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Sammanfattning  
 

Hur använder lärare matematikboken i dagens undervisning? Dominerar boken undervisningen 

eller fungerar den som ett redskap, en så kallad artefakt? Syftet med denna studie är att under-

söka matematikbokens vikt i dagens undervisning i årskurs tre, genom en kvalitativ metod. Stu-

diens två forskningsfrågorundersökgenom observationer och semistrukturerade intervjuer med 

tre olika respondenter och tre olika skolor. Datainsamlingen analyseras med fenomenografisk 

forskningsansats skolinspektionens analysschema.  

Samtliga lärare som medverkade i studien hävdar att matematikboken är grundläggande i under-

visningen samt att matematikboken används till åttio procent i undervisningen. Lärarna belyser 

att tiden är knapp och matematikboken underlättar tidsmässigt. Resultaten som framkom i stu-

dien är att matematikboken dominerar undervisningen. Elever arbetar i stora drag enskilt i ma-

tematikboken eller med material som är framtaget från matematikboken under lektionerna. Slut-

satsen i denna studie är att det inte råder någon större individualisering eller socialt samspel i 

klassrummen på grund av den stora del enskilda arbete, lärare använder till största del material 

från matematikboken eller matematikboken. Slutligen visar både observationer och intervjuer 

att matematikboken dominerar undervisningen tidsmässigt. 

Stora undersökningar som TIMSS och PISA visar att nordiska länder använder matematikboken 

mer än övriga länder, samt ett nedåtgående resultat i matematik för Sverige.  

I denna studie undersöks matematikbokens vikt i dagens undervisning.   

 

  

 Nyckelord: Artefakt, individualisering, lärare, matematikbok, TIMSS och undervisning.     



 

 

 

Abstract  
 

How do teachers use the mathematic textbook in teaching today? Is the mathematic textbook 

dominant in teaching or is it used as a tool, a so-called artefact? The purpose is to examine the 

importance of mathematical textbook in today´s teaching in grade three, through a qualitative 

method. The study two research questions are examined by observations and semi-structured 

interviews with three different respondents and schools. The data collection is analyzed with 

phenomenografic research approach.  

All teachers that participated in the study claim that the mathematic textbook is fundamental in 

the teaching and that the textbook is used to eighty percent in teaching. The teachers assert that 

there is very little time and that the mathematic textbook facilitates time. The results that 

emerged from the study are that the mathematic book dominates the teaching. Pupils generally 

work individually in the mathematics book or with material that is proceed from the mathe-

matic book during the lessons. The conclusion in this study is that there is no major individual-

ization or social interaction in the classroom because of the large proportion of individual 

work, teachers mostly use materials from the mathematics book or the mathematic book. Fi-

nally, both observations and interviews show that the mathematical book dominates teaching 

in time.  

Large studies such as TIMSS and PISA shows that Nordic countries use the mathematics book 

more than other countries, and a falling result in mathematics in Sweden.   

The importance of mathematical textbook in teaching is examined in this study.  
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1 Inledning  
 

Intresset för användning av läroboken i matematik växte under min verksamhetsförlagda ut-

bildning. Jag uppmärksammade att matematiklektionerna grundades till stor del på matematik-

boken. En stress växte bland lärare och elever. I lärarens fall handlade stressen om att hinna 

med alla moment i boken, samtidigt innehava kännedomen om att alla elever inte hade förstått 

arbetsområdet. I elevernas fall blev det en tävlan om vem som hunnit räkna längst och snabbast. 

Eleverna som släntrade efter uppfattades som svaga och omotiverade. Genom egna erfaren-

heter, både som elev och verksam personal inom skolvärlden, är uppfattningen att matematik-

boken står som grund för lektionerna.    

Forskning av matematikböcker har försummats i stora delar av norden och Norge hävdar Grev-

holm (2011). Internationella studier visar dock att lärarna och matematikboken påverkar ele-

vernas matematiska inlärning (Grevholm, 2011). Relativt mycket forskning har gjorts om lära-

res undervisningsarbete men väldigt få studier har bedrivits om hur lärares faktiska användning 

sker av matematikboken i undervisningen (Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015).  

Johansson (2005) anser att matematikboken ligger som grund för dagens undervisning. Samti-

digt betonas vikten av kvalifikationen och kunskapen som matematikboken innehåller (Johans-

son, 2005). Upprepande gånger har Trends in International Mathematics and Science study, den 

så kallade TIMSS-undersökningen, visat att matematikboken genomsyrar undervisningen mer 

i nordiska länder än andra länder (Grevholm, 2011).   

Hur ser den matematiska undervisningen ut i svenska klassrum? Är matematikboken en artefakt 

det vill säga ett redskap, ett hjälpmedel, eller är den dominerande i undervisningen? Tidigare 

forskning visar att matematikboken har stor del i undervisningen (Johansson, 2005).   

Mot den ovanstående bakgrunden, är det av största intresse att genomföra en studie på hur stor 

nyckelroll matematikboken har i undervisningen. Delvis för min egen insats som framtida lärare 

samt att utveckla undervisningen i matematik för att stimulera alla elevers lärande.  

   

2 Syfte och frågeställningar  
 

Matematik är ett av de mest prioriterade ämnena och stora resurser har satsats inom läroämnet. 

Pedagoger har genomgått fortbildning, projektarbeten har framställts och forskning inom ämnet 

har ökat (Sjöberg, Bergström & Nyberg, 2011). Sjöberg med kollegor (2011), lyfter att lärare 

och forskare tillsammans ska utveckla ett förändringsarbete inom matematikundervisningen. 

Skolverket (2018) menar å andra sidan att det är lärarens ansvar att se till att undervisningen 

passar för alla. Syftet med denna forskning är att belysa mattematikbokens vikt i undervis-

ningen.  
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2.1 Forskningsfrågor  

 

• Hur använder lärare matematikboken i undervisningen?  

• Vilken roll får matematikboken i undervisningen enligt lärare?  

  

3 Bakgrund  
 

Studiens huvudsyfte är att belysa matematikbokens betydelse i undervisningen. Genom att be-

skriva hur lärare hanterar läroboken och vilken roll matematikboken får i undervisningen enligt 

lärarna. I denna del av arbetet kommer tidigare forskning beskrivas, samt viken teori som denna 

studie är baserad på. Denna studie har sin grund i det sociokulturella perspektivet som också är 

en av teorierna som genomsyrar undervisningen (Jakobsson, 2012) och Läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR 11). 

   

3.1 Matematikbokens påverkan i undervisningen 

 

Tidigare forskning samt forskning som är aktuell idag visar att matematikboken till stor del varit 

grunden i matematikundervisningen (Johansson, 2005). Skolverket stödjer Johansson med att 

publicera att läroboken är mest bunden till ämnet matematik (Skolverket, 2003). Under 2018 

åskådliggör Pansell och Bjorklund Boistrup (2018) en studie som visar att elever arbetar cirka 

70 procent med matematikboken under matematiklektioner. Om matematikboken enbart an-

vänds kan undervisningen uppfattas som enformig och även elevernas inlärning blir detsamma 

(Skolverket, 2003). Av den orsaken belyser Skolverket (2003) att en varierad undervisning som 

innefattar både lärobok och annat studiematerial är positivt för elevernas inlärning.   

Elevers motivation för matematiken påverkas av läraren och sättet att undervisa (Thorén, 2009). 

Laborationer i matematiken kan främja elevernas motivation (Löwing, 2004). Enligt Löwing 

(2004) finns många faktorer som påverkar undervisningen i matematik. Några viktiga faktorer 

som spelar in är lärarnas inställning till ämnet matematik och vikten av att samtala i klassrum-

men. Löwing (2004) anser att det är läraren som ska styra samtalen i klassrummet. Det bör 

finnas ett syfte med vad samtalet ska innehålla för att påverka undervisningen positivt som till 

exempel ett öppet klimat i klassrummet som tillåter diskussioner och frågor. Löwing (2004) 

hävdar också att det är viktigt att ta del av elevernas faktiska kunskaper innan undervisningen 

sker eftersom lärare annars kan undervisa alla elever på samma sätt trots olika förkunskaper. 

Många olika beståndsdelar i undervisningen ska anpassas till olika elevers behov (Löwing, 

2004). För att elevernas inlärning ska vara meningsfull krävs det att undervisningen blir mer 

individualiserad. Det innebär att undervisningen blir mer anpassad individuellt. Målen i under-

visningen blir mer anpassade efter varje enskild individs behov istället för en grupp med indi-

vider (Vinterek, 2006). Pettersson (2011) hävdar att elever inte utmanas efter behoven som varje 
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enskild elev har. Löwing (2004) anser också att enskilda elevers behov till utmanade undervis-

ning och uppgifter, samt elever med särskilda behov har hamnat i skymundan. Elever har arbetat 

med samma slags uppgifter, vare sig det har varit för lätt eller svårt. Vilket i sin tur leder till 

över- och underinlärning. När arbetet i matematikboken blir till vana ser inte läraren varje en-

skild individs behov, eftersom alla elever har olika behov (Löwing, 2004). Vidare anser Löwing 

(2004) att läraren bör planera undervisningen och uppgifternas innehålls efter varje enskild 

elevs behov, förkunskaper, kunskapsnivå och intressen.  

Vanligaste formen av individanpassning i Sverige är nivåanpassning, vilket innebär att nivån 

anpassas efter varje enskild individ befinner sig inom när det gäller ett specifikt ämnesområde 

(Vinterek, 2006). Engström (2003) anser att det är en fördelaktigt även för lärarna med en nivå-

anpassning. Eftersom nivåanpassningen kan underlätta undervisningen för lärarna samt att 

undervisningen anpassas efter elevernas olika behov. Anpassningen främjar elevernas framsteg 

i relation till den egna kapacitet (Engström, 2003). Dock finns andra anpassningar sådana som 

hastighet-, färdighet-, intresse-, innehåll-, metod-, miljö-, nivå- och färdighetsanpassningar. 

Hastighetsanpassningen är en annan vanlig form av anpassning i svenska undervisningen. 

Denna form av anpassning innebär att eleverna arbetar i sin egen takt vilket därmed leder till 

att eleverna också slutför sina uppgifter vid olika tillfällen (Hansson, 2011). Hastighetsanpass-

ning sammankopplas oftast ihop med eget arbete (Hansson, 2011) som också kan likas vid en-

skilt arbete i matematikboken (Löwing, 2004). Hastighetsanpassning kan ses som ett problem 

när elever som har en styrka i ämnet ofta kommer att ligga före svaga elever, vilket kan öka 

färdigheten mellan eleverna (Löwing, 2004).Hastighetsanpassning är också något som ofta an-

vänds vid enskilt arbete i matematikboken (Löwing, 2004). 

 Löwings (2004) studie är utformad med utgångspunkt i den så kallade ramfaktorteorin, det vill 

säga faktorer som påverkar undervisningens olika val. Enligt Löwing (2004) är ramfaktorteorin 

uppbyggd av fyra faktorer, undervisningens mål, ramar, undervisningsprocessen och undervis-

ningens resultat När en utvärdering sker av undervisningen undersöks dessa fyra faktorer sam-

spel mellan varandra. Ramfaktorer kan också vara hur en lärare väljer att planera sin undervis-

ning (Lindström & Pennlert, 2009). Didaktiska val påverkas av organisationens omständigheter 

som till exemepel ekonomi, gruppens sammansättning och lärarens kompetens. Saknar läraren 

didaktiks-, social- och ämneskompetens brister även lärarens kunskap till individanpassad 

undervisning vilket Lindström och Pennlert (2009) anser vara en ramfaktor. En annan ramfaktor 

är lärarens förhållningsätt till läroböcker (Löwing, 2004). Som tidigare nämnt anser Löwing 

(2004) att elever som arbetar i lärobok inte får den individuella utmaning som behövs för att 

utvecklas utan istället arbetar alla elever inom samma område, vilket varken leder till individu-

ell utveckling eller en individanpassad undervisning.   

Dock kan ett sätt att individualisera vara att utgå ifrån ramfaktorteorin. Möjligheten innebär att 

stegvis följa utbildningen syftat från läroplanens mål och sedan utforska elevernas resultat. 

Ramfaktorteorins fyra grundpelare är målen, processen, resultaten och ramarna från undervis-

ningen. Lundgren (1999) hävdar att tanken bakom ramfaktorteorin bygger på att ”ramar ger ett 

utrymme för en process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss 

verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en process, måste ramarna anpassas för att göra 

den processen möjlig” (s.36). Om tydliga ramar finns i hur, vad och varför undervisningen in-
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nehåll skapar bästa möjlighet för eleverna gynnar undervingen både lärare och elever.  En me-

ningsfull inlärning kan hindras av fel val av individualiseringsmodell och därför är det av stor 

vik att analyser hur olika faktorer påverkar undervisningen (Löwing, 2004). Löwing (2004) 

anser att det är av stor vikt att analyser hur olika faktorer påverkar inlärningen. Genom att ana-

lysera dessa faktorer kan undervisningen vara i behov av en förändring. Löwing (2004) hävdar 

att det inte finns någon mening att lägga ned tid på att anta att till exempel läromedlet är dåligt 

eller att resurser saknas. Vikten ligger i hur läromedlen används eller hur resurserna nyttjas. 

Ramarna måste väljas utifrån innehållet eleverna ska ta del av. Löwing (2004) hävdar att ar-

betssätt och mål inte bör vara ett mål i sig utan ett medel för att nå målen. En annan viktig ram 

är lärarens didaktikskunskaper och förmågan att kunna välja modeller till arbete efter varje en-

skild elevs behov, kunskaper och förutsättningar. Löwing (2004) anser att problem kan uppstå 

när eleverna inte följer med i undervisningen, eftersom dagens undervisning i matematik kräver 

förkunskaper som bygger på varandra. Tappas eleven bort är det lätt att eleven halkar efter i 

alla förkunskaper som bygger på varandra. Löwing (2004) hävdar också att läraren lätt förbiser 

strategierna i läromedel och tillåter att undervisningen till stor del består av enskilt arbete i 

matematikboken. Vidare hävdar Löwing (2004) att lärarens förhållningssätt till undervisningen 

måste individanpassas mer. Vikten av arbetsformer och arbetssätt används rätt till alla elevers 

olika behov samt en mer varierad undervisning. Dagens skola utgår från ledmotivet en skola för 

alla och då är det också av största vikt att skapa en skola som är optimal för alla elever (Löwing, 

2004).  

   

3.2 Internationella mätningars resultats påverkan på undervisningen  

 

Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS, är en internationell mätning 

som styrker att matematikboken används som grundläggande material i undervisningen. 

TIMSS-resultaten pekar på att matematikboken används till 90 procent som grundläggande 

material i undervisningen. TIMSS visar även att Sverige var i topp när det gäller användande 

av läroboken i jämförelse med andra länder, där användandet av läroboken låg på cirka sextio 

procent (Johansson, 2011). Beroende på TIMSS-resultatet 2007 och skolverkets nationella ut-

värdering av grundskolan beslöt regeringen att göra en satsning inom matematiken.  

