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Läromedel inom matematikundervisningen - Vilka läromedel används och vilka 
faktorer påverkar valet? 
Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära visar att läroboken är det läromedel som dominerar 
den svenska undervisningen i matematik och att den största delen av undervisningen sker 
genom enskilt arbete i boken. Rapporten visar även att elevernas intresse för ämnet sjunker ju 
högre upp i åldrarna eleverna kommer. I läroplanen för ämnet matematik står det beskrivet att 
ämnet ska arbeta för att öka elevernas intresse för matematik samt att eleverna ska få testa på 
olika arbetssätt (Skolverket 2016). 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera vilka läromedel lärare i årskurs 7–9 i den 
svenska skolan använder sig av i sin undervisning. Uppsatsen syftar även till att undersöka 
vilka faktorer som påverkar lärarnas val när det kommer till användandet av olika läromedel. 
Hur lärarna skulle vilja att deras undervisning skulle se ut undersöks också.  

Studien genomfördes genom en enkätundersökning som skickades ut till medlemmarna i 
Facebookgruppen Matematikundervisning samt till 159 rektorer utspridda i Sverige. 131 
enkäter samlades in och analyserades. Enkätsvaren indikerade på att läroboken fortfarande är 
det läromedlet som dominerar undervisningen i matematik. Dessutom framkom det att de 
flesta lärarna skulle vilja att deras undervisning skulle vara mer variationsrik och mindre 
bunden till läroboken samt att de skulle vilja använda sig mer av problemlösningsuppgifter 
och gruppövningar. Dock upplever de att tid, pengar och tillgången till material sätter stopp.  

Nyckelord: matematik, läromedel, undervisning, påverkansfaktorer, lärare 

Teaching materials in mathematics teaching – Which teaching materials are used 
and what factors influence the choice? 

The Swedish National Agency for Education’s report (Skolverket 2003) Lusten att lära (in 
English = The will to learn) are showing that the textbook is the most frequently used 
teaching material in Swedish teaching in the subject of mathematics. Most of the teaching 
takes place through individual work with the textbook. The report is also showing that the 
students’ interest for the teaching reduces when the students get older. The Swedish 
curriculum for mathematics describes that the subject is meant to increase students’ interests 
for mathematics and that the students’ abilities shall be tested in different ways (Skolverket 
2016).  

The overall purpose of this paper is to study which teaching materials teachers in grade 7-9 in 
the Swedish school are using in their teaching of mathematics. The paper also aims to 
investigate what factors that influence teachers’ choice of using different teaching materials. 
The last thing that this paper investigate are how the teachers would like their teaching to look 
like.  

The study was conducted through a survey, distributed to members of the Facebook group 
Matematikundervisning and to 159 rectors spread in Sweden. 131 surveys were collected and 
analyzed. The survey responses indicated that the textbook is still dominating mathematics 
teaching in lower secondary school. It also emerged that most teacher would like their 
teaching to be more varied and less bound to the textbook. The teacher would also use more 
problem-solving tasks and group exercises in their teaching. However, they pointed out that 
time, money and access to material are things that stopping them from creating an education 
they are pleased and happy with.   

Keywords: mathematics, teaching materials, teaching, influence factors, teachers   
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Inledning 
Många elever har en negativ inställning till matematik. Problemet med elevers lust till lärande 
i matematik studerade Skolverket under åren 2001–2002, vilket resulterade i rapporten Lusten 
att lära – med fokus på matematik. Rapporten visar att många elever i högstadiet har en 
negativ inställning till matematik och att lusten till lärande minskar efter skolår 5. Dessutom 
ökar klyftan mellan de elever som upplever att undervisningen ligger på rätt nivå och de 
elever som blir uttråkade på grund av att undervisningen antingen är för svår eller för lätt. 
Rapporten menar att elever som ofta stöter på problem, ger upp lättare och tappar intresset för 
matematik lättare. Skolverket menar dessutom att en bidragande orsak till elevernas 
minskande intresse för matematik kan bero på att undervisningen i matematik oftast utgår 
ifrån att arbeta enskilt med boken och diagnoser samt att enstaka gemensamma genomgångar 
förekommer. Skolverket ger i rapporten förslag till olika åtgärden som kan genomföras för att 
ge eleverna en mer positiv bild av ämnet matematik och därigenom en större lust till att lära 
sig matematik. En åtgärd som framkommer är att lärare måste känna ett djup i sina 
ämneskunskaper, så att de lättare kan känna sig mästare över sin egen undervisning. På så sätt 
blir det lättare för dem att ha ett friare förhållningssätt till olika läromedel och då framförallt 
läroboken. Rapporten trycker på att lärobokens dominans bör minskas och ge mer plats till 
olika sorters läromedel samt att öka möjligheterna till en mer varierad matematikundervisning 
som ökar elevernas möjligheter till lärande och lust. Varierad undervisning kan bestå av till 
exempel gruppuppgifter som syftar till att utveckla elevernas problemlösningsförmåga, 
samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förståelsen för begrepp och 
lösningsstrategier. Det kan även handla om att använda sig av laborativa metoder, mer 
utmanande uppgifter samt fler diskussionsuppgifter (Skolverket 2003). 

