att eleven motiveras att lära och vilja lära ännu mer. För de flesta barn 

idag som går i skolan är det naturligt att använda sig av olika digitala verktyg vilket endast borde tala för 

att lärare väljer ett sådant arbetssätt förutsatt förstås att skolans resurser tillåter detta.  

Det verkar som att oavsett vilken syn lärare har på val av läromedel väljer samtliga lärare att använda sig 

av en matematikbok i undervisningen. Resultatet visar även att förståelse är målsättningen oavsett vilket 

arbetssätt lärarna väljer att använda i undervisningen. 
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Metoddiskussion	
Att använda sig av enkäter med öppna frågor som metod har upplevts som bra metodval då det var 

möjligt för mig att samla in mitt material i färdig skrift. Även telefonintervjuerna gick smidigt att 

genomföra. 

Telefonintervjun som gjordes innehöll frågorna som rörde lärarens matematikundervisning och vad 

läraren ansåg är viktigast vid val av läromedel. Dessa frågor genomfördes via en telefonintervju för att 

jag ansåg att jag annars inte skulle få tillräckligt med fördjupad information. Jag antog att det krävdes 

lite mer av läraren att skriva ned all text för att svara på frågan och för att underlätta för läraren valdes 

telefonintervju som metod. Möjligen kanske även endast lärarens svar via enkäten hade räckt som svar 

förutsatt att läraren lika noggrant beskrivit sin matematiklektion skriftligt som muntligt. 

För att minska missuppfattningarna med enkätfrågorna valde jag att göra en pilotstudie innan enkäten 

skickades ut, den genomfördes utan några svårigheter. Ingen av de medverkade lärarna hade några 

problem med att förstå eller besvara enkätfrågorna. En pilotstudie, menar Bryman (2011) är speciellt 

viktiga vid en enkätundersökning av den anledningen att oklarheter inte kan redas ut. Att endast samla 

ett skriftligt material kan leda till missförstånd från båda parters håll. Möjligheten finns att jag har tolkat 

de övriga frågorna i enkäten på ett annat sätt än vad läraren hade tänkt sig. Lärare kan likasåväl tolkat 

någon av mina frågor på ett sätt som jag inte hade räknat med. Kanske dessa tolkningar inte hade funnits 

vid en liveintervju. En liveintervju hade möjligtvis även gett mig ökad förståelse av lärarnas svar.  

Det hade även varit intressant att genomföra observationer i de klasser som deltagarna är verksamma i 

för att se om deras arbetssätt stämmer överens med deras svar. Det hade gett mer djupgående resultat i 

studien om observationer hade genomförts.  

Fortsatt	forskning	
Studien gjordes utifrån enkäter med öppna frågor med sex verksamma lärare i årskurserna 1-3 med 

syftet att undersöka vilka motiv lärare anger för sina val och sin användning av läromedel med speciellt 

fokus på att skapa motivation i undervisningen, samt att förstå lärarnas val i relation till deras 

uppfattningar om lärande och undervisning i matematik. Studiens omfattning och innehåll kan ge 

upphov till fortsatt forskning i fler olika riktningar. Det här är en liten pilotstudie vilken skulle kunna 

göras mycket större. Jag har grovt sorterat in lärarna i Ernest (1989) teoriram vilket i fortsatt forskning 

skulle kunna göras i mycket mer omfattande form. Intervjuerna skulle kunna genomföras i fysisk 

kontakt, ansikte mot ansikte för mer fördjupad förståelse i lärarnas svar.  

En framtida studie som även undersöker lärarnas syn på matematik skulle vara av stort värde för att få en 

mer fördjupande förståelse. I den här studien innehöll inte enkäten tillräckligt omfattade frågor för att få 

lärarnas syn på matematik.  
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Implikationer	för	praktiken	
Lärarens roll är viktig för att skapa förutsättningar för ett bra lärande. Utifrån studiens resultat har jag 

hittat förbättringsområden vilka å ena sidan gynnar elevers lärande men å andra sidan kräver lite mer 

från läraren. För att lärares undervisning ska göra skillnad för alla elever behövs olika sätt att motivera 

eleven att vilja lära sig matematik. Det är inte alltid lätt att motivera en omotiverad elev att vilja anamma 

nya kunskaper i matematik men då krävs det, menar jag, lite mer av läraren att komma på ett sätt som 

förändrar elevers inställning till matematiken. Betydelsen av att elever får prova sig fram genom olika 

arbetssätt för att utveckla en djupare förståelse för matematiken är en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Skapas en möjlighet för eleven att förstå matematik blir ämnet genast mer intressant och motivationen 

ökar. Utifrån resultatet i studien kan jag se att en varierad undervisning är viktig, vilket även fler 

forskningar kommit fram till. Elever lär på olika sätt och därför behövs elever erbjudas ett sådant 

arbetssätt. Att som lärare våga prova och ändra lite i sin ordinarie matematikundervisning tror jag skapar 

en stor nyfikenhet hos eleven, vilket även är en lärares viktigaste uppgift att skapa.  