Satsningen var i form av en ansökan till ett bidrag som skulle höja kvalitén på undervisningen 

inom ämnet matematik. Kvalitén skulle höjas genom att skolan skulle förstärka sitt utvecklings-

arbete angående en reformerad undervisning gällande matematik i grundskolan och genom att 

stärka kompetensen hos lärarna (Skolverket, 2012). Skolinspektionens kvalitégranskning visar 

att matematikundervisningen är ofullständig i sin variation samt att undervisningen inte håller 

måtten till varken nationella mål eller riktlinjer. Enskilt arbete dominerar och mekaniskt använ-

dande av matematikboken sker i för stor utsträckning gentemot helheten av lektionerna (Skol-

inspektionen, 2009). TIMSS visade att matteboken inte enbart används till elevarbete under 

lektionerna utan även till lärarna som använder boken till genomgångar.   

När det handlar om ämnet matematik och undervisning tas ofta den internationella kunskaps-

mätningen PISA, Programme for International Student Asseement, upp och Sveriges ökning av 
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försämrade resultat. Mätningarna används sedan 2000-talet som en förändringsfaktor i under-

visningen bland annat genom att satsa på didaktikutbildning för svenska matematiklärare som 

fick gå matematiklyftet (Arnesson, 2016).  Ansvaret för granskning av skolans kvalité ligger på 

Skolverket. TIMSS och PISA utgör tillsammans de största kunskapsmätningarna internationellt 

(Skolverket, 2019). Sverige hade den största ökningen av alla länder när det gäller försämrade 

resultat. Försämringen visades mellan första PISA undersökningen 2000 och undersökningen 

2012. Däremot visades en resultathöjning 2015 (Skolverket, 2016).   

Internationella och nationella studier visar att matematikboken dominerar lärares sätt att under-

visa. Enligt Arnesson (2016) påverkar sällan dessa internationella mätningar lärarnas förhåll-

ningssätt till undervisningen i Sverige men dock i övriga världen. Pansell och Bjorklund Bo-

istrup (2018) anser att lärarnas syn på undervisningen måste utvecklas.  

  

3.3 Lärares användning av matematikboken i undervisningen  

 

Matematikboken är publicerad av en eller flera författare, som oftast är verksamma lärare. 

Boken är ofta välgjord och huvudsyftet är att matematikboken ska i hög grad vara pedagogisk 

både för elever och lärare (Johansson, 2005).   

Johansson (2005) anser att lärare i allra högsta grad använder matematikboken i undervisningen. 

Huvudsakliga läsarna av matematikboken är elever. Lärarna förmedlar innehållet och uppmanar 

eleverna till att använda boken (Johansson, 2005). Brändström (2003) lyfter att matematikboken 

ligger till grund för undervisningen och ingen större förändring har skett över tid när det gäller 

matematikbokens bruk i undervisningssyfte.  

Thorén (2009) belyser vikten av en positiv inställning till ett varierat arbetssätt och reformer för 

att behålla motivationen för eleverna samt individualisering för varje elev. Första skolåren är 

avgörande för elever med till exempel matematiska svårigheter. Individualiserar läraren under-

visningen för elever med svårigheter gynnas inlärningen och undervisningen (Räsänen, 2018). 

Dagens matematikböcker har ofta olika svårighetsgrader vilket i sin tur kan ses som någon sorts 

individualisering. Läroplanen är målstyrd och resultatfokuserad. Dessa faktorer kan vara bidra-

gande till matematikbokens stora inflytande i undervisningen. Samtidigt är det lärarna som av-

gör hur stort inflytande matematikboken bör ha i undervisningen. Arbetsbördan ökar markant 

för pedagogerna om eleverna ska arbeta med fristående material som inte hör till matematikbo-

ken.   

Löwing (2004) konstaterar att flertal lärare har bristande kunskap inom ämnesdidaktik och anser 

att den orsaken kan ligga till grund för matematikbokens dominans i undervisningen. Kravet på 

kunskap i ämnesdidaktik ökar för pedagogerna (Johansson, 2011). Användning av matematik-

boken kan verka hämmande för lärarna om tilltron för boken blir för stor. Vid stor användning 

av matematikboken kan det ske att läraren förlitar sig till för stor del till boken istället för att 

använda sina egna kunskaper (Johansson, 2005). Lärare som saknar kunskap eller känner sig 

otrygga i sin undervisning kan ge samma undervisning till alla elever. Detta bidrar till omvänd 

individualisering eftersom elevernas individuella behov inte tillgodoses (Löwing, 2004). Lä-

rarna bör istället utveckla sina didaktiska kunskaper inom ämnet matematik, vilket i sin tur 
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bidrar till lektioner som är välplanerade och en strukturerad undervisning lämpad efter elever-

nas enskilda behov och kunskaper (Löwing, 2004).   

Johansson (2005) anser att eleverna får ta del av en läromedelsstyrd undervisning. Det vill säga 

att eleverna lär sig utifrån författarnas perspektiv istället för lärarnas kompetens. Enskilt arbete 

i matematikboken är det vanligaste arbetssättet för eleverna vilket dessvärre kan bidra till att 

eleverna inte stimuleras. Elevernas matematiska kunnande stärks inte när stimulansen uteblir 

(Pettersson, 2008). Dock hävdar Johansson (2006) att innehållet i matematikboken ofta är ade-

kvat mot mål och färdighetskunskaper samt det eleverna ska hinna lära sig under ett skolår. 

Dessa faktorer är ofta ett defensivt argument som lärare diskuterar när det handlar om matema-

tikbokens användande i undervisningen (Johansson, 2005).  

Vidare belyser Johansson (2005) att analyser som skett av matematikboken visar att boken inte 

är adekvat mot läroplanen. Denna faktor påverkar undervisningen till att inte vara komplett mot 

läroplanens mål och riktlinjer (Johansson, 2005). En klar fördel med många matematikböcker 

är att det finns olika svåra uppgifter och i vissa fall även olika nivåer av matematikböcker. 

Johansson (2006) hävdar att på grund av olika nivåer arbetar inte alla elever med samma upp-

gifter och det kan ses som någon slags individualisering. Johansson (2006) lyfter också vikten 

av att lärarna tar in andra komplement i undervisningen än boken. På så sätt blir undervisningen 

mer varierad och mer anpassad till varje enskild individ. Huvudsakligen är det inte matematik-

boken som är problemet i undervisningen utan att lärarna blir väldigt styrda av boken. Löwing 

(2004) hävdar att elever som arbetar i olika takt men i samma bok inte erhålls en individanpas-

sad undervisning. Lärare med kortare erfarenhet använder läroboken som en trygghet i jämfö-

relse med lärare med längre yrkesvana (Englund, 1999). Främst nyttjar lärare på låg- och mel-

lanstadiet matematikboken. Englund (1999) hävdar att detta är på grund av att lärarna kände en 

osäkerhet i sin kompetens. Matematikboken gav undervisningen en struktur (Englund, 1999).   

Dock ansåg ett flertal lärare att en viss del elever blir bäst motiverade genom att arbeta med 

lärobok, där momenten är detsamma men kan behandlas utifrån olika grader av problem  

(Thorén, 2009). Matematikboken kan tillika vara ett stöd för elevernas vårdnadshavare. Enligt 

Englund (1999) kan arbete som försummats i skolan, av till exempel sjukdom vara lättare att 

arbeta med hemma för både elever och vårdnadshavare om det finns en bok att tillgå. Strukturen 

som boken tillgår underlättar för vårdnadshavare när de ska stötta sina barn. Om en viss elev 

ska genomgå ett skolbyte underlättar det även för nästkommande lärare att förstå vilka kun-

skaper som elever tagit del av (Englund, 1999).  

   

3.4 Matematikbokens betydelse i undervisningen  

 

Matematikboken är utformad för att vara pedagogisk för eleverna och innehålla kunskap som 

är relaterade till eleverna utbildning. Dock är läromedel en industri. Ekonomin kan påverka 

vilken bok som blir vald istället för det pedagogiska innehållet (Johansson, 2005). Även Grev-

holm (2011) hävdar att matematikboken är en produkt som spelar ekonomisk roll för skolorna. 

Ekonomin påverkar inköp av läromedel vilket i sin tur kan leda till att skolorna har en och 

samma bok under ett flertal år. Är boken förbättrad och förnyad är det till en fördel för en stor 
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skara elever. Tyvärr blir påverkan negativ om det är en bok som inte är till sin fördel (Grevholm, 

2011). En annan aspekt som påverkar undervisningen kan vara om läromedelsförfattaren valt 

att fokusera inom ett visst område. Eleverna kan eventuellt bli tvungna att stanna kvar vid detta 

område för länge och på så sätt hålla kvar kunskapen på en viss nivå (Englund, 1999).  

Sociokulturella perspektivet bygger på samspel, vilket är viktigt gällande klasskamrater och 

lärare (Vygotskij, 2001). Enligt Löwing (2004) sker en större kommunikation mellan elever och 

matematikboken än mellan elever och lärare samt klasskompisar sinsemellan. Kommunikat-

ionen mellan dessa parter bör stärkas istället för att eleverna fortsatt har en starkare kommuni-

kation till matematikboken (Löwing, 2004). Vygotskij (2001) belyser att det är av stor vikt att 

lära sig att kommunicera med varandra eftersom en god kommunikation leder till att lära sig 

använda sina tankar.  

 

Brändström (2003) hävdar att matematikboken är ett bra hjälpmedel och det kan finnas svårig-

heter att klara sig utan den i undervisningen. Dock kan lärarhandledningen förbättras (Bränd-

ström, 2003). Även Johansson (2009) anser att matematikboken kan underlätta för lärare i 

undervisningen. Läroboken kan emellertid hjälpa elever att få grundläggande kunskaper och på 

så sätt gå vidare till nästa nivå inom matematiken. Matematikboken är en lika viktig resurs för 

både lärare och elever anser Lepik med kollegor (2015). Boken är en viktig resurs för elever 

eftersom den hjälper eleverna att lära sig matematik och underlättar för lärarna att undervisa 

och planera lektioner (Lepik et al., 2015). Dock kan matematikboken bli en stressande faktor 

för elever och ett sätt att mäta sina färdigheter. Elever som är forcerade matematiker kan bli 

framhävda och motiverade medan elever som är dröjande, lätt kan tappa motivationen och tappa 

fortsatt lärandelust (Johansson, 2009). Matematikboken bidrar däremot till att eleverna övar sig 

på läsförståelse, för att förstå redan uträknade exempel och problemlösning. Det blir ämnesö-

verskridande vilket är positivt (Lepik et al., 2015). Matematikboken kan betraktas som ett red-

skap, det vill säga en artefakt i undervisningen, vilket bör bidra till att eleverna får samma möj-

lighet att utveckla sina kunskaper (Johansson, 2006).  

Englund (1999) poängterade att läroboken dominerade undervisningen tidsmässigt redan 1999, 

likväl har matematikboken fortsatt att dominera undervisningen (Johansson, 2006). Matematik-

boken används till mycket mer än bara arbete i boken (Pansell & Bjorklund, Boistrup, 2018). 

Matematiska övningar och uppgifter är generellt sätt ofta hämtat från matematikboken (Lepik 

et al., 2015).   

Johansson (2006) lyfter att undervisningen grundas på individuellt arbete i boken. Lektionernas 

innehåll bygger på matematikboken. Å andra sidan hävdar Johansson (2006) att matematikbo-

ken inte bör väljas bort helt utan istället användas som ett av många förstärkande verktyg i 

matematiska undervisningen. För att förstå matematiken lättare behöver eleverna mer kreativi-

tet i sitt arbetande (Hirsh, 2010). Elevernas erfarenheter, reflektioner och observationer stärks 

av kreativ matematik. Kreativ matematik kan vara ett steg bort från den läroboksbundna under-

visningen (Hirsh, 2010). Användandet av matematikboken har kritiskt diskuterats av svenska 

myndigheter, särskilt av skolinspektionen (Pansell & Bjorklund Boistrup, 2018). Tiberg (2007) 

anser att matematikundervisningen måste moderniseras. Internet och informations- och kom-
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munikationsteknik (IKT) har en avgörande roll i dagens elevers vardag. Tiberg (2007) poäng-

terar vidare att internet kommer att bli mer inflytelserikt i undervisningen och på sikt kan det 

påverka läromedelsföretag och biblioteks framtida relevans.  

  

3.5 Sociokulturellt perspektiv  

 

Kärnan för sociokulturella teorin i undervisning är hur elever och pedagoger utvecklas i samspel 

med varandra (Säljö, 2000). Berthén och Eriksson (2006) lyfter att sociokulturella perspektivets 

grundprinciper är att kunskap erhålls bäst genom att delta i olika kulturella verksamheter och 

interaktion mellan elever och lärare samt interaktionen mellan eleverna. Säljö (2000) belyser 

att utgångspunkten för perspektivet är hur fysiska och kognitiva resurserna nyttjas tillsammans 

med hur människor individuellt och i grupp samverkar.  

En av den största centrala sociokulturella teoretikern var den ryske pedagogen, psykologen och 

litteraturforskaren Vygotskij. Det sociala samspelets progress är av stor vikt i det sociokulturella 

perspektivet. Det spelar en stor roll när det handlar om det sociala samspelets progress och 

kommer till utveckling, inlärning och motivation.  Vygotskij intresserade sig väldigt mycket för 

hur lärare och elever samspelar när det handlar om utveckling och lärande i skolan. Vygotskij 

ansåg att skolan måste se till att eleven motiveras av undervisningen för att kunna ta till sig 

undervisningen och hävdar samtidigt att mekanisk inlärning inte bör ske. Vygotskij syftar att 

elever alltid har en förhistoria i deras kunskap. När den kunskapen utvecklas i samband med 

nyheter som skolan introducerar är vad som kallas för den närmaste utvecklingszonen (Manger, 

Lillejord, Nordahl & Helland, 2013).   

Proximala utvecklingszonen innebär att det är ett område som elever utvecklas i samspel med 

övriga elever och personal i skolan (Manger, et al., 2013). Säljö (2000) anser dock att utveckl-

ingszonen kan anses som en lucka, mellan vad en individ presterar själv utan stöd, i jämförelse 

med vad individen kan prestera med vägledning av en kompetent vuxen eller i ett samarbete 

med kunniga klasskamrater. Vygotskij hävdade att när problematik uppstår kan omgivningen 

hjälpa till med vägledning (Säljö, 2000). Den proximala utvecklingszonen har varit och är fort-

farande ett stort inflytande i verksamheter när det handlar om pedagogik. Vygotskij ansåg att 

det fanns en vikt i att mäta elevers kunskapsutveckling med till exempel prov. Samtidigt be-

dömde Vygotskiij att det var av ännu större vikt att mäta elevens kunskapsutveckling i samspel 

med en pedagog. Sociokulturella perspektivet har dock kritiserats på grund av att många fors-

kare förutsätter att elever och lärare är naturligt sociala (Pansell & Bjorklund Boistrup, 2018).   

  

 Artefakter  

 

I sociokulturella perspektivet ingår begreppet artefakter som anses vara materiella redskap. 