Trots att Skolverkets rapport (2003) visar att läroboken är det material som dominerar 
undervisningen samt att elevernas intresse för matematik är lågt står det beskrivet i läroplanen 
att ämnet ska syfta till att utveckla elevernas intresse för matematik och dessutom att använda 
sig av olika typer av läromedel (Skolverket 2016). I denna krock mellan att Skolverkets 
granskningar över hur skolan ser ut och läroplanens krav om vad skolan ska syfta till väcks 
tankar hos mig. Det gör mig intresserad av att studera om läroboken fortfarande är det 
läromedel som dominerar den svenska skolan, trots att 15 år har gått sen Skolverket gjorde sin 
granskning och att tekniken och digitala läromedel har utvecklats sen dess. Arbetar lärarna för 
att uppfylla ämnet syfte till att utveckla elevernas intresse för matematik och att använda sig 
av olika läromedel?  

Dessutom blir jag intresserad av att studera varför lärarna väljer att använda sig av läroboken i 
den stora utsträckning som forskning menar och varför de inte använder sig av andra 
läromedel. Detta då Skolverket redan 2003 gick ut med rekommendationer att försöka minska 
lärobokens dominans i matematikämnet, så visar färskare forskning att läroboken fortfarande 
är det läromedel som dominerar den svenska undervisningen i matematik (Johansson 2011 & 
Neuman m.fl. 2014). Trots att många lärare väljer att använda sig av läroboken så sker det 
samtidigt en livlig debatt om att en bra lärare inte använder sig av läroböcker överhuvudtaget 
och att de istället skapar egna övningar och texter (Oates 2014). Att denna debatt finns, trots 
att forskning visar att läroboken fortfarande används så pass mycket får mig att fundera om 
det är rätt att välja bort läroböcker. Det får mig även att fundera på om lärare använder sig av 
läroböcker för att det är en undervisningstradition eller använder de läroböckerna just för att 
de är bra? Och varför använder lärarna sig inte av andra läromedel i samma utsträckning om 
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läroböckerna? Just dessa tankar ligger tillgrund för denna uppsats och mitt intresse att 
undersöka användningen av läromedel inom matematikundervisningen.   

När det kommer till användande av olika läromedel är det viktigt att tänka på att människor 
ser lärande på olika sätt och att människor lär sig på olika sätt (Säljö 2000). Vissa människor 
anser att lärande sker genom förmedlingspedagogik, vissa genom att individen själv har en 
inre motivation och andra anser att lärande sker i mötet och interaktionen med andra 
människor. Därför anser jag att lärare även bör fundera över vilken syn de har på lärande samt 
vad deras elever har för syn på lärande – för att kunna ge den bästa undervisningen som är 
möjlig för just sina egna elever. Som skollagen (SFS 2010:800) beskriver ska undervisningen 
ske på både beprövad erfarenhet, men den ska även vara vetenskapligt grundad. Jag har därför 
valt att analysera enkätens svar utifrån olika teoriers syn på lärande och vilka konsekvenser 
det kan ge på elevernas möjligheter till lärande.  

Undersökningen genomfördes genom en enkätundersökning som skickades ut till 
medlemmarna i Facebookgruppen Matematikundervisning samt till 159 rektorer utspridda i 
Sverige.  