Jag hoppas att min undersökning ska väcka lärares medvetenhet, om att val av läromedel i 

matematikundervisningen kan spela roll för elevers motivation. Blir lärare mer medvetna om detta, 

hoppas jag att de vid val av läromedel även funderar i dessa banor. 
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Bilagor	

Bilaga	1.	Informationsbrev	
Till: 

Undersökning om lärares syn på val av läromedel i matematikundervisningen för att öka elevers 

motivation för lärande. 

Hej 

Jag heter Dragana Lind och studerar till lärare för åldrarna f-3 på Karlstads Universitet. Jag skriver nu på 

mitt examensarbete där jag undersöker lärares syn på läromedel i ämnet matematik. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur lärare väljer och argumenterar för de val av läromedel, för att öka 

elevens motivation för lärande.  

Undersökningens upplägg: 

För att jag ska kunna göra denna undersökning, och få svar på mina frågor behöver jag intervjua 

verksamma lärare för årskurs 1-3. Intervjun kommer ske genom en enkät med öppna frågor och beräknas 

ta ca 20 minuter att besvara. Även en kortare telefonintervju behövs vilken inte beräknas ta mer än 15 

minuter. 

De uppgifter ni lämnar kommer endast att användas i mitt examensarbete och era svar kommer att 

raderas efter arbetets godkännande. Ingen identifiering kommer att kunna göras då jag kommer att skriva 

om identifierbara uppgifter så att det inte ska vara möjligt att spåra några namn eller skolans namn i 

examensarbetet.  

Villkor för deltagande: 

Ert deltagande är naturligtvis helt frivilligt och ni har full rätt att när som helst avbryta intervjun när ni så 

önskar utan några som helst motåtgärder. Uppgifterna kommer då inte att finnas med i undersökningens 

slutresultat. 

Vid samtycke från dig så innebär det att du svarar på mailintervjun och sänder den åter till mig. 

Kontakta mig gärna vid eventuella frågor eller min handledare.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Dragana Lind  Cecilia Kilhamn, Handledare 

dragana.lind@gmail.com   cecilia.kilhamn@ped.gu.se 
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Bilaga	2.	Intervjufrågor	
Bakgrundsfakta 

1. Man/kvinna? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Hur länge har du undervisat i ämnet matematik? 

4. Undervisar i årskurs? 

5. Hur stora elevgrupper har du? 

6. Hur skulle du beskriva ämnet matematik? 

Skolan 

7. Beskriv kort undervisningsmiljön/ arbetslaget. 

8. Bedömer du att det finns tillräckliga resurser avsatt för läromedelsinköp? Om nej: vad saknar du? 

Läromedel  

9. Vilken är din definition av läromedel 

10. Använder ni en lärobok i matematik i din undervisning? I så fall vilken? 

11. Hur arbetar du med läroboken? (väljs vissa delar ut och kompletteras med annat?)  

- Hur ofta använder du läroboken? 

12. Tycker du att läroboken du använder är anpassat efter alla elever i din klass? 

13. Använder du andra typer av läromedel än matematikboken? I så fall vad för någonting? 

14. Hur anser du att ett bra läromedel i matematik bör vara utformat? 

15. Utformas eget läromedel på skolan med uppgifter och aktiviteter? (exempelvis av dig själv eller 

tillsammans med lärarlaget?) 

Motivation  

16. Vilka strategier har du för att motivera eleverna att lära sig matematik? 

17. Hur stor betydelse anser du att matematikboken har för att skapa motivation för eleverna? 

18. Hur påverkas elevernas motivation av att använda med laborativt material? 

19. Hur påverkas elevernas motivation av att använda IKT i matematikundervisningen? 

20. Använder du något belöningssystem för att motivera eleverna? Om ja: vilket system? 

I undervisningen 

21. Påverkas undervisningen mycket av det läromedel/den lärobok som valts? 

22. Känner du dig styrd av det läromedel som valts? 

23. Känner du dig stressad att hinna med allt i läroboken? 
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24. Vad tycker du om att undervisa i matematik? 

Finns det något du vill tillägga? 

Telefonintervjun: 

1. Beskriv hur en typisk matematiklektion/ arbetspass ser ut när du undervisar. 

2. Vad påverkar ditt val av läromedel? 

 