Säljö (2000) hävdar att utvecklingen mellan artefakter, intellektuell kunskap och idéer samver-

kar tillsammans. Artefakter som används i undervisningen är bland annat dator, miniräknare, 

matematikbok och läroplan (Johansson, 2005).  Wartofsky har bestämt delat in artefakter i tre 

nivåer, primära, sekundära och tertiära (Jakobsson, 2012).   
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Primära artefakter effektiviserar och främjar människans arbetssätt när det gäller transport och 

andra aktiviteter (Säljö, 2013). Jakobsson (2012) anser att primära artefakter oftast är redskap 

som används fysiskt men till viss del även tekniskt. Jakobsson (2012) nämner yxa, nålar och 

hammare som primära artefakter medan Säljö (2012) tillägger att datorer och bilar även tillhör 

primära artefakter. Primära artefakter kan användas i undervisningen på ett laborativt sätt, ge-

nom visa till exempel hur eleven kan använd mått (Jakobsson, 2012). Denna typ av artefakt är 

direktverkande (Johansson, 2005). Ett urval från primära artefakten kallas för sekundär artefakt 

(Jakobsson, 2012).   

Sekundära artefakter betraktas som instruerande redskap som ett bistånd till mänskliga tankar 

och handlande (Säljö, 2012). Jakobsson (2012) anser att sekundära artefakter är ett stöd i min-

nesteknik bestående av till exempel kalendrar, scheman och telefonnummer. Sekundära arte-

fakter är också recept, instruktioner och diagram (Säljö, 2012). Säljö (2012) belyser att dessa 

artefakter finns i stor utsträckning i det dagliga användandet. Sekundära artefakter i klassrum-

met är läroplanen och matematikboken (Johansson, 2005). Sekundära artefakten i form av ma-

tematikboken är redskapet som tar störst plats i undervisningen (Johansson, 2009). Sekundära 

och primära artefakter är sammankopplade genom att det förstnämnd ger instruktioner till hur 

det sistnämnda ska användas. Praktiska förlängningen gentemot sekundära artefakter kallas för 

tertiära artefakter (Säljö, 2012).   

Enligt Säljö (2012) har tertiära artefakter en outtalad anknytning till huvudsakliga produktionen 

genom att skildra, analysera och skapa en förståelse för hur världen är utformad. Analyser av 

konstverk, virtuella världar i dataspel, skapande av konstruktioner är några exempel att nämna 

angående tertiära artefakter (Säljö, 2012). Tertiära artefakter i form av datorspel i matematik-

undervisningen har tillkommit mer i undervisningen på senare år. Vissa tertiära artefakter är ett 

direkt komplement till matematikboken. Ett tydligt exempel på det är elev datorprogrammet 

Bingel som ofta är kopplat till matematikböcker (Hylén, 2011). Tertiära artefakter kategoriseras 

som en fristående artefakt som kontribuerar till ett fristående område. Regler, överenskommel-

ser och resultat är inte längre direktverkande (Johansson, 2005). Jakobsson (2012) belyser även 

notskrift, skönlitteraturanalys och siffersystem som tertiära artefakter.  

  

3.6 Förankringar i lagar och förordningar  

 

Läroplanen lyfter fram att dagens skola ska vara anpassad för alla elever. Utbildningen ska 

främja motivationen till att lära för livet samt alla elevers kunskapsutveckling med hänsyn till 

elevens utgångspunkt, som till exempel tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper. 

Dessutom ska utbildningen anpassas till varje enskild individs behov och förutsättningar (Skol-

verket, 2018). Löwing (2004) hävdar att matematikundervisningen bör bli mer individanpassad 

samt vikten av att lärare har den kompetens som behövs i undervisning gällande ämnet mate-

matik. 

I skolförordningen, kapitel fem (Riksdagen, 2019), står det skrivet följande:   

2 §   Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och 

aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för 
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att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas 

så långt som möjligt inom ramen för utbildningen (Skolförordningen, kapitel 

fem, paragraf två).  

Johansson (2005) anser att matematikboken tar stor plats i undervisningen, vilket i sin tur leder 

till att eleverna arbetar med områden som de inte behärskar eller å andra sidan kan alltför väl 

(Löwing, 2004). Eleverna blir inte stimulerade till utveckling eftersom ensidigt arbete i mate-

matikboken kan leda till under och överinlärning (Löwing, 2004). Läroplanen uppmanar att 

matematisk undervisning bör vara ett lämpligt tillfälle för varje elev att utveckla sina matema-

tiska strategier i tankar, behov, förutsättningar och erfarenheter. Läraren ska hänsynsfullt se till 

varje individs utveckling (Skolverket, 2018).   

Följande står skrivet i skollagen (Riksdagen, 2010) om undervisningens syfte; ”utbildningen 

ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva 

livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” (Skollagen, kapitel tio, paragraf 2).   

Enligt läroplanen och skollagen ska undervisningen anpassas efter varje enskild individs behov, 

kunskap och erfarenheter.   

  

4 Metod  
 

Studiens syfte är att undersöka vilken roll matematikboken besitter i undervisningen samt hur 

lärare förhåller sig till denna sekundära artefakt. Med utgångspunkt i studiens syfte och forsk-

ningsfrågor har en kvalitativ metod valts. För att bemöta syftet används två datainsamlingsme-

toder, observationer i klassrum och semistrukturerade intervjuer med lärare. I detta avsnitt be-

skrivs hur och varför vissa metoder används för att erbjuda en djupare förståelse för kvalitativa 

metod och hur data kan samlas in.  

   

4.1 Kvalitativ metod  

 

I den här studien användes kvalitativ metod. Fejes och Thornberg (2012) belyser att det finns 

en klar fördel att skriva arbeten så som master och examensarbeten efter kvalitativ metod ef-

tersom kvalitativ studie oftast blir med personkontakt och i mindre utsträckning data än kvan-

titativ. På så sätt får studien ett annat djup. Vidare bedömer Fejes och Thornberg (2012) att det 

är en hjälp att använda kvalitativ datainsamling som till exempel intervjuer och observationer. 

Huvudmetoderna som använts i denna studie är strukturerade intervjuer samt observerande ob-

servationer. Intervjuer och observationer kan ge en insikt i yttre skeenden som tolkas av den 

observerande samt definitioner av olika företeelser (Fejes & Thornberg, 2012). Backman, Gar-

delli, Gardelli & Persson (2012) anser att den kvalitativa forskningen grundläggandes drag är 

tolkning och söka förståelse. Enligt Backman et. al (2012) bygger kvalitativa metoden på att 

studera människors perception och erfarenheter av omgivningen. Det huvudsakliga syftet med 
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kvalitativa metoder är uppbringa information om olika och multipla mönster, samt att åskådlig-

göra olika strategier (Olsson och Sörensen, 2011).  

 

4.2 Urval 

 

I denna studie har tre lärare, från tre olika skolor, deltagit i semistrukturerade intervjuer. Alla 

lärare är verksamma i årskurs tre. Likaså har sex observationer bedrivits i dessa lärares klass-

rum. Observationerna har skett vid två tillfällen i respektive klassrum.  För att komma i kontakt 

med respondenter gjordes ett missivbrev som skickades ut med mejl till kommunens alla skolor.   

Samtliga lärare är kvinnor med lång erfarenhet av läraryrket. Lärarnas ålder är ett spann mellan 

femtio och sextiofem år. Dessa lärare arbetar på lågstadiet och säger sig själva vara trygga i sin 

undervisning inom matematik. Lärarna kommer att benämnas som lärare 1, lärare 2 och lärare  

3. Skolorna finns i norra Sverige. Alla tre hör till stadskärnans inre skikt men från olika upptag-

ningsområden. Förutsättningarna ser olika ut för dessa skolor.  

Skola 1 ligger belägen i ett lägenhetsområde. På den skolan är det en stor etnisk mångfald och 

ett stort spann med elever som har omfattande problematik så som olika diagnoser, sociala pro-

blem och problem som härstammar utifrån hemmen. Den skolan har inte samma digitala och 

moderna förutsättningar som övriga. Personalen är underbemannade med elever som är väldigt 

krävande. Denna skola har även haft flera rektorsbyten under en kort tid. Skolverksamheten är 

från förskoleklass upp till årskurs 6. 

Skola 2 ligger belägen i ett villakvartersområde och lägenheter. Skolan har byggts ut för att 

kunna ta emot elever eftersom bostadsområdet expanderat. Denna skola har tillgång till modern 

utrustning och material. Under observationstillfällena fanns två pedagoger med i klassen, en 

klasslärare, en fritidspedagog, samt en specialpedagog som fanns tillgänglig en kort stund i 

klassen. Främst var specialpedagogen riktad mot elever med speciella behov. Årskurserna på 

denna skola är från förskoleklass upp till årskurs 6. 

Skola 3 ligger belägen i villakvarter och lägenhetsområden. Skolan har utfört omfattande reno-

veringar. Skolan klassas som en storskola med årskurserna förskoleklass upp till årskurs 9. med 

alla tillhörande paralleller, samt särskola. När skolan renoverades omplacerades mycket perso-

nal till skolan, vilket bidrar till att personalgruppen är en relativt ny sammansättning. Skolan är 

väldigt modern med bra utrustning och material. I klassen finns tillgång till tre pedagoger i form 

av klasslärare, speciallärare samt lärarassistent.   

Alla observationer genomfördes i årskurs tre. Antalet elever varierade mellan 18 och 26 elever 

i respektive klass. Ur ett genusperspektiv var klasserna relativt jämnt fördelade. I samtliga klas-

ser fanns det någon eller några elever som hade någon form av särskilt stöd.   

Två klasser arbetade med samma matematikbok och den tredje klassen arbetade med en annan 

bok. Båda böckerna hade lärarhandledning, extramaterial i form av kopieringsunderlag, filmer, 

IKT och spel. Lärare 1 och 3 arbetade med matematikboken favoritmatematik medan lärare 2 

arbetade med matematikboken koll på matematiken. Samtliga böcker var indelade i två kom-

ponenter, en bok för höstterminen och en för vårterminen.  
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4.3 Empiri – datainsamlingen  

 

Huvudsyftet i denna studie är att belysa matematikbokens vikt i undervisningen. Detta gjordes 

genom att observera klasser och genomföra intervjuer med klasslärarna. Två observationstill-

fällen förekom i varje klass. Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer med respektive 

lärare. För att besvara forskningsfråga 1, hur använder lärare matematikboken i undervisning, 

användes observationer. Besvarandet av frågeställning nummer 2, vilken roll får matematikbo-

ken i undervisningen, genomfördes intervjuer. Empirin sammanfattar datainsamlingar, resulta-

ten och analysmetod (Nylén, 2005).  

  

 Observationer  

 

Observationen som skett i denna studie har enbart varit observerande. Varje observationstillfälle 

var en lektion. De olika klasserna observerades vid två olika tillfällen vardera. Följande punkter 

observerades vid varje observationstillfälle:  

• Hur användes matematikboken i undervisningen? 

• Vilken tidsåtgång användes matematikboken i undervisningen? 

• Hur blir eleverna delaktiga i undervisningen? 

• Hur mycket tid respektive lite tid sitter varje enskild elev med matematikboken? 

• Upplever eleverna stress i samband med matematikboken? 

Dessa punkter valdes ut av observatören för att observationen skulle fortsatt vara koncentrerad 

på forskningsfrågan (Bjørndal, 2018). Indikatorvärdena som användes såg ut på följande sätt:  

För värderingen av varje indikator och den sammanfattande värderingen används följande skala:  

• 1= i mycket låg grad eller inte alls        

• 2= i ganska låg grad   

• 3= i ganska hög grad          

• 4= i mycket hög grad    

• X= går inte att värdera eller är inte relevant i sammanhanget. Kommentera i så fall 

varför.  

Syftet med att observera är att ta del av det naturliga som sker i klassrummet, i detta fall mate-

matikbokens vikt/användande i klassrummet (Alvehus, 2013). Deltagande observationer ger en 

mer anspråkslös kunskap om hur matematikboken används i undervisningen (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Fördelar med deltagande observationer är bland annat att observatören får en 

inblick i hur verksamheten sköts i verkligheten. Situationer som är slentrianmässigt kan få en 

annan betydelse genom observation istället för information (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Skillnaden mellan observation och deltagande observation är att i deltagande observation går 

observatören i rollen som aktiv. Det vill säga att observatören kan vara med i det som observe-

ras. Observation kan ske passivt men då är det inte en deltagande observation. I denna studie 
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skedde observationer utifrån att observatören satt på en stol i klassrummet. Ingen dialog med 

eleverna ägde rum och fokuset var att enbart observera vad som skedde i klassrummet och på 

vilket sätt det påverkade huvudfrågorna.   

Alvehus (2013) lyfter begreppet observatöreffekten. Det vill säga att situationen som blir ob-

serverad aldrig fullt ut kan vara helt tillförlitlig eller att situationen alltid förefaller sig lika. 

Alvehus (2013) avser att den som blir observerad känner till att en iakttagelse sker och därför 

blir inte situationen naturlig på ett sätt som det kunde ha blivit om en observation inte ägt rum.  

  

 Intervjuer  

 

Intervjuer är den metod som används främst i kvalitativa studier (Alvehus, 2013). I denna studie 

har samtliga intervjuer transkriberats och analyserats med fenomenografisk analysmetod.   En 

intervju är ett samtal mellan intervjuaren och respondenten. Skillnaden mellan ett vanligt samtal 

och en intervju är att det finns ett syfte med att undersöka en frågeställning. Innan intervjuerna 

påbörjades gav lärarna sitt medgivande till inspelning. Under inspelningens gång, innan inter-

vjuerna påbörjades fick lärarna ta del av forskningsrådets etiska principer (se avsnitt 4.7). När 

lärarna godkänt principerna påbörjades intervjuerna. Intervjun är strukturerad för med säkerhet 

få relevant material av respondenten. Samt att den som intervjuar tar rollen som frågande och 

lyssnande. Respondenten tilldelas rollen som svarar och berättar. Intervjuer kan ske på mer eller 

mindre strukturerade sätt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Strukturerade intervjuer kan liknas 

vid enkäter med förutbestämda frågor och tidvis utvalda svarsalternativ.  

Alvehus (2013) hävdar att många fördelar finns eftersom samma intervju kan brukas till många 

olika respondenter och på så sätt blir urvalet större. Semistrukturerad intervju innebär att inter-

vjun till viss del är strukturerad. Frågorna är redan utarbetade medan svaren kan vara alltmer 

breda. Intervjuaren har större ansvar att ställa följdfrågor till respondenten. I denna studie var 

intervjuerna semistrukturerad på grund av att respondenten ska kunna vidga sina svar genom 

att intervjuaren ställer öppna frågor (Alvehus, 2013). Respondenten fick i stora drag styra och 

utveckla intervjun som bestod av fyra öppna frågor som var följande: 

1. På vilket sätt använder du matematikboken i undervisningen?  

2. Varför anser du att boken är viktig i undervisningen?  

3. I vilken utsträckning anser du att matematikboken nyttjas? Varför?  

4. Vad är positivt med matematikboken och negativt?  

Dessa frågor blev ett stöd till frågeställning två, vilken roll får matematikboken i undervisningen 

enligt lärare? Genom att ställa frågor som stödjer huvudfrågan ökar studiens validitet (Backman, 

et al., 2012).  Enligt Trost (2010) ska respondenterna styra och utveckla intervjuerna när det 

handlar om semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades inför att underlätta transkribe-

ringen eftersom det är enkelt att kunna gå tillbaka och lyssna på meningar, ord och tonföljd 

(Trost, 2010). Medverkande vid varje intervjutillfälle har varit en respondent samt intervjuaren.  