Syfte 
Om Skolverket vill att lärare bör utveckla sin undervisning i matematik och göra den mer 
variationsrik med inslag av fler typer av läromedel, så måste vi veta hur undervisningen ser ut 
idag för att kunna förändra. Avsikten med den här uppsatsen är därför inte att avgöra om 
variationsrik undervisning har en positiv eller negativ inverkan på elevernas inlärning. Syftet 
är istället att undersöka i vilken utsträckning lärare använder olika läromedel samt att 
undersöka vilka faktorer som påverkar valet av vilka läromedel som de använder samt vilka 
konsekvenser det kan ge på elevernas möjligheter till lärande. Eftersom jag i egenskap av 
lärarstudent är intresserad av att studera vilka påverkansfaktorer lärare ser och upplever med 
de olika läromedlen utgår studien från ett lärarperspektiv.  

Intresset till att undersöka hur matematikundervisning i den svenska högstadieskolan 
genomförs grundar sig i ett intresse och vision om att undervisningsmetoderna i matematik 
kan och bör utvecklas, vilket bland annat kan ske med hjälp av teknikens utveckling.  

Frågeställningar 
För att besvara syftet kommer uppsatsen utgå ifrån följande frågeställningar: 

• I vilken utsträckning används olika läromedel inom matematikundervisningen i 
årskurs 7–9?  

• Vilken läroboksserie dominerar matematikundervisningen? 
• Vilka faktorer upplever lärare i årskurs 7–9 påverkar valet av olika läromedel?  
• Vilka läromedel skulle lärare i årskurs 7–9 vilja använda i sin undervisning? 
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Bakgrund 
Styrdokument i matematik 
Läroplanen för grundskolan är uppdelad i olika delar, där den första delen är en övergripande 
del som gäller för alla verksamma på skolorna. Läroplanen är sedan uppdelad i de olika 
ämnen som finns i den svenska grundskolan. Under matematikens avsnitt finns tre olika delar: 
ämnets syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. Under ämnets syfte står det beskrivet vad 
ämnets avser till att uppnå genom undervisningen. Det centrala innehållet beskriver vilka 
delar undervisningen måste ha med och undervisa om och kunskapskraven beskriver vilka 
kunskaper samt förmågor som eleverna måste behärska för att uppnå de olika betygen 
(Skolverket 2016). 

De centrala innehåll som ingår i ämnet matematik för årskurs 7–9 är:  

• Taluppfattning och tals användning 
• Algebra 
• Geometri 
• Sannolikhet och statistik 
• Samband och förändring 
• Problemlösning 

Under syftet för ämnet matematik står det beskrivet att ämnet ska utveckla elevernas 
kunskaper om matematik och till vad matematiken kan användas till, både i vardagslivet och i 
olika ämnesområden. Undervisningen ska dessutom utveckla elevernas intressen för 
matematik och ge dem tilltro till sin egen förmåga att använda sina matematiska kunskaper i 
olika sammanhang. Eleverna ska utveckla sina kunskaper i vilka strategier och metoder som 
passar till olika situationer och problem (Skolverket 2016). 

Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjligheter till att utveckla sina kunskaper om 
digitala läromedel för att kunna undersöka och lösa problem, göra beräkningar och för att 
kunna tolka och presentera data. Eleverna ska dessutom få möjligheter till att utveckla sin 
förmåga att argumentera för sina val samt att föra logiska och matematiska resonemang kring 
matematik i vardagen samt i matematiska sammanhang (Skolverket 2016). 

Under det centrala innehållet för årskurs 7–9 står det beskrivet att eleverna ska utveckla sina 
kunskaper i huvudräkning, göra skriftliga beräkningar samt beräkningar med hjälp av digital 
teknik. Därtill står det beskrivet att ämnet ska utveckla elevernas kunskaper kring att beskriva 
statistiska resultat av egen och andras undersökningar med hjälp av till exempel digitala 
verktyg (Skolverket 2016). 

Till skillnad mot syftet med matematikämnet är inget beskrivet om att eleverna behöver 
behärska digitala verktyg i kunskapskravet, dock står det beskrivet att eleverna måste kunna 
välja och använda olika sorters strategier och metoder för att lösa matematiska problem. 
Eleven ska dessutom kunna redogöra och föra samtal med underbyggda resonemang kring 
valet av metoder, strategier och tillvägagångssätt. Eleven ska kunna redovisa och delta i 
diskussioner kring matematiska problem och kunna framföra och bemöta argument samt att 
kunna föra diskussionen framåt (Skolverket 2016). 