En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett samtal där båda parterna har ett gemensamt intresse 

för ett visst ämne. Alvehus (2013) påpekar dock att den vanligaste formen när det gäller inter-

vjuer för uppsatser främst är semistrukturerade intervjuer.  
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4.4 Bearbetning och analys 

 

Intervjuerna transkriberades när dessa var genomförda. Transkriptionerna och observationerna 

lästes upprepande gånger igenom. Materialet analyserades med fenomenografisk forskningsan-

sats. Det innebär att samtalet blir till text (Alvehus, 2013). Fejes och Thornberg (2012) belyser 

vikten av att vara noggrann i sitt arbete gällande transkribering. Väsentligt är också använd-

ningen av en ljudinspelning vid intervjutillfället och det på grund av att inte missa något från 

respondenten. Under observationstillfällena antecknades iakttagelserna från observationerna i 

klassrummen som grundades på forskningsfrågorna. Dessa iakttagelser valdes ut efter skolin-

spektionens analysschema som grund. Anteckningar fördes som sedan lästes igenom uppre-

pande gånger. 

Resultaten av observationerna har analyserats genom skolinspektionens analysschema (Skolin-

spektionen, 2018) (se bilaga 2). Observationerna analyserades före intervjuerna efter analys-

schemats mall eftersom observationerna skedde före intervjuerna. Enskilt arbete i matematik-

boken dominerar dagens matematikundervisning enligt Johansson (2005). Denna studies ut-

gångspunkt finns i det sociokulturella perspektivet där interaktion mellan lärare och elever samt 

elever och elever har sitt fokus (Säljö, 2000) vilket även observerades genom tidsaspekt ele-

verna arbetade med matematikboken under lektionstid samt elevernas egen delaktighet i under-

visningen.   

Studiens intervjuer har analyserats med fenomengrafisk analysmetod, samt sociokulturellt per-

spektiv som är utgångspunkten för denna studie. Eftersom matematikbokens vikt i undervis-

ningen är huvudfrågan i denna studie och intervjuerna baserade på vilken roll får matematikbo-

ken i undervisningen enligt lärare, valdes fenomenografisk forskningsansats till analysmetod 

för intervjuerna. Fenomengrafiska ansatsen har sin grund i pedagogik och didaktik och under-

söker företeelser och fenomen. Denna forskningsansats valdes för att se om ett mönster kunde 

ses genom att intervjua olika lärare om deras uppfattning när det handlar om vilken roll mate-

matikboken får i undervisningen enligt lärare. Grundläggande utgångspunkten för fenomeno-

grafiska forskningsansatsen är att skilja på hur något uppfattas och på hur något verkligen är 

(Fejes & Thornberg, 2012). I den fenomenografiska forskningsansatsen spelade även det soci-

okulturella perspektivet genom att ta del av lärarnas uppfattning om matematikbokens roll i 

undervisningen. En del av det sociokulturella perspektivet är att lärande inte bör vara mekaniskt 

samt att motivera eleverna til att arbeta inom ämnet matematik (Manger, et al., 2013). Genom 

att analysera efter fenomen och mönster går det att beskåda om elever och lärare, samt elever 

och elever interagerar i samspel med varandra (Säljö, 2000).  

  

4.5 Fenomenografisk forskningsansats 
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Forskningsfrågorna till en fenomengrafisk ansats bör ha ett speciellt mönster av ett fenomen. I 

denna studie var det hur lärare uppfattade matematikbokens roll i undervisningen samt hur lä-

rare använder matematikboken i undervisningen. Forskningens huvudområde, det vill säga fe-

nomenet i studien, bör lindas in i forskningsfrågor som kan lämnas halvöppna (Fejes & Thorn-

berg, 2012). Intervjuerna enligt fenomengrafisk forskningsansats är halvstrukturerade. Dataa-

nalysen sker stegvis. Fejes och Thornberg (2012) presenterar en analys i sju steg. 

• Steg ett- Bekanta sig med materialet  

• Steg två – Kondensation  

• Steg tre – Jämförelsen  

• Steg fyra – Grupperingen  

• Steg fem – Artikulera kategorierna  

• Steg sex – Namnge kategorierna  

• Steg sju – Kontrastiv fas  

Det första steget handlar om att bekanta sig med materialet (Fejes & Thornberg, 2012). I denna 

studie transkriberades intervjuerna och observationerna skrevs ned. Sedan lästes materialet ett 

flertal gånger. På så sätt blev materialet välbekant.   

I steg två påbörjades analysen genom att välja ut det som varit mest betydelsefullt i intervjuer 

och observationer (Fejes & Thornberg, 2012).  När denna studie kändes välbekant blev över-

blicken över studien relativt stor. Stycken och citat som kändes betydelsefulla valdes ut och 

redovisades i resultatdelen.  

I steg tre framställdes en jämförelse mellan till exempel två respondenter. Studiens skillnader 

och likheter jämställs (Fejes & Thornberg, 2012).  I denna studie jämfördes respondenternas 

svar. Om svaren hos de olika lärarna var liknande i frågeställningen förstärktes tesen. För att 

kunna göra en sammanställning undersöktes likheter och skillnader mellan svaren. Samma till-

vägagångssätt skedde av observationsanteckningarna. Det vill säga att observationerna ställdes 

mot varandra för att upptäcka likheter och skillnader.  

Grupperingen sker i steg fyra. Skillnaderna och likheterna grupperas och ställs mot varandra 

(Fejes & Thornberg, 2012). I studien indelades grupperna i olika kategorier enligt skolinspekt-

ionens observationsschema (se bilaga 2), efter vad observationerna visat. När dessa kategorier 

jämförts värderades dessa efter observationsschemats olika indikatorvärden för att kunna sam-

manställa värden.   

I steg fem ska likheterna stå i fokus samt att finna kärnpunkten för de olika kategorierna. Enligt 

Fejes & Thornberg (2012) kan det finnas en nödvändighet att upprepa steg fyra och fem ett 

antal gånger på grund av att placeringen ska kännas lämplig. I denna studie kategoriserades 

frågorna och observationerna. För att möjliggöra kategoriseringen undersöktes likheter. Re-

sponsen och observationerna med likheter kunde placeras in i samma kategori.  

I steg sex namnges kategorierna (Fejes & Thornberg, 2012). I denna studie namngavs kategori-

erna efter vad som upptäckts vid observationerna. Kategorierna blev namngivna efter frågorna 

som brukades i intervjuerna. Dessa frågor var till underlag för forskningsfrågorna.  
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I steg sju granskas och jämförs alla kategorier för att se om det finns en möjlighet att slå ihop 

kategorierna för att det ska vara så få som möjligt (Fejes & Thornberg, 2012). Resultaten från 

observationer och intervjuer placerades in i passande kategori. Efter att upprepande gånger läst 

igenom svaren och observationerna blev det tillslut klart var dessa skulle placeras in.   

  

4.6 Validitet och reliabilitet    

 

Trost (2010) hävdar att trovärdigheten är ett det största problemet i en kvalitativ studie. Det 

finns en stor vikt att kunna presentera empiriinsamlingen, tillvägagångsättet och resultatet 

(Trost, 2010).  Fejes och Thornberg (2012) belyser att trovärdigheten och tillförlitligheten visas 

genom hela studien. Om studien är systematisk och noggrann utförd från början till slut anser 

Fejes och Thornberg (2012) att studien innehar en trovärdighet och tillförlitlighet. För att vali-

diteten ska vara så hög som möjligt är det av största intresse att fokusera på studiens frågor och 

hålla sig till ramen inom dessa frågor (Backman et al., 2012). Även Thornberg och Fejes (2012) 

styrker detta genom att påpeka vikten av att undersöka det relevanta i studien. Det är också 

viktigt att den som samlat in material är neutral och inte tillåter sina egna åsikter spela in (Back-

man et al.,2012). Respondenterna har också ett ansvar när det kommer till validitet, vilket är att 

ge relevanta svar till frågeställningen och studiens syfte (Johansson & Svedner, 2010). Det är 

upp till personen som genomför studien att klargöra studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Denna studies validitet bygger på intervjuer och observationer. För att öka validiteten intervju-

ades och observerades verksamma lärare i årskurs 3. Alla lärare hade en lång erfarenhet att 

undervisa i ämnet matematik. Eftersom dessa respondenter hade lång erfarenhet inom yrket 

framkom det också att respondenterna även hade en lång erfarenhet av matematikböcker och 

dess användning i undervisningen vilket också är en frågeställning i denna studie. 

Studiers reliabilitet syftar till materialets pålitlighet och tillförlitlighet (Backman et al., 2012). 

Johansson och Svedner (2010) påpekar om vikten att kunna läsa av resultat och respondenter 

rätt och utan personliga värderingar, samt om det handlar om intervjuer att använda samma 

huvudfrågor. Materialet ska med andra ord samlas in på samma sätt (Johansson & Svedner 

2010). Det är viktigt att vara passiv mot respondenterna och inte ge dessa några indikationer på 

svar som förväntas. Vikten av att ställa icke ledande frågor är väldigt hög (Backman et al., 

2012). I denna studie är reliabiliteten relativt hög eftersom en mall har följts vid observationen 

(se bilaga 2). På detta sätt blir det samma förutsättningar för samtliga observationer. Samtidigt 

finns observatörseffekten vilket kan bidra till lägre reliabilitet.  Intervjuernas reliabilitet i denna 

studie också relativt höga eftersom alla respondenter fick samma huvudfrågor. Eftersom det var 

en semistrukturerad intervju påverkas frågorna något som inte är huvudfrågor. Dessa frågor är 

öppnas och ställs beroende på vilket svar respondenterna gett på huvudfrågorna. 

  

4.7 Forskningsrådets etiska principer   

 

Forskning är en viktig utveckling för individsamhället. När forskning bedrivs är det dock etiskt 

att följa de fyra huvudkraven inom forskning som forskningsrådet (2002) framställt. I denna 
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studie har dessa principer följts. Kraven består av informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

denskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Inför denna studie och intervjuerna 

tillfrågades respondenterna om deras samtycket till inspelning. När respondentens samtycke var 

klargjort och inspelningen påbörjades lästes alla principer upp för respondenterna. I missivbre-

vet (se bilaga 1) förklarades kortfattat att forskningsrådets etiska principer var utgångspunkten 

för intervjuerna. 

Informationskravet är information som klargör vad syftet för forskningen är, förväntningarna 

av den deltagande, samt vilka regler som gäller för deltagande. Medverkande måste vara infor-

merad om att allt deltagande är frivilligt. Deltagandet i forskningen kan när som helst avbrytas 

om så önskar från medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades förkla-

rades informationskravet mer djupgående för respondenterna. Tyngden låg på att öka förståel-

sen för respondenten med denna intervju vilket var syftet som i detta fall var matematikbokens 

vikt i undervisningen.    

Samtyckeskravet innebär att deltagarna blir informerade om att sin rätt till att bestämma över 

sitt deltagande i forskningen samt lämnar sitt medgivande för att delta i studien (Vetenskapsrå-

det, 2002). Samtliga respondenter medvetengjordes om samtyckeskravet innan intervjuerna på-

börjades. Vikten av detta krav klargjordes för respondenterna för att öka förståelsen för deras 

egen rätt till att bestämma om sitt deltagande i denna studie.   

Konfidenskravet innebär att deltagarna blir medvetna om att deras medverkan är anonym. Del-

tagarens medverkan kommer inte att kunna identifieras av någon utomstående (Vetenskapsrå-

det, 2002). Inför denna studie informerades respondenterna om konfidenskravet innan inter-

vjuerna påbörjades. En extra tydlighet lades vid att deras svar kommer att användas till studien 

samtidigt poängterades att deras identitet inte kommer att röjas för läsarna eller någon annan 

individ. Samt att tystnadsplikt råder för den som utför intervjun.  

Nyttjande kravet innebär att forskaren ska enbart bruka informationen till forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie förklarades nyttjandekravet som det sista kravet innan 

intervjuerna påbörjades och blev inspelade. Respondenterna fick förklarat för sig att informat-

ionen som lämnades ut enbart kommer att brukas till denna studies syfte. Informationen som 

inte brukas blir konfidentiell och raderas efter fullgjort arbete.  

  

5 Resultat  
 

Resultaten av observationer och intervjuer kommer att presenteras i följande avsnitt. Resultaten 

från observationerna kommer att presenteras enligt skolinspektionens observationsschema 

(Skolinspektionen, 2018). Observationer kan erlägga en direkt information om vad som utspelar 

sig i klassrummen (Skolinspektionen, 2018). Skolinspektionen (2018) har utformat ett obser-

vationsschema för att skapa en sammanhängande överblick över observationerna. Lektionerna 

observerades efter ett antal punkter. När alla observationstillfällen var uträttade, fylldes obser-

vationsschemat i utifrån punkterna. Först presentera observationerna som gjorts i klassrummet 
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enligt skolinspektionens observationsschema, därefter en egen mall för att tydliggöra resultatet 

och skolinspektionens observationsschema finns i bilaga 2.  

  

5.1 Observationer  

Observationerna är indelade i fem olika frågor som benämns som områden. Dessa områden 

presenteras här nedan enligt skolinspektionens observationsschema och samtliga indikatorer är 

influerade från skolinspektionens observationsschema (Skolinspektionen, 2018). Som observa-

tör är det svårt att se allt, därför är det bra att välja ut områden som ska observeras (Bjørndal, 

2018). 

 Hur används matematikboken i undervisningen  

När observationen genomfördes i klassrummen var första frågan som undersöktes hur matema-

tikboken användes. Indikatorerna som granskades var   

1. Läraren har en genomgång innan lektionen.  

2. Läraren uppmanar arbetsgång i matematikboken.  

3. Läraren introducerar arbetsuppgifter utifrån matematikboken.  

4. Läraren låter eleverna arbeta med fristående uppgifter som inte hör till matematikboken.  

Första indikatorns värde visade att lärarna hade genomgång innan lektionen ur matematikboken 

i mycket hög grad. I genomgången visade lärarna exempel från matematikboken via en doku-

mentkamera. Lärarhandledningen hade gett förslag att visa dessa exempel under genomgången. 

Lärarna visade också direkta tal från matematikboken som räknades gemensamt med eleverna.   

Andra indikatorvärdet visade hur läraren uppmanar till arbetsgång i matematikboken. Värdet 

visade att läraren uppmanar eleverna till arbete i boken i mycket hög grad. Det gjorde lärarna 

genom att skriva upp sidantal och stoppsidor som skulle arbetas med under lektionstid. Lärarna 

påkallade förväntningarna över att eleverna skulle arbeta i matematikboken.  

Lärare 1 ”Kom ihåg att läsa noga när ni ska göra ekorruppgiften, den är ganska klurig” och vid 

ett senare tillfälle påpekar samma lärare ”Ibland tror jag att ni har lite bråttom. Ni glömmer bort 

att läsa och gör inte det ni ska”. Även lärare två och tre påpekar att det är viktigt att läsa i boken 

och inte stressa.  

Tredje indikatorvärdet visade att lärarna introducerade arbetsuppgifter från matematikboken i 

ganska hög grad. Lärarna introducerade uppgifter som har kopieringsunderlag från boken. Det 

kunde vara i form av arbetsblad, extra uppgifter och extra arbetsbok som tillhörde den ordinära 

matematikboken. Lärarna använde även arbetsuppgifter som spel från boken eller gemensamma 

uppgifter. Värdet på denna indikator blev inte lika hög som ovanstående. Det berodde på att 

dessa uppgifter skedde främst när eleverna hade arbetat klart till stoppsidorna.  

Fjärde indikatorn var att undersöka hur lärare låter elever arbeta med fristående uppgifter som 

inte hör matematikboken till. Detta blev i mycket låg grad eller inte alls. Under dessa observat-

ioner var det enbart under en observation som en av lärarna lät eleverna arbeta med fristående 

uppgifter. Det berodde på att lektionen var kort och att eleverna droppade in allt eftersom.   
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Sammanfattningsvis använder lärarna i studien matematikboken i undervisningen. Första indi-

katorn visar att lärare i mycket hög grad har genomgång innan lektionen från matematikboken. 

Under alla observationstillfällen, utom vid första är matematikboken inte använde alls, hade 

lärarna genomgång från matematikboken. Lärare uppmanar även eleverna att använda boken i 

mycket hög grad. Andra indikatorn visade ytterligare igen det högsta värdet. Under ett av ob-

servationstillfällena fick eleverna nya böcker. Läraren ville att eleverna skulle lukta på böckerna 

och uppmanade eleverna att arbeta i deras nya fina bok. Lärare introducerar arbetsuppgifter i 

hög grad från matematikboken. Tredje indikatorn visade något mindre värde på grund av att 

lärarna introducerade dessa arbetsuppgifter. När eleverna var klara med sidorna som skulle rä-

knas i boken. Elever tillåts arbeta med fristående uppgifter i mycket låg grad. Fjärde indikatorns 

värde var lägst. I första observationen arbetade eleverna med ett fristående spel. Läraren beto-

nade dock att detta berodde på att eleverna hade en gymnastiklektion som drog ut på tiden före. 

Läraren ansåg att det var onödigt att sätta eleverna i arbete för en sådan kort stund.  

 

 Vilken tidsåtgång har matematikboken i undervisningen?  

 

Området som granskades i område två var tidsåtgången som matematikboken nyttjades i under-

visningen. Indikatorerna som granskades var följande:  

1. Läraren brukar matematikboken under större delen av lektionen.  

2. Läraren nyttjar andra källor än matematikboken.  

3. Läraren tillåter elever att arbeta med praktiskt material som inte hör till matematik-

boken.  

4. Lärare arbetar muntligt med eleverna.  

Första indikatorns värde visade att lärare i mycket hög grad brukar matematikboken under större 

delen av lektionen. Läraren visade exempel från boken, räknade gemensamt med eleverna från 

matematikboken samt alltid utgick ifrån boken. Vid ett tillfälle ifrågasatte en elev en av lärarna 

om ett tal som hen hade svårt att förstå. Läraren hänvisade omgående till matematikboken och 

exemplen som fanns. Eleven hade fortsatt svårigheter under resten av lektionen med olika upp-

gifter och blev återigen hänvisad till boken. Tillslut pratade eleven med sin bänkkamrat istället.  

Andra indikatorns värde var lågt. Det visade att lärarna i mycket låg grad nyttjade andra källor 

än matematikboken. Under denna studiens observationer framkom det att lektionerna baseras 

på matematikboken. Fristående spel hör till ovanligheterna samt att inget digitalt lärande nytt-

jades under dessa observationstillfällen. Dock poängterade lärarna att eleverna brukar arbeta 

med digitalt lärande men då med uppgifter från boken. En av böckerna var dessutom kopplad 

till en IKT-tjänst som är väldigt vanlig i denna kommun. Läraren poängterade också att det var 

därför denna lärobok valts ut.   

Tredje indikatorns värde var lika lågt som föregående. Läraren tillåter elever att arbeta praktiskt 

med material som inte hör till matematikboken i mycket låg grad. Lärarna använder utomhuspe-

dagogik och arbetar ämnesöverskridande med estetiska ämnen. Under dessa observationer var 
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det inte någon av lärarna som hade någon sorts utomhuspedagogik eller arbetade ämnesöver-

skridande. Däremot fanns det uppgifter i boken som var estetiska till exempel måla mönster. 

Men dock hörde dessa uppgifter till matematikboken.   

Fjärde indikatorns värde var återigen lågt. Läraren arbetade muntligt med eleverna i mycket låg 

grad. I denna indikator tillåter läraren eleverna att diskutera i grupp eller i helklass. Läraren 

skriver upp exempel på tavlan och gör eleverna delaktiga muntligt genom att låta eleven besvara 

och förklara exemplet. Under observationerna skedde aldrig någon form av diskussion eleverna 

sinsemellan. Någon eller några få elever fick däremot svara på frågor men inte förklara sina 

svar. Under alla observationer förekom en timer som ställdes på grund av att eleverna skulle se 

tiden som återstod. Utrymmet för diskussion var obefintligt.   

Sammanfattningsvis visar indikatorn 1 som undersökte om läraren brukar matematikboken un-

der större delen av lektionen var högst. Följande indikatorer var låga. Dessa indikatorer visade 

att muntliga diskussioner med elever sällan förkommer. Likadant med fristående spel och digi-

talt fristående lärande samt att lärare nyttjar andra källor än matematikboken. När lektionerna 

påbörjades ställdes en timer. Detta gjorde tidsåtgången med arbetet i matematikboken mycket 

tydlig. Det var lätt att se att genomgången var väldigt kort tidsmässigt i jämförelse med arbetet. 

Samma sak gällde muntliga diskussioner eller elevspel. Slutresultat för område två visar på att 

tidsåtgången av matematikboken är mycket hög.  

  

  Hur blir eleverna delaktiga i undervisningen?  

 

Område tre som observerades var elevernas delaktighet i undervisningen. Indikatorerna var föl-

jande:  

1. Läraren skapar muntlig delaktighet för eleverna.  

2. Läraren ger eleverna inflytande i undervisningen.  

3. Läraren möjliggör delaktighet genom att ta del av elevernas svårigheter.  

4. Läraren skapar utrymme för alternativ undervisning.  

Första indikatorns värde visade att lärare i låg grad skapar muntlig delaktighet för eleverna. 

Läraren kan göra eleverna delaktiga genom att ställa frågor till eleverna, tillåter eleverna att 

ställa frågor samt ser till att det finns möjlighet att diskutera med lärare och klasskompisar. 

Lärarna ställde ett fåtal frågor till eleverna och ibland inte några frågor alls. Detta ledde till att 

det blev svårt för eleverna att svara på frågorna. När en fråga väl ställdes upplevdes det som att 

läraren inte hade tid att vänta ut elevernas svar. Det fanns ett väldigt obetydligt utrymme för 

diskussioner mellan lärare och elever samt elever sinsemellan.  

Andra indikatorns värde visade att lärare i låg grad ger eleverna inflytande i undervisningen. 

Läraren kan ge inflytande genom att lyssna på elevers förslag och önskan till vad undervis-

ningen ska innehålla. Under observationerna var lektionerna redan baserade på matematikboken 

och allt som skulle hinnas med. Lärarna hade satt upp mål för vad som gällde under varje spe-

cifik lektion. Någon elev gav uttryck för att hen inte ville arbeta i boken utan hellre arbeta med 
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arbetsblad. Läraren hänvisade då till lektions upplägg som var skrivet på tavlan. Under obser-

vationerna uppmärksammades inte ett tillåtande klimat som gav eleverna utrymme att vara del-

aktiga i undervisningen genom till exempel diskussioner och arbete i grupp. Eleverna utförde 

inte något grupparbete och inte heller några diskussioner genomfördes.  

Tredje indikatorns värde visade att lärare i låg grad möjliggör delaktighet genom att ta del av 

elevernas svårigheter, genom att läraren ser till varje elevs svårigheter och anpassar undervis-

ningen efter varje enskild individ. Klasserna som observerades var stora elevgrupper. I vissa 

grupper var det enbart en pedagog medan i andra grupper var det något fler. I en grupp hade 

läraren anpassat att elever fick sitta bakom en skärm och arbeta för att inte ta in för mycket 

intryck från omgivningen. Dessa platser var få och oftast tingade i förväg för vissa specifika 

elever, trots att andra elever också mycket väl kunnat nyttjat någon av dessa platser. Läraren 

anpassar elevernas platser så eleverna kan vara behjälpliga till varandra stämde till viss del. I 

vissa grupper var eleverna sammansatta för att kunna ta hjälp av varandra. Lärarna betonade 

också att elevernas placering oftast utgjordes av lugna elever som kunde tona ned en betydligt 

energisk elev. En lärare uttryckte att flickorna dessvärre oftast fick agera den lugna eleven. Det 

innebar att den mer energiska eleven hade mer nytta av den lugnare som blev mer störd i sin 

arbetsro.  

Fjärde indikatorns värde visade att lärare i ganska hög grad skapar utrymme för alternativ under-

visning. Utrymme kan skapas genom att läraren tillåter eleverna att arbeta i annat utrymme än 

klassrummet samt hjälper elever som behöver hjälp. I klassen med flera pedagoger fanns det 

utrymme för elever att arbeta i enskilt grupprum vid önskan. Den klassen som inte hade tillgång 

till grupprum hade möjlighet att låta eleverna arbeta ute i korridoren vid bord samt att det fanns 

möjlighet för elever med behov att arbeta bakom en skärm. Lärarna försökte i den mån det går 

att hjälpa samtliga elever. Samtidigt är elevgrupperna stora och pedagogerna få. Vid vissa till-

fällen satt samma elev med handen uppe hela lektionen eftersom tiden inte räckte till.  

Sammanfattningen från observationen om hur eleverna blir delaktiga i undervisningen sker i 

relativt låg grad. Eleverna blir i låg grad muntligt delaktiga. Eleverna har inte heller stora möj-

ligheter att påverka undervisningen samt att läraren i låg grad möjliggör delaktighet genom att 

ta del av elevernas svårigheter. Eleverna har däremot haft möjlighet till att kunna arbeta i grupp-

rum eller individuellt avskilt från resterande klass. En stor bidragande faktor som observerades 

var att lärarna hade väldigt hög belastning och tiden räckte inte till för alla eleverna.  

  

5.1.4    Hur mycket respektive lite tid arbetar varje enskild elev med matematikboken?  

 

Fjärde området som observerades var hur mycket respektive lite tid varje enskild elev sitter med 

matematikboken. Indikatorerna som observerades var följande  

1. Läraren använder matematikboken under större delen av lektionen.  

2. Läraren brukar material som är hämtat från matematikboken.  

3. Läraren använder fristående material större delen av lektionen.  

4. Läraren låter eleverna arbeta med fristående uppgifter en del av lektionen.  
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Indikator ett visar att läraren använder matematikboken under större del av lektionen var i 

mycket hög grad, genom att visa exempel, utgå samt räkna gemensamt med eleverna från ma-

tematikboken. I alla fallen av observationerna hade lärarna någon form av genomgång med 

matematikboken i fokus. Lärarna utgick från matematikboken när exempel skulle visas genom 

att visa en film från lärarhandledningen eller som på något sätt var kopplad till matematikboken.  

Indikator två visar att lärare i mycket hög grad brukar material som är hämtad från matematik-

boken. Eftersom läraren använder kopieringsmaterial och extraböcker som hör till matematik-

boken. När eleverna arbetat klart med sidorna som skulle räknas blev eleverna tilldelade arbets-

blad som var kopierade ur matematikboken. Eleverna hade också en extra arbetsbok som an-

vändes efter arbetsbladen. Arbetsboken hörde till matematikboken.  

Indikator tre visar att läraren i ganska låg grad använder fristående material större delen av 

lektionen. Läraren gör det genom att möjliggöra för eleverna att arbeta med material som inte 

hör till matematikboken. Under enbart en observation fick eleverna möjlighet att arbeta med 

fristående spel som inte tillhörde matematikboken. Däremot berättade en av lärarna att hon hade 

specialmatematik med en liten grupp elever någon dag i veckan. Under dessa arbetspass fick 

eleverna tillämpa praktisk matematik dock inte alltid med fristående material.  

Indikator fyra visar att lärare i väldigt låg grad låter eleverna arbeta med fristående uppgifter en 

del av lektionen. Graden blir låg på grund av att tillåta eleverna arbeta med fristående material 

som till exempel spel, IKT samt fristående arbetsblad. Under en observation hade eleverna må-

len för lektionen. Målen var att arbeta till stoppsidorna, sedan arbetsblad och därefter om tid 

fanns kvar fanns möjlighet till spel. Vissa elever blev raskt klara medan andra elever inte hann 

spela. Det vill säga att vissa elever arbetade en del av lektionen med matematikboken medan 

eleverna som inte hann klart fick sitta hela lektionen. Lektionen pågick under 45 minuter.   

Sammanfattningen från observationer om hur mycket respektive lite varje enskild elev arbetar 

med matematikboken är relativt hög. Under observationstillfällena dominerades tiden av mate-

matikboken. Det som också är en relevant faktor är att alla elever inte behövde sitta lika länge. 

Var eleverna tillräckligt snabba med uppgifterna som skulle bli klara belönades dem med att 

spela ett fristående spel. Eleverna som inte hann blev märkbart stressade och fick sitta hela 

lektionen med matematikboken.  

  

   Upplever eleverna stress i samband med matematikboken?  

 

Femte området som observerades visade att elever i ganska hög grad känner stress i samband 

med matematikboken. Indikatorerna som observerades var följande var: 

1. Läraren upplever att eleverna känner sig stressade i samband med olika uppgifter under 

lektionen.  

2. Läraren anser att matematikens olika nivåer i boken stressar eleverna.  

3. Läraren försöker att minska tävlan mellan eleverna och därmed tona ned stressen.  

4. Läraren låter eleverna arbeta klart med uppgifter i matematikboken för att sedan belö-

nas med exempelvis spel.  
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Indikator ett visar att lärare i mycket hög grad upplever att eleverna känner sig stressade i sam-

band med olika uppgifter under lektion. Läraren upplever stressen genom att eleverna blir klara 

och ropar ut att dom är klara. Eleverna stör varandra när dem är klara med sina uppgifter samt 

att eleverna tävlar om hur mycket dom hunnit med i boken. I samtliga observationer påkallade 

eleverna varandra eller läraren när dom var klara. Det förekom ofta jämförelser om var i boken 

eleverna befann sig. Eleverna som var klara med sina uppgifter samtalade gärna med sin bänk-

kamrat. Detsamma gällde elever som tappat motivationen. Bänkkamraten blev i sin tur stressad 

över att bli störd i arbetsron samt att hamna efter ännu mera i matematikboken.  

Indikator två visar att lärare i mycket hög grad anser att matematikens olika nivåer i boken 

stressar eleverna. Graden blir hög genom att eleverna blir färdiga vid olika tidpunkter under 

lektionen, samt elevernas styrka påverkas deras prestation. Ett stressmoment under observat-

ionerna var elevernas jämförelse med varandra om var hur långt de hunnit i boken.  

Styrkan i matematikkunskaperna mättes genom den eleven som hunnit längst.  