4 
 

 
Matematikundervisningen internationellt 
Matematikundervisningen i USA 
Under 1980-tales början genomfördes en stor forskningsstudie internationellt, där 20 länder 
deltog. Bland de länder som deltog i studien fanns bland annat Japan, Kanada, USA och 
Sverige med. När resultatet av denna studie var sammanställt valde USA att använda sig av 
resultatet för att utvärdera sin egen matematikundervisning i landet med fokus på läroplanen, 
vilken matematik som lärdes ut och hur matematiken lärdes ut. Det resulterade i rapporten 
The Underachieving Curriculum. I rapporten analyserades det varför USA:s elever presterade 
så pass mycket sämre än det internationella genomsnittet i vissa områden och framförallt 
jämfördes USA:s undervisning mot Japans, då Japan var ett av de länder som presterade bäst 
inom alla områdena. Dessutom avslutades rapporten med att framföra några förslag på hur 
USA:s undervisning skulle kunna förändras för att utveckla elevernas prestationer och 
attityder till matematiken (McKnight m.fl. 1987). 

Rapporten visade att USA:s undervisning först och främst bestod av undervisning kopplat till 
läroboken och dess innehåll och struktur samt genomgångar av lärarna. Ytterst lite av 
undervisningen bestod av interaktion mellan elev-lärare eller elev-elev. Grupparbeten och 
diskussionen förekom nästintill inte alls. Det var även väldigt liten undervisning som tog hjälp 
av de tekniska hjälpmedlen som fanns under den tiden, miniräknare och datorer. Dessutom 
analyserades det ifall att några av de förutbestämda orsakerna till de låga prestationerna kunde 
vara den verkliga orsaken. Bland annat analyserade de om det kunde handla om 
gruppstorlekarna på klasserna i USA, tiden för undervisning i matematik, lärarnas utbildning, 
lärarnas möjligheter till förberedelse, lärares yrkesstatus och kvalitén på 
matematikundervisningen. Dock visade analyserna av resultaten att klasstorlekarna inte var 
orsaken till de låga resultaten, då Japan nästan hade dubbelt så stora klasser som USA. Inte 
heller handlade det om den tid som undervisningen i matematik fick tillgång till i 
skolsystemet och lärarna i USA hade oftast fler matematikstudier än lärarna än Japan, dock 
hade de fler studier som inriktade sig på undervisning inom matematik än enbart matematiska 
kurser. Däremot visade det sig att det var stor variation mellan vad som hände i olika 
klassrum runt om i landet och att tiden till ämnet användes väldigt olika beroende på lärare. 
Framförallt var det inom geometri och algebra som lite undervisningstid användes (McKnight 
m.fl. 1987). 

Rapporten visade att användandet av olika läromedel framförallt dominerades av publicerade 
läroböcker, där 96% av lärarna uppgav att det var deras främsta läromedel i deras 
undervisning. 95% av lärarna publicerade dessutom själva uppgifter för att komplettera 
läroboken och 60% av lärarna skrev egna manualer till eleverna. Dock var det enbart 1% av 
lärarna som uppgav att de individualiserade materialet (McKnight m.fl. 1987). 

Rapportens slutsatser och uppmaningar till förändringar handlade framförallt om att 
läroplanen hade ett stort behov av omstrukturering och utvärdering. Den var i stort behov av 
att inrikta sig på fler områden och låta eleverna få möjligheter att fördjupa sig i några 
områden och inte enbart få grundläggande kunskaper. Dessutom påpekas det i rapporten att 
lärobokens roll måste analyseras som guider för läroplanen, vilket leder till att de måste bli 
granskade kritiskt och att läroboksförlagen är viktiga aktörer i detta arbete. Uppmaningarna 
om förändringar handlade även om att tekniska hjälpmedel borde användas mer och då 
framförallt datorer och miniräknare, då användning av tekniska hjälpmedel skulle hjälpa 
matematiken framåt samt skapa effektiv undervisning (McKnight m.fl. 1987).  
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2005 genomfördes ytterligare en granskning över USA:s matematikundervisning (Ginsburg, 
Leinward, Anstrom & Pollock 2005). Denna gång jämfördes USA:s undervisning med 
Singapores. Granskningen visade att båda ländernas undervisning domineras av läroböcker, 
men att läroboken kompletteras med andra läromedel i båda länderna. Dock visade det sig att 
skillnader mellan ländernas läroböcker var stora. I Singapore var läroböckerna utformade 
efter styrdokumenten och böckerna bestod av färre områden för att gå in mer på djupet och 
dessutom hade böckerna tydliga förklaringar för att öka elevernas förståelse för olika sorters 
problem. USA:s läroböcker hade inte lika tydlig förankring i läroplanerna, precis som 
granskningen under 1980-talet hade visat (McKnight m.fl. 1987 & Ginsburg 2005). USA:s 
läroböcker hade dessutom flera olika områden och var mer fokuserade på att lära sig 
lösningsmodeller och metoder istället för att öka elevernas förståelse (Ginsburg 2005). 
Granskningen kom fram till att USA borde skapa läroböcker som var mer tydliga och 
fokuserade mer på problemlösning samt att läroböckerna borde granskas eller klassificeras 
efter innehållet, så att de böcker som finns har tillräckligt god kvalité.  