Indikator tre visar att läraren i ganska hög grad försöker att minska tävlan mellan eleverna och 

därmed tona ned stressen. Detta gäller genom att eleverna blir tillsagda att fortsätta arbeta under 

tystnad och inte störa sina klasskamrater när dem är färdiga, samt att eleverna får möjlighet att 

arbeta enskilt och på så sätt inte märka av om andra elever är längre fram i matematikboken. 

Under några observationstillfällen påpekade en av läraren att det var gott om tid och eleverna 

inte behövde ha bråttom. En annan lärare påminde eleverna att inte ropa rakt ut när hen var klar 

med uppgifterna. Elever som arbetade bäst i enskildhet hade i mån av plats möjlighet att sitta i 

grupprum, ute i korridoren eller bakom en skärm.  

Indikator fyra visar att läraren i ganska hög grad låter eleverna arbeta klart med uppgifter i 

matematikboken för att sedan belönas med exempelvis spel. Eleverna arbetar i olika takt vilket 

medför att en del elever sitter hela lektionen och arbetar i matematikboken, medan andra elever 

är snabba och får tillåtelse att spela spel en längre stund. Eleverna blir genom detta stressade 

över situationen. Återigen hamnar eleverna i en sådan situation där eleverna som arbetar snabb-

ast får belöning och eleverna som är något långsammare får sitta längre med boken. Det behöver 

dock inte alltid handla om elevernas svaghet respektive styrka i matematik utan kan lika gärna 

handla om vilken elev som fått hjälp först. En elev under en observation satt länge och höll upp 

handen. I slutet fick hen hjälp. Det var enbart två minuter kvar av lektionstiden vilket innebar 

att eleven ändå inte fick spela. Eleven blev besviken och uttryckte att hen aldrig fick spela varpå 

läraren uppmanade eleven att arbeta mer flitigt nästa gång. Sammanfattningen från observat-

ionen om elever upplever stress i samband med matematikboken visar att eleverna i hög grad 

upplever någon form av stress. Eleverna blir stressade av var någonstans klasskompisarna samt 

dem själva befinner sig i matematikboken. Styrkan mellan eleverna mäts genom matematikbo-

ken. Belöningen som ska var rolig blir ett stressmoment för vissa av eleverna.  

  

 Sammanfattning av observationerna   

 

En sammanfattning har gjorts av observationerna som visar mer ingående hur indikatorvärdet 

tedde sig hos de olika deltagarna. Indikatorernas värderas på skala noll till fyra. Indikator noll 
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betyder att situationen inte går att bedöma. Utgår indikatorn från denna studies syfte kan ett 

exempel vara att matematikboken inte användes under ett av observationstillfällena.   

Indikator ett innebär att situationen är bedömbar i ingen eller en mycket liten utsträckning. Till 

exempel finns en fråga om elevernas delaktighet i undervisningen. Blir denna fråga bedömd 

med ett innebär det att eleverna är delaktiga ingenting eller i en mycket liten utsträckning i 

undervisningen. Indikator två innebär att situationen är bedömbar med i ganska lite utsträck-

ning. Om eleverna är delaktiga i undervisningen i en ganska lite utsträckning.  

Indikator tre innebär att situationen är bedömbar i ganska hög utsträckning. Exemplet med ele-

vernas delaktighet i undervisningen ter sig då att eleverna är delaktiga i en ganska hög utsträck-

ning. Indikator fyra innebär att situationen är bedömbar i mycket hög utsträckning. Ett exempel 

var om eleverna upplevde en stress i samband med matematikboken. Blir värdet fyra betyder 

det att eleverna upplever stress i mycket hög utsträckning i samband med mate matematikbo-

ken.   

  

Indikator-

värde:  

  

0 = Går ej att 

bedöma  

  

1= Ingen eller 

mycket låg  

utsträckning  

2 = I ganska  

liten  

utsträckning  

3 = I ganska 

hög  

utsträckning  

4 =  I  hög  

utsträckning  

  

Deltagare:  1. Hur an-

vänds  

matematikbo-

ken i under-

visningen?  

2. I vilken 

aspekt av tid 

användes  

matematikbo-

ken under 

lektionstill-

fällena?  

3. Hur blir  

eleverna  

delaktiga i 

undervis-

ningen?  

4. Hur an-

vänds tiden 

till arbete för 

varje enskild 

elev med 

matematik-

boken under 

lektionen?  

5. Upplever 

eleverna stress 

i samband 

med matema-

tikboken 

?  

Lärare 1  

Observation 1  

1  1  3  1  0  

Lärare 1  

Observation 2  

4  4  3  4  4  

Lärare 2  

Observation 1  

4  4  2  4  4  

Lärare 2 

Observation 2  

4  4  2  4  4  

Lärare 3 

Observation 1  

4  4  1  4  4  

Lärare 3 

Observation 2  

4  4  1  4    
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Resultat:   Matematik-

boken  

används  

frekvent  

genomgående 

i alla lektions-

pass, förutom 

vid första till-

fället då ele-

verna inte an-

vände boken 

alls.   

Matematik-

boken tar 

väldigt stor 

plats i under-

visningen ur 

ett tidsper-

spektiv.   

Eleverna är 

relativt  

delaktiga i  

undervis-

ningen när det 

handlar om lä-

rarens genom-

gång. När ele-

verna anser att 

något behöver 

klargöras stäl-

ler dem frågor 

till läraren.   

I förhållande 

till tiden sitter 

eleverna väl-

digt länge och 

arbetar med 

matematik-

boken.   

Eleverna vi-

sar tydligt att 

ett stress-

påslag finns 

när det gäller 

arbetet i ma-

tematikbo-

ken. Ett ex-

empel är ele-

ver som har 

en styrka i 

matematik-

boken belö-

nas med att 

spela spel 

medan ele-

verna med 

svårighet ar-

betar under 

hela lekt-

ionen med 

matematik-

boken. 

Tabellen visar sammanfattningar av observationer vid observationstillfällen i varje klass. 

5.1.5 Sammanfattning av tabellens indikatorer 

 

Hur används matematikboken i undervisningen?  

Indikatorvärdet visar att läroboken används i hög grad i undervisningen. Matematikboken an-

vänds frekvent genomgående i alla lektionspass, förutom vid första observationstillfället då ele-

verna inte använde boken alls. Matematikboken används till genomgångar och genom arbets-

passen. När eleverna spelar spel är det främst från matematikboken och detsamma gäller när 

det handlar om digitala verktyg.  

I vilken aspekt av tid användes matematikboken under lektionstillfällena?  

Matematikboken tar väldigt stor plats i undervisningen ur ett tidsperspektiv. Under nästan alla 

observationstillfällen användes matematikboken lektionen igenom. Indikationsvärdet visar att 

boken används i mycket hög grad när det gäller tidsaspekten.  

Hur blir eleverna delaktiga i undervisningen?  

Eleverna är relativt delaktiga i undervisningen när det handlar om lärarens genomgång. När 

eleverna anser att något behöver klargöras ställer dem frågor till läraren. När det handlar om 

resterande undervisning är elevernas delaktighet inte så stor. Indikatorvärdet visar att elevernas 

delaktighet är i ganska låg utsträckning.  
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Hur mycket respektive lite tid arbetar varje enskild elev med matematikboken under lektionen?  

I förhållande till tiden sitter eleverna väldigt länge och arbetar med matematikboken. Tiden 

eleverna sitter med boken varierar mellan eleverna. Observationen mättes genom att ta tid från 

när första eleven var färdig till att sista eleven var klar. Vissa elever sitter i princip hela lektionen 

medan andra inte sitter hela lektionen. Eleverna som hinner klart med sina uppgifter innan lekt-

ionen är slut sitter dock ändå större delen av lektionen med matematikboken. Indikationsvärdet 

visar att eleverna sitter i hög utsträckning med matematikboken.  

Upplever eleverna stress i samband med matematikboken?  

Eleverna visar tydligt att ett stresspåslag finns när det gäller arbetet i matematikboken. Ett ex-

empel är elever som har en styrka i matematikboken belönas med att spela spel medan eleverna 

med svårighet arbetar under hela lektionen med matematikboken. Andra moment som stressar 

eleverna är den konstanta jämförelsen mellan varandra om var i boken eleven befinner sig. Detta 

var ett mönster som samtliga elever gjorde under alla observationer oberoende vilken skola. 

Indikatorvärdet visar att eleverna i hög utsträckning upplever stress i samband med matematik-

boken.  

  

5.2 Intervjuer  

 

Intervjuerna i denna studie har utförts i semistrukturerad form och analyserats med fenomeno-

grafisk forskningsansats. Samtliga respondenter är klasslärarna tillhörandes klasserna som ob-

serverats. I detta stycke presenteras frågorna som ställts under intervjuerna samt respondenter-

nas svar.  

    

   På vilket sätt använder du matematikboken i undervisningen?  

 

Samtliga respondenter ansåg att användandet av matematikboken i undervisningen var relativt 

stort. Samtliga svarade att matematikboken utgjorde cirka 80 procent av undervisningen i ma-

tematik samt att matematikboken är för dem, grundläggande i undervisningen.   

Lärare 1:   

Jag använder den ganska mycket. Vi har den som stöd eller som grund till 

undervisningen skulle jag vilja säga.  

Lärare 2:   

[…] alltså jag använder den som grund så att säga, eh i i undervisningen att 

jag utgår ifrån mattebokens olika ehm moment så att säga. 

 Lärare 3:  

Ja vi är ju ganska styrda av den. Vi jobbar ju utifrån den.  
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Lärare 1:  

Ja mm, men jag skulle nog säga att om det är, om det är aktiviteter som är 

mot matteboken så kanske vi jobbar med det, jamen vad ska jag säga, 80 pro-

cent av tiden.  

Respondenterna påpekade också att matematikbokens innehåll till stor del, svarar mot läropla-

nens mål. Bitarna som fattas kompletterar respondenterna med material som till exempel IKT, 

spel, fristående arbetsblad eller laborativ matematik.  

  

  Varför anser du att boken är viktig i undervisningen?  

 

Även här var respondenterna eniga om att matematikboken är grundläggande i undervisningen. 

Det mesta finns med och det är tidsbesparande att arbeta med en bok. Alla respondenter har en 

lärarhandledning som hör till matematikboken som anses vara ett bra komplement för lärarna. 

Strukturen och tydligheten som en matematikbok innehar anses också som en viktig faktor till 

varför matematikboken är viktig i undervisningen.  

Lärare 1:  

Även om man nu inte får med alla mål så är det ju ändå som en struktur. Som 

jag tycker är tydlig och så underlättar den ju jobbet för oss som pedagoger 

också. […] Det blir ju inte bara att skriva i bok, utan den har ju mycket andra 

uppgifter, alltså idéer på uppslag som man kan använda sig av. 

  

 Lärare 2:  

 […] böckerna som tillverkas idag eller det materialet som vi har valt ut här 

på skolan är ju så att säga, baserat på verkligen på läroplanen. Så man vet att 

man får med alla bitar Däremot kan man ju alltid ha synpunkter på hur 

mycket eller hur lite det är med i boken, så då, vid behov så kompletterar vi ju 

med olika material. Fristående material eller spel eller andra digitala pro-

dukter Så att man formar den undervisning man vill ha själv.  

  

  I vilken utsträckning anser du att matematikboken nyttjas? Varför?  

 

Respondenterna trycker än en gång på en bristande tid som råder inom läraryrket. Förutom att 

läroboken är kopplad till läroplanen så är det en tidsbrist att hitta annat material, även om det 

kompletteras med annat ändå.   

Lärare 2:  

Det finns ju begränsat med tid. För att utforma eget material […] Så det 

är ju klart att i den bästa av världar och att man skulle ha oändligt med 
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tid så kanske man skulle vilja göra som sitt eget material. Men här finns 

det ju som färdigt. Det är kopplat till läroplanen 

 Lärare 3:  

Ja vi har ju jobbat både utan mattebok och med mattebok och det varför vi 

har valt att ha mattebok nu. Det är ju för att det underlättar arbetet. För att 

när man inte har mattebok så är det mycket eh. Går åt mycket tid till att pla-

nera på ett annat sätt. Nu är det liksom färdigt man om man följer den så vet 

man att man fått med dom flesta delarna. Mm det är tiden. 

  

 Vad är positivt med matematikboken och negativt?  

 

På ovanstående fråga belyste respondenterna återigen tidsaspekten som positivt med använd-

ning av matematikbok i undervisning. Samtidigt anser dem att matematikboken saknar djupin-

lärning, den går forcerat framåt och kan anses vara för avancerad för den tänkta årskursen. En 

annan positiv aspekt som lyfts fram är det grundtäckande materialet samtidigt som lärarna av-

råder att förlita sig helt på bokens innehåll.  

Lärare 3:  

Ja positivt är ju det är ju tidsbesparande och att man vet att man får med dom 

bitar som ska som man ska ha med. I matten dom, ja följer man den så har 

man nog gått igenom dom delar som man ska gå igenom. Så känns det som- 

Men nackdelen kan jag ju tycka att det är eh den här boken är den är ju väl-

digt det går forcerat framåt tycker jag.  

Lärare 1:   

 Som sagt så har jag jobbat jättelänge. Så att egentligen skulle jag säkert 

klara det här med att jobba utan, för jag vet ju precis vilka moment som man 

ska igenom, men det blir ju väldigt mycket man ska plocka från olika håll. 

Alltså se till att, man måste ju ha jättebra struktur om man ska, om man inte 

skulle ha en mattebok. Som jag tänker skulle vara svårt. Och vi har ju haft 

matteböcker som inte har varit, alltså den här matteboken, den är ju. Det är 

mycket jobb. Det finns två olika nivåer, som jag tycker är jättebra. Eh, för 

som det varit förut då man haft en mattebok som bara funnits en nivå. Då har 

man ju fått kopiera så kopiöst mycket, till dom barn som ha behövt mer. Det 

tar mycket tid att inte använda matteboken.  

I:  Vad kan du säga om negativt med att använda matteboken?  

R: (suck) jag tänker att det skulle vara negativt om man inte tog in annat. Om 

man inte kände sig, alltså, jag känner mig ju säker på vad dom ska kunna. An-

nars tänker jag ju att den här boken, den är ju ganska avancerad. 

Lärare 1:  

[…] man kan ju som falla och sen kan man ju också tänka att en mattebok är 

heltäckande. Om man inte passar sig.   
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Förutom ovanstående frågor lyfter respondenterna fram att det finns en stress bland eleverna 

och en tävlan om att inte vara tillräckligt snabb och duktig. En stress hos pedagogerna finns 

också när det handlar om undervisningen. Respondenterna förespråkar ofta om tidsbesparingen 

som sker när matematikboken används. Samtidigt lyfter lärarna fram en oro över att eleverna 

inte får en önskad djupinlärning. Även en fara uttrycks över att förlita sig helt på matematikbo-

ken som täckande faktor i matematikundervisningen.  

  

5.3 Resultatsammanfattning 

 

I detta stycke sammanfattas observationernas och intervjuernas resultat till frågeställningen.  