Matematikundervisningen i England, Tyskland och Frankrike 
Brittiska forskare har även de undersökt användandet av läroböcker i England, Tyskland och 
Frankrike. Undersökningen fokuserade på att studera hur matematikböckerna i länderna 
representerar gällande styrdokument, vilken roll läroboken hade mellan styrdokumenten och 
undervisningen samt hur läroboken används i klassrummen. I undersökningen framkom det 
att läroboken inte är det enda läromedel som används, men att läroboken har en viktig roll i 
undervisningen. Däremot har de flesta lärarna tillgång till andra läromedel som bland annat 
datorprogram och arbetshäften. Det visade sig även att lärare använder läroboken på olika sätt 
och det är framförallt tre syften som jag urskiljas i lärarnas användning av läroboken. De tre 
syften som lärarna använder sig läroboken för är: förklara matematiska processer, undervisa 
om matematikens regler och villkor samt att bestämma vilka uppgifter undervisningen ska 
bygga på (Pepin & Haggarty 2001). 

Alla länders lärare såg läroboken som ett sätt att bestämma vilka uppgifter som skulle göras, 
men de använde den på olika sätt. Lärarna i England använde boken framförallt för att 
introducera och förklara matematiska begrepp och sedan fick eleverna arbeta vidare i boken 
enskilt eller tillsammans med en klasskamrat. Lärarna i Tyskland använde läroboken för att ge 
exempel på olika vardagsproblem som kan uppstå och hur dessa kan räknas på. De franska 
lärarna använde precis som lärarna från England boken för att förklara matematiken för 
eleverna. Flera av lärarna i länderna beskrev att de inte använde boken för att lägga upp 
lektionsplaneringar utifrån den, men att de använde den för att ge förklaringar till eleverna 
(Pepin & Haggarty 2001). 

Lärarna i Tyskland och Frankrike beskrev att läroboken i matematik användes nästan varje 
lektion och att läroboken det dominerande läromedlet i undervisningen. Lärarna i dessa länder 
fick dessutom själva välja vilka läroböcker de ville använda sig av. Lärarna i England ansåg 
istället att det är svårt att använda sig av en och samma lärobok under ett helt år och att det är 
svårt att använda samma bok till alla elever. De menade att valet av böcker borde anpassas 
efter elevens förutsättningar. En elev som är lite svagare i matematik borde använda sig av en 
bok som är anpassad efter det. Det kan handla om att boken är anpassad med ett mer lämpligt 
språk och tydligare sammanhang. Precis som en svagare elev behöver de starka eleverna 
böcker som ger dem utmaningar och mer fördjupning (Pepin & Haggarty 2001). 
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Matematikundervisningen i den svenska skolan 
Användandet av läroböcker 
Som tidigare nämnt visar Skolverkets (2003) rapport Lusten att lära att det är läroböcker som 
dominerar den svenska undervisningen. Att använda sig av läroböcker i matematikämnet har 
en lång tradition och då inte enbart i Sverige utan likaså internationellt (Johansson 2011). 
Tanken med läroböcker var från början att avlasta läraren och låta eleverna arbeta enskilt med 
uppgifter som successiv ökade i svårighetsgrad, men istället har böckerna tagit över 
undervisningen och börjat styra undervisningen (Skott, J., Hansen, H. C., Jess, K. & Schou, J. 
2010). Trots att läroböcker dominerar undervisningen även internationellt så tillhör Sverige 
dock de länder där läroböcker används i störst utsträckning. Det är inte enbart i 
matematikämnet som läroböcker dominerar, utan det gäller i de flesta ämnena i den svenska 
skolan, men det är framförallt i ämnen som ämnesinnehållet systematiskt bygger på varandra, 
som bland annat i matematik och språk (Skolverket 2006). I de ämnen som inte har en lika 
tydlig ämnesstruktur har läroböcker inte lika stort inflytande.  

Det diskuteras ofta om att läroböcker styr undervisningen i skolan, men frågan kanske snarare 
bör handla om hur läroböckerna styr undervisningen. Johansson (2009) menar att läroboken 
är ett viktigt verktyg för lärare och att det påverkar utformningen av undervisningen samt att 
läroboken är något som eleverna till stor del möter i sin undervisning varje dag. Då eleverna 
och lärarna möter läroboken så pass stor del av dagen, bör lärarna fundera över dess inverkan 
på undervisningen. Johansson (2006) skrev i sin sammanläggningsavhandling om just 
matematikundervisning med hjälp av läroböcker. Hennes studie visade, precis som 
Skolverkets granskningar, att läroböcker är det vanligaste läromedlet. Studien visade även att 
läroböckerna inte enbart påverkar vilka uppgifter som lärarna väljer att arbeta med, utan 
läroböckerna påverkar även hur lärare presenterar på tavlan under genomgångar samt vilka 
begrepp som läraren väljer att introducera för eleverna och när dessa introduceras. Johansson 
menar även att studien visar att läroboken bidrar till att lärare blir allt för styrda och beroende 
av boken och dess innehåll.  

Det finns flera andra studier som visar att läroböcker är det vanligaste läromedlet vi har i den 
svenska skolan (Johansson 2011, Myndigheten för skolutveckling 2007 & Neuman, J., 
Hemmi, K., Ryve, A. & Wiberg, M. 2014). Dock finns det inte lika mycket forskning kring de 
olika egenskaperna de olika böckerna har (Neuman m.fl. 2014). Neuman, Hemmi, Ryve och 
Wiberg har skrivit en artikel om olika läroböckers påverkan på matematikundervisningen. 
Deras studie som de redogör för visar att det finns stora skillnader över om lärare upplever 
läroböcker som stöd eller inte och detta beror framförallt på vilken lärobok de använder sig 
av.  

Myndigheten för skolutveckling (2007) beskriver att läroböckerna oftast används i samband 
med enskilt arbete och att den nationella utvärderingen som Skolverket gjorde 2003, NU 03, 
visade att 79 procent av eleverna arbetar enskilt vid varje eller nästan varje lektion i 
matematik. Även i Johanssons (2011) studier och i Skolverkets (2003) Lusten att lära visar att 
undervisning i samband med läroboken oftast sker enskilt. Skolverket menar i sin rapport att 
det är ett försök för lärarna att individualisera undervisningen och att eleverna på så sätt kan 
arbeta i den takten de själva vill och behöver. Däremot menar de därtill att enskilt arbete inte 
gynnar alla elever. De elever som inte känner lust och motivation till matematiken blir ofta 
passiva. Dessutom är det svårt för läraren att ha kontroll över vart alla elever ligger i deras 
egen utvecklingskurva samt att läraren som i snitt högst kan prata med en enskild elev i två 
minuter per lektion. Detta leder till att även de elever som från början var motiverade tenderar 
att bli passiva och tappa intresse för ämnet. Skolverket menar därför att detta är en metod som 
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fungerar för ett fåtal grupper, men som i de flesta grupper tenderar att göra elever passiva och 
omotiverade.  

Granskning av läromedel 
Om syftet är att följa Johanssons (2009) tanke kring att läroböcker är ett viktigt verktyg för 
lärare och att det ska ge lärarna ett bra stöd i sin undervisning, så måste det även finnas någon 
kvalitetssäkring av läroböckerna. Som Neuman m.fl. (2014) menade i sin artikel så känner 
vissa lärare stöd av sin lärobok såväl som att vissa inte känner stödet. Vilket framförallt är 
beroende av vilken lärobok lärarna använder sig av. Så om tanken är att läroböcker och andra 
sorters läromedel ska vara till stöd för läraren, hur granskas läromedlen för att uppfylla sina 
mål?  