 

5.3.1 Hur använder lärare matematikboken i undervisningen?  

 

Genom observationer och intervjuer ses ett tydligt mönster av att lärare brukar matematikboken 

i allra högsta grad i undervisningen. Lärare använder matematikboken som grundläggande 

material istället för en sekundär artefakt i undervisningen. I observationerna syntes ett tydligt 

mönster av lärarnas tillämpning gällande matematikboken. Matematikboken användes under 

genomgången, till exempel genom att visa sidor ur eller material tillhörande boken. Under ele-

vernas arbetspass användes matematikboken till allra största del. Eleverna som arbetade force-

rat fick arbeta med arbetsblad från matematikboken. När dessa arbetsblad var genomförda fick 

eleverna arbeta med spel som oftast hörde till matematikboken. Någon enstaka gång fick ele-

verna arbeta med spel som var fristående från matematikboken. Det gällde dock inte alla elever. 

Eleverna som dröjde med sitt arbete i matematikboken fick sitta hela lektionen och arbeta i 

boken. I intervjuerna uttryckte samtliga respondenter att matematikboken används till ungefär 

80 procent av hela undervisningen i ämnet matematik. Lärarna trycker på att matematikboken 

svarar mot de flesta målen i läroplanen, samtidigt som en tidsbrist råder. Lärarna påpekar att 

deras erfarenhet är lång och matematikundervisningen skulle fungera utan lärobok. Återigen 

lyfts tidsbristen fram och lärarna påpekar att det är skönt att använda en bas i undervisningen, 

det vill säga matematikboken. Genom stöd i tidigare forskning visas det även att matematikbo-

ken används till grund för undervisningen (Grevholm, 2011). Pansell & Bjorklund Boistrup 

(2018) visar i sin forskning att matematikboken påverkar undervisningen till 70 procent. Dess-

utom är Sverige ledande gällande användande av matematikboken i jämförelse med andra län-

der (Johansson, 2011).   

  

5.3.2 Vilken roll får matematikboken i undervisningen?  

 

Samtliga respondenter uttryckte att matematikboken leder undervisningen med 80 procent. Det 

mesta av undervisningen är kopplat till läroboken. Alla respondenter gav uttryck för att mate-

matikboken lägger grunden till undervisningen. Materialet som eleverna arbetar med härstam-

mar från matematikboken, vare sig det är arbetsblad, IKT-uppgifter, praktisk matematik eller 
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filmer. Väldigt få uttrycker att dem har ett fristående material och det enstaka materialet an-

vänds ytterst sällan. Användandet av matematikboken visar också att det blir en viss stress hos 

eleverna. En respondent berättade att eleverna blev stressade av varandra. Eftersom det fanns 

en tävlan över att bli klar först, i en sådan hög grad att det samtalades om på utvecklingssamtalen 

samt på föräldramöten. Samtliga respondenter förklarade också vikten av att inte hamna efter i 

boken samt att om eleverna blir sjuka så skickas boken hem.   

Tidigare forskning visar att matematikboken även har stor betydelse i högre studier än grund-

skolan. Grevholm (2011) utrycker en oro över att det är fler män än kvinnor som studerar ma-

tematik på universitetsnivå. Studier visar att matematikböcker är subjektivt gentemot det man-

liga genuset än det kvinnliga, vilket kan vara en bidragande orsak.  

  

6 Diskussion  
 

Denna studie syftar till att bidra med en ökande insikt om hur lärare använder matematikboken 

i undervisningen samt vilken roll får matematikboken i undervisningen enligt lärarna i årkurs 

tre. I avsnittet om resultaten framgick hur dessa lärare uppfattar matematikbokens roll i under-

visningen samt hur lärarna använder matematikboken genom observationer. I detta avsnitt pre-

senteras metoddiskussion och resultatdiskussion till ovanstående frågor.   

  

6.1 Metoddiskussion  

 

Syftet med att använda en kvalitativ studie var i detta fall, att undersöka matematikbokens an-

vändning. I kvalitativa metoder ska ett fenomen beskrivas och sedan ska förståelsen för feno-

menet öka (Alvehus 2013). Syftet med denna forskning var att undersöka hur mycket matema-

tikboken används i undervisningen enligt lärarna samt öka förståelsen till varför boken används 

i den stora utsträckningen. I denna studie har samtliga respondenter uttryckt att boken ligger till 

grund för undervisningen. Observationer och intervjuer valdes som metod till datainsamlingen. 

Observationer genomfördes i tre klasser vid två tillfällen vardera. Vid varje observationstillfälle 

fördes anteckningar efter fem punkter som fungerade som stöd till de två huvudsakliga forsk-

ningsfrågorna. 

Stödpunkter var följande: 

• Hur användes matematikboken i undervisningen?  

• Vilken tidsåtgång användes matematikboken i undervisningen?  

• Hur blir eleverna delaktiga i undervisningen?  

• Hur mycket tid respektive lite tid sitter varje enskild elev med matematikboken?  

• Upplever eleverna stress i samband med matematikboken?  
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Punkterna valdes ut på grund av att fokuset skulle fortsätta vara på forskningsfrågan (Bjørndal, 

2018). Ett observationsschema uträttades för att svaren skulle bli lättare att genomskåda, inspi-

rerat av skolinspektionens observationsschema, se bilaga 2 (Skolinspektionen, 2018).  Efter 

observationstillfällena följde en enskild kort intervju med varje lärare. Intervjuerna spelades in 

för att kunna urskilja tonfall och tonläge hos respondenterna och intervjuaren. Intervjuerna tran-

skriberades därefter och blev till text. Enligt skolinspektionen (2018) är det positivt att vara två 

observatörer på plats när en observation genomförs. Delvis för att det blir två olika individer 

som observerar och vad den ena uppfattar kan den andra till exempel missat. Delvis kan det 

också vara fördelaktigt att kunna jämföra anteckningar och föra en diskussion om vad observa-

törerna anses sig upplevt. Eftersom det enbart finns en observatör i denna studie kan detta ha 

påverkat studiens reliabilitet på så sätt att anteckningarna enbart analyserades av observatören 

själv. Någon diskussion kunde inte heller genomföras på grund av att det enbart är en observatör 

i studien.  

Hur tillförlitlig är metoderna som bedrivits i studien egentligen? Fördelen med att samla data 

genom att observera är att observatören får delta i en naturlig situation (Fejes & Thornberg, 

2012).  Observatören får en egen inblick i situationen. Samtidigt lyfter Alvehus (2013) begrep-

pet observatörseffekten. Enligt Alvehus (2013) kan observatörseffekten uppstå när en observat-

ion genomförs. Vilket innebär att observatören påverkar observationsmiljön på något sätt och 

därmed påverkas även studiens tillförlitlighet. Alvehus (2013) lyfter även fram att observa-

törseffekten är relativt begränsad i jämförelse med till exempel en intervju eller fokusgrupper 

där forskaren kan influera mer än en passiv observatör.  

Under observationerna i denna studie frågade respondenterna vad observatören förväntade sig 

att se och om dem skulle anpassa lektionsuppläggen efter mina önskemål.  Vilket på sätt och 

vis kan anses som observatöreffekt. Eftersom läraren efterfrågade vad som var relevant att se 

påverkades observationsmiljön redan i och med att frågan ställdes. Frågan bemöttes således 

med att en naturlig miljö helst ville ses och att läraren fick borste från att det fanns en ej tillhö-

rande person med i klassrummet. Samtidigt är det säkert svårt att vara naturlig i sådana situat-

ioner där observation föregås. Enligt Bryman (2011) påverkas situationen, till exempel elever-

nas och lärarens beteende, när det finns en utomstående i närheten. Faktumet att det finns en 

utomstående i klassrummet som vanligtvis inte är där kan leda till att beteendet förändras på 

personerna som observeras (Bryman, 2011). Resultatet blir inte naturligt när lektionerna anpas-

sas, eftersom viljan är att studien ska vara baserad på hur lektionerna förfaller sig naturligt. 

Resultaten kan anses som trovärdiga i studien, eftersom konstlade lektioner avböjdes och öns-

kan var att lärarna inte skulle tänka på att observatören var i klassrummet. Men dock kan resul-

tatet påverkas när det gäller olika effekter som kan ske när situationer observeras (Bryman, 

2011).  

Vidare lyfter Bryman (2011) försökskaninseffekten som innebär att dem som observeras är 

medvetna om observationen. Det kan närmast liknas med när vi studenter är ute på våra verk-

samhetsförlagda utbildningar där vi blir bedömda och observerade av handledare hela tiden. 

Det kan också liknas vid när en klass får besök av en utomstående, till exempel vårdnadshavare 

eller ett rektorsbesök. Det är näst intill omöjligt att avgöra ifall någon av dessa effekter skedde 

under någon av dessa observationer eftersom studien är under en begränsad period. Det som 

närmast kan liknas vid en observationseffekt är lärarnas frågor om hur observatören ville att 
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dem skulle lägga upp lektionerna. Eftersom observatören inte känner klasserna nämnvärt är det 

svårt att avgöra ifall eleverna och lärarna spelar en annan roll under dessa observationsbesök 

eller om det är ett naturligt och vardagligt tillstånd som observerats i klasserna.   

Vid första observationstillfället spelade eleverna ett fristående spel hela lektionen. Under det 

tillfället gick det inte att göra en bedömning om matematikbokens bruk eftersom användandet 

var obefintligt. Klassläraren uppgav att eleverna hade utegymnastik före lektionen. Klassläraren 

berättade att mycket tid går åt till omklädning och därmed kommer eleverna tillbaka till klass-

rummet vid olika tider. Läraren hävdade att lektionen efter gymnastiken, särskilt vid utegym-

nastik, blir relativt kort och därför ”hinns inte så mycket nyttigt med”.  

En annan aspekt inför denna specifika lektion, var att nationella proven skulle vara nära inpå 

och övandet inför detta var stort. En lektion med spel kom precis lägligt till trötta elever. Läraren 

poängterar dock att spela spel en hel lektion inte är något som hör till vanligheterna. I en annan 

observation skedde en klassförändring. Klasserna skulle sammansättas från tre parallellklasser 

till två. Under dessa observationer var eleverna i andra konstellationer än det dem var vana. 

Detta innebar att eleverna blev påverkade av det nya som skedde i klassrumssituationen. Lära-

ren i denna observation påpekade att eleverna inte var vana vid denna sammansättning och 

eleverna testade gränser både hos varandra således som hos läraren. Dessa uppgifter om en 

lektion som inte var som övriga lektioner samt nya sammansättningar påverkar naturligtvis re-

sultaten, samt även effekterna av observationerna. Studien skulle eventuellt ge en större tillför-

litlighet om observatören hade studerat eleverna och lärarna under tid samt fått en relation till 

var och en. På så sätt kan det vara lättare att genomskåda roller som kan uppstå enligt Bryman 

(2011).   

Intervjuerna skedde efter observationerna. En fördel med att använda intervju som metod är att 

samma intervju kan användas till många olika respondenter men svaret blir således olika mellan 

respondenterna. Detta ger en bredd till studien (Alvehus, 2013). En klar fördel var att transkri-

bera intervjuerna. Det omfattande arbetet som en transkribering kräver hjälper också intervjua-

ren att få en djup insyn av respondenternas svar genom att gå igenom materialet ett flertal gånger 

(Fejes & Thornberg, 2012). Genom intervjuerna fick respondenterna ta del av vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). En respondent uttryckte att det kändes tryggt att veta att om 

principerna samt trygghet att avsluta om respondenten själv kände sig obekväm.  

Intervjuerna följdes stegvis efter fenomenografisk forskningsansats. På så sätt blev dataana-

lysen väldigt strukturerad (Fejes & Thornberg, 2012). En fördel med att intervjua efter obser-

vationer är att den som intervjuar har möjlighet att ställa frågor om situationer som uppfattas. 

Samtidigt är det också fördelaktigt att intervjua före observationer för att kunna iaktta om re-

spondenternas uppfattning stämmer överens med det observatören uppfattat (Kvale & Brink-

mann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att studiens validitet ökar genom att använda 

intervjuer som metod först för att sedan använda observationer eftersom observatören kan 

nämna tidigare iakttagelser för respondenten. På så sätt knyts intervju och observation som me-

tod ihop. Återigen spelar tidens roll in. Denna studies trovärdighet skulle kunna vara högre om 

intervjuer hade skett under en längre tidsaspekt. 
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6.2 Resultatdiskussion  

 

Är det nödvändigt att använda matematikboken som grundläggande undervisningsmaterial eller 

är det möjligt att använda den som ett komplimenterande stöd i undervisningen? Alla pedagoger 

som intervjuades i forskningen ansåg att matematikboken utgjorde mindre stress. Det poängte-

rades även att matematikboken oftast är adekvat gentemot läroplanen och dess mål. Enligt Jo-

hansson (2005) är det mestadels verksamma lärare som författat läroboken i matematik. Betyder 

det dock att matematikböckerna i sin helhet räcker till för att nå en grund kunskap för våra 

elever? Sträcker sig kunskapen och kompetensen som matematikboken genererar till alla ele-

verna? Två tredjedelar av respondenterna var missnöjda med läroböckerna. Dock handlar det 

inte om samma bok utan det är två enskilda läroböcker. En tredjedel utryckte en stress över att 

hinna arbeta klart med boken innan läsåret är slut. Samtliga lärare har uttryckt att eleverna kän-

ner en stress om arbetet i matematikboken och att vissa elever kan känna att deras prestation är 

värdet i deras matematikkunskaper. Resultatet över hur lärare använder matematikboken i 

undervisningen blev följande.  

I denna studie upplyser lärare att matematikboken ligger till grund för undervisningen med cirka 

80 procent, vilket förstärks i tidigare studier där Johnsson (2011) belyser att matematikboken 

enligt TIMSS-resultat visar ett användande på cirka 90 procent i Sverige. Under observations-

tillfällena uppmanades elever att använda läroboken. Detta gjordes genom att använda ett visst 

antal sidor som skulle räknas, extra material tillhörande matematikboken och inte i allt för stor 

utsträckning använda fristående material. I tidigare studier bekräftar Johansson (2005) att lä-

rarna uppmanar elever att använda matematikboken genom att först ha en genomgång för att 

sedan låta eleverna räkna själva i boken. Individualiseringen som skedde i klassrummen fanns 

om än i väldigt liten skala.  

I denna studie fanns anpassad undervisning i form av att eleverna kunde arbeta avskilt, enskilt 

och i grupprum, men fortfarande var det matematikboken som dominerade undervisningen. Un-

der dessa observationer i klassrummen såg undervisningen väldig lik ut skolor emellan. Thorén 

(2009) belyser vikten av att individualisera och variera undervisningen för att behålla eleverna 

motivation, särskilt i de lägre åldrarna. I intervjuerna påpekar lärarna fördelar med att använda 

matematikboken. Struktur och måluppfyllelse var några faktorer som nämndes. Dock förtydli-

gade lärarna att andra komplement än läroboken är nödvändiga för att nå kunskapsmålen. Detta 

styrks av Johansson (2005) samt att måluppfyllelsen är ett vanligt argument som lärare brukar 

använda i diskussioner när det handlar om användandet av matematikboken (Johansson, 2006). 

Englund (1999) påpekar att strukturen i matematikboken kan fungera som en trygghet.  

En annan aspekt som åskådliggörs är den rådande tidsbristen hos lärarna. I intervjuerna fram-

kom det att tiden är knapp och det blir en markant ökande arbetsbörda att använda fristående 

material som komplement till matematikboken. Johansson (2011) hävdar att arbetsbördan ökar 

om lärare skulle lägga ned mer tid på fristående material samt att ämnesdidaktiska kunskaperna 

måste ökas. Lärarna i denna studie hävdar dock att matematikboken är en motivation för ele-

verna. En av lärarna i denna studie påpekar att i grundskolans yngre år har eleverna inte så 

mycket läromedel i andra ämnen. Matematikboken är en av de få läroböckerna eleverna har och 
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därför anser lärarna att boken blir en motivation. Tidigare studier visar att matematikboken kan 

fungera som drivkraft för eleverna (Thorén, 2009).   

Något som märks tydligt från observationerna är att sociokulturella perspektivet inte råder i den 

matematiska undervisningen. Eleverna arbetar mestadels enskilt i matematikboken. Vilket 

också kan få stöd i tidigare forskning där Skolinspektionen (2009) visar att matematikundervis-

ningen oftast sker genom att eleverna arbetar enskilt i böckerna efter att läraren har bedrivit en 

gemensam genomgång.  Göransson (2011) anser att arbetet i matematik bör ske genom under-

visningsstrategier. Några av dessa strategier är bland annat vikten av samtal och diskussioner 

syftande på olika inlärningsprocesser mellan elever och lärare. En annan strategi är interaktion 

gruppvis där eleverna stimuleras till en positiv inlärning, samt reflekterar och formulerar sin 

inlärning genom att arbeta i samspel med varandra (Göransson,  

2011). Sociokulturella perspektivet bygger på att individer utvecklas i samspel med varandra 

(Säljö, 2000). Få gånger under denna studie arbetade eleverna gruppvis eller i par. Eleverna 

hade inte heller möjlighet till några vidare diskussioner mellan varken lärare eller klasskamra-

ter. Dock fick eleverna möjlighet att sätta sig i grupprum eller korridor och arbeta. Dessvärre 

skedde detta enbart då eleverna arbetat klart med matematikboken vilket resulterade i att vissa 

elever inte fick sitta tillsammans med någon alls eller under en väldigt begränsad och kort tid.   

Vilken roll får matematikboken i undervisningen? I tidigare studier sammankopplas ekonomi 

med matematikboken. Grevholm (2011) påpekar att matematikboken är en produkt som spelar 

en ekonomisk roll. I denna studie hävdar en av lärarna under en av intervjuerna att det går bra 

att byta bok i lågstadiet eftersom böckerna inte är så dyra. Samma lärare påpekar att det blir 

dyrare att byta bok ju högre årskurs som eleverna går i. Alla lärare i denna studie hävdar att 

matematikboken är en bra resurs att tillgå i undervisningen. Matematikboken är grunden för 

undervisningen samt att lärarna anser boken som ett stöd för dem. I intervjuerna framkom det 

att matematikboken underlättar undervisningen tidsmässigt. Lärarna poängterade dock att det 

är viktigt att ta in annat material än enbart matematikboken för att tillgodose kunskapsmålen 

gentemot läroplanen.  

Tidigare forskning visar att matematikboken är en bra artefakt i undervisningen och att det kan 

finnas svårigheter att klara sig utan (Brändström, 2003). Även Johansson (2009) lyfter att ma-

tematikboken underlättar för lärarna. Däremot kan matematikboken bidra till en stress mellan 

eleverna. I denna studie framkom det att eleverna blir stressad av matematikboken i sådan grad 

att det har tagits upp på utvecklingssamtalen. Eleverna uttryckte att stressen uppstod när elever 

jämförd sig med varandra och även när elever ropade rakt ut i klassrummet när arbetsuppgif-

terna är slutförda. Tidigare forskning visar att elever kan mäta sina kunskaper gentemot 

varandra vilket kan leda till en ökad stress (Johansson, 2009).  Det som framkommer i denna 

studie samt kan styrkas av tidigare forskning är att matematikbokens roll i undervisningen är 

grundläggande. Det visar resultatet i denna studie samt i tidigare forskning. Lärarna använder 

matematikboken som en grund i sin undervisning. 

Denna studie visar tydligt genom observationer och intervjuer att matematikboken tar en stor 

plats i undervisningen. Med stöd i tidigare forskning har matematikbokens roll i undervisningen 

inte ändrats markant under tid. Johansson (2006) belyser att matematikboken dominerar under-

visningen. Lepik med kollegor (2015) lyfter att uppgifter och andra övningar generellt sätt 
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främst är hämtade ur matematikboken. Det var också något som observerades i denna studie. 

Dock var det individuella enskilda arbetet i matematikboken det som syntes mest i observation-

erna vilket även Johansson (2006) ger stöd till. Samtidigt påpekar dock lärarna fördelar med att 

använda matematikboken, vilket även Lepik med kollegor (2015) samt Johansson (2006) in-

stämmer i. Matematikboken kan verka ämnesöverskridande (Lepik et al., 2015) samt verka som 

en förstärkande artefakt i undervisningen (Johansson, 2006). En annan aspekt som kan påverka 

reliabiliteten i denna är att två olika analysmetoder användes till stöd av varandra i denna studie, 

fenomenografisk forskningsansats samt skolinspektionens analysschema och det faktum att 

många svar och observationer gick in i varandra. 

  

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget  

 

Genom denna studie har insikten ökat över vilken slagkraft matematikboken har i undervis-

ningen. Vikten av matematikboken i undervisningen är stor för samtliga respondenterna i stu-

dien. Även om lärarna hävdar att de skulle klara sig utan boken på grund av deras erfarenhet 

lyfter samtliga att mycket handlar om tidspress. Lärarna medger också att fördelen med mate-

matikboken är att den innehåller många delar mot kunskapsmålen och måluppfyllelserna som 

finns med i LGR 11, även ifall inte alla mål uppfylls via matematikboken.   

  

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

 

Forskning om användandet av matematikboken i undervisningen har varit otroligt intressant. 

Ämnet känns högst relevant i dagens skola för alla. Undervisningen ska anpassas till varje en-

skild individ (Skolverket, 2018). Frågan är om undervisningen anpassas med den tunga grunden 

som matematikboken lägger i undervisningen. Ett förslag på framtida forskning inom ämnet 

med matematikboken kan vara hur undervisningen utvecklas utan matematikbok? Blir under-

visningen mer individanpassad utan matematikbok och hur påverkar det till exempel resultaten 

i TIMSS och PISA?   

För att kunna utföra en sådan forskning krävs ett långt arbete över tid. Det krävs att följa ett 

antal elever från de lägra åldrarna till högre åldrarna för att kunna se en utveckling. Dessutom 

krävs det lärare som valt att arbeta utan matematikbok i sin undervisning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Missivbrevet  

  

Hej!  

Jag heter Sofia Kanwar och studerar sista terminen på grundlärarutbildningen, vid Luleå tek-

niska universitet. Under sista terminen på lärarutbildningen skriver vi ett examensarbete. Mitt 

arbete kommer att handla om undervisning i ämnet matematik och hanterandet av läroboken, 

detta för att öka kunskapen om matematikundervisning. Jag söker därför lärare i årskurs tre 

som är villiga att ta emot besök i form av observationer under matematiklektioner. Jag skulle 

även önska att genomföra en intervju med klassläraren om vad jag har observerat. Observat-

ionerna handlar om cirka två till tre besök. Under besöket sitter jag enbart med i klassrummet 

och observerar.  

Huvudkraven för studien är utgångspunkterna i vetenkapsrådets forskningsrådets etiska prin-

ciper. Följande är dessa krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentskravet och nytt-

jandekravet. Vilket innebär att det du när som helst kan avbryta och att det självklart är frivilligt 

att delta. Det som framkommer i intervjun och observationerna kommer endast att behandlas 

av mig och nyttjas i forskningsändamål och det slutgiltiga arbetet kommer att vara avidentifi-

erat. Observationer och svar i intervjuer kommer inte att kunna kopplas ihop med någon enskild 

individ, skola eller stad.  

Hör gärna av er till mig om ni har några frågor eller funderingar.  

 Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar Sofia Kan-

war telefon: XXXX-

XXXXXX mail: 

XXXXXXXXXXXXXX   

    

  

 

 

 



   
  

 

Bilaga 2 

 

Skolinspektionens observationsschema   

Undervisningens allmänna kvaliteter  

  

För värderingen av varje indikator och den sammanfattande värderingen används följande 

skala:  

  

1= i mycket låg grad eller inte alls       2= i ganska låg grad  3= i ganska hög grad         

4= i mycket hög grad    

  

X= går inte att värdera eller är inte relevant i sammanhanget. Kommentera i så fall varför.  

    

Område  Indikator: Läraren ...  Värde  Exempel: Läraren ...  

1.  

Trygg,  stöd-

jande och 

uppmunt-

rande läran-

demiljö  

  

  

  

 

  

  

  

1  …  skapar  en  

positiv atmosfär  

  … talar till eleverna på ett positivt sätt  

… visar värme och empati mot alla elever 

… skapar ett tillåtande klimat och strävar 

efter att eleverna ska känna sig trygga  

… ser till att eleverna vågar ta risker och 

göra försök - misstag ses som tillfällen till 

lärande  

 

2  … bemöter ele-

verna med  

respekt   

  … lyssnar på vad eleverna har att säga, låter 

eleverna tala till punkt   

… bemöter elevernas åsikter med intresse, 

allvar och respekt   

… uppmuntrar eleverna att lyssna på 

varandras åsikter med intresse, allvar och 

respekt  

 



   
  

 

Sammanfat-

tan de värde-

ring (skala 1–

4):  

  

  

  

3  ... har positiva 

förväntningar på 

eleverna och stöt-

tar deras  

självtillit  

  … ger eleverna talutrymme och uppmunt-

rar dem att delta i samtal i grupp eller hel-

klass  

… ger positiv respons på elevernas inspel 

och ansträngningar   

... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa 

och att våga sikta högre  

... visar positiva förväntningar på elevernas 

förmåga   

… värdesätter och visar respekt för alla ele-

vers arbetsinsatser  

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt 

elever som förefaller passiva eller oengage-

rade i olika aktiviteter    

 

 4  ... 

 skap

ar motivation in-

för  

olika aktiviteter    

  … bidrar till positiva förväntningar, nyfi-

kenhet, handlingsberedskap hos eleverna  

… sätter in uppgifter i ett för eleven ange-

läget  

sammanhang  

… anknyter till aktuella samhällsfrågor el-

ler livet utanför skolan   

 

 5  …  upprätthåller  

studiero   

  … ingriper vid nedsättande uttryck mellan 

elever, negativa kommentarer, suckar, 

blickar etc.  

… ser till att eleverna kan utföra sina  

arbetsuppgifter utan att störas av kamrater 

  

Kommentar:  

  

  

  

  

    



 

 

  

Område  Indikator: Läraren ...  Värde  Exempel: Läraren ...  

2.   

Individanpass 

ning, variation 

och utma-

ningar  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfat-

tan de värde-

ring (skala 1–

4):  

5  … ser till att ar-

betet under lekt-

ionen är  

tankemässigt ut-

vecklande  

  … ställer öppna frågor där svaret inte är givet … 

ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de 

yttrar sig  

… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och 

argumentation med hjälp av uppföljande frågor  

… använder sig endast undantagsvis av korta 

kontrollfrågor eller fråga-svarsmönster (dvs. 

IREmönster som inte gynnar elevernas förståelse 

och kunskapsutveckling)   

… ger eleverna möjligheter att reflektera och 

problematisera  

… ger eleverna uppgifter som stimulerar deras 

egen aktivitet  

… ger eleverna stöd genom att visa på och låta 

dem utveckla olika lärandestrategier  

 

6  … anpassar 

undervisning till 

eleverna i  

gruppen  

  … tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter 

och tidigare lärande  

… låter eleverna arbeta i olika takt med uppgifter 

… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svå-

righetsnivå, efter elevernas intressen och förut-

sättningar  

… anpassar arbetsformer efter elevernas behov 

och intressen  

… ger eleverna möjlighet att välja bland uppgif-

ter med olika innehåll inom det aktuella kun-

skapsområdet  

... ser till att eleverna får uppgifter som är utma-

nande utifrån deras förutsättningar  

… ger eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs. av så-

dan art att eleverna på olika sätt kan fördjupa sig 

och aktivt arbeta med dem under hela den avsatta 

tiden   



 

 

 7  … ser till att ele-

ver med behov 

av stöd under 

lektionen får  

sådant  

  … ser till att eleverna får hjälp med sitt arbete un-

der lektionen    

… ger vid behov elever möjlighet att träna och 

ägna mer tid åt olika moment och aktiviteter … 

ger eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälp-

medel de behöver  

 

  8  …  varierar  

undervisningen   

  … låter eleverna prova på olika arbetssätt och 

arbetsformer  

… låter eleverna få arbeta såväl självständigt 

som tillsammans med andra  

…skapar variation och balans mellan lärarledda 

genomgångar och elevaktivitet  

… låter eleverna möta olika typer av medier i 

undervisningen, t.ex. IT.  

 

Kommentar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  



 

 

   

Område  

Indikator: Läraren ...  Värde  Exempel: Läraren ...  

3.  

Tydlighet i 

mål, innehåll 

och struktur  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sammanfat-

tan de värde-

ring (skala 1–

4):  

  

9  … genomför en 

genomtänkt  

lektionsstart  

  … välkomnar eleverna och gör en tydlig och in-

tresseväckande lektionsstart  

… anger målen för lektionen  … presenterar ak-

tiviteterna som ska ske under lektionen och syf-

tet med dessa  

… sätter in lektionen i ett större sammanhang, 

gör en koppling till tidigare lektioner eller till 

andra ämnesområden   

 

10  … genomför en  

välstrukturerad 

lektion  

  … ger lektionen ett logiskt flöde där uppgifter 

tydligt hör ihop med inledande genomgångar 

och kunskapsmål  

… skapar överblick och sammanhang  

… skapar balans mellan lärarledda genomgångar 

och elevaktivitet   

… ser till att eleverna har tydliga uppgifter och 

roller i gruppaktiviteter  

… ser till att övergången mellan planerade akti-

viteter genomförs utan att ordningen störs  

 

11  … ger tydliga 

beskrivningar, 

förklaringar och  

sammanfattning 

ar  

  … förklarar hur enskilda moment och uppgifter 

hör  ihop  med  lektion-

ens  övergripande kunskapsmål eller 

inledande genomgång  

… använder ett språk eleverna förstår   

… sammanfattar olika moment och gör klart för  

sig att alla elever förstår  

… skapar en balans mellan mer avancerade ut-

tryck och mer vardagsnära språk, mellan ab-

strakt och konkret  

… använder olika hjälpmedel och/eller exempel 

från vardagslivet för att förtydliga   

… bryter vid behov ned övergripande mål i han-

terliga delmål  

… går runt bland eleverna/grupperna för att 

fånga upp deras förståelse  

 



 

 

 12 … kontrollerar 

att eleverna  

förstått   

 … ställer utvecklande frågor för att få en bild av 

elevernas förståelse   

 … låter någon elev inför hela klassen eller ele-

ver gruppvis summera kontentan     

 

 13 … gör ett tydligt 

sammanfattande 

lektionsslut 

 … avslutar lektionen på ett planerat sätt  

… gör en sammanfattning av lektionsinnehållet  

… gör en anknytning till nästa lektion    

… anknyter till något annat relevant samman-

hang 

 

Kommentar: 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 