Mellan 1938–1974 hade staten ansvaret att granska alla läroböcker innan de fick användas i 
undervisning oavsett vilket ämne boken var inriktade mot. Staten granskade hur böckerna 
överensstämdes med de då gällande kursplanerna, hur språket var i boken och hur 
objektiviteten skildrades. Efter 1974 granskade staten endast läroböcker med anknytning till 
SO-ämnena och 1983 slutade statens möjligheter att godkänna eller underkänna läromedel 
helt. Dock hade de fortfarande möjligheter till att ge omdömen kring läromedel, men inte 
möjlighet att godkänna eller underkänna. I samband med att Skolöverstyrelsen och Statens 
institut för läromedelsinformation lades ner 1991 försvann även möjligheterna till omdömen 
av läromedel. Efter det kan endast granskning ske i efterhand och det är nu Skolverket som 
har möjligheterna till att granska läromedel. Kvalitetssäkringen av läromedel ligger idag 
istället på lärarna och lärarutbildningarna – då utbildningen ska sträva efter att utbilda lärare 
som har tillräckliga kunskaper att kvalitetsgranskningar av läromedel (Calderon 2015a).  

Det är dock inte enbart lärarna som har ansvaret över att kvalitetsgranska läromedlen som 
används i skolan (Skolverket 2016). Utan rektorn har ett övergripande ansvar över att se till 
att eleverna får tillgång till läromedel av bra kvalitet. I läroplanen för grundskolan står det 
beskrivet under övergripande mål och riktlinjer samt under rubriken rektorns ansvar att: 

”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning,  
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,” (Skolverket 2016, sidan 18) 

Dessutom står det beskrivet under rubriken rektorns ansvar att det är hen som har det 
övergripande ansvaret för verksamheten (Skolverket 2016). Detta leder följaktligen till att det 
är rektorn som har ansvaret att avgöra om ett läromedel har god kvalitet eller inte. Troligtvis 
delegerar de flesta rektorer ut ansvaret till lärarna att kunna bedöma vilka läromedel som är 
bra och som de vill använda sig av. Dock är det rektors skyldighet att se till att detta görs och 
indirekt att lärarna väljer ett bra läromedel. Viktigt att tänka på vid valet av lärobok är att trots 
att läroboksförfattarna säger att boken utgår ifrån aktuell kursplan, så behöver inte boken 
täcka in allt som kursplanen säger att undervisningen behöver göra (Calderon 2015b).  

Läromedel utöver läroboken 
Enligt läroplanens övergripande mål och riktlinjer ska läraren se till att eleverna får prova på 
olika arbetsformer, arbetssätt och läromedel (Skolverket 2016). Att välja läromedel handlar 
inte bara om att välja vilken lärobok som ska användas, utan det finns flera olika sorters 
läromedel. Däremot visar forskningen att det är få lärare som väljer att arbeta helt utan någon 
lärobok oavsett ämne (Calderon 2015b). Vad är egentligen ett läromedel och vilka olika typer 
av läromedel finns det? I läroplanen från 1980 stod det beskrivet att ”Läromedel är sådant 
som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” (Skolverket 
2006, sidan 14). I och med läroplanen från 1994 togs denna definition bort och det återfinns 
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inte heller i den aktuella läroplanen från 2011 (Skolverket 2016). Utan det enda som nämns 
om läromedel nu är att det är rektorns ansvar att läromedel av god kvalitet finns att tillgå. Inte 
heller i andra styrdokument återfinns det någon definition av vad läromedel faktiskt är, utan 
det enda som nämns är att elever ska ha gratis tillgång till böcker, verktyg och andra 
hjälpmedel som behövs för utbildningen, vilket står beskrivet i skollagen (Skolverket 2006). 
En definition av vad läromedel är för något är nationalencyklopedins beskrivning av 
begreppet:  

”Läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, 
övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.  
Numer inbegriper läromedel även digitala resurser för informationshämtning, 

kommunikation och produktion av multimodala texter samt spel.” (NE 25 maj 2017). 

Ett läromedel är således mycket mer än en lärobok och allt fler läromedel kommer i digital 
form. I denna uppsats utgår jag ifrån olika typer av läromedel som jag har funnit 
beskrivningar kring samt hämtat information om ifrån den liknande forskningen som 
genomfördes i USA under 1980-talets början (McKnight m.fl. 1987). De olika läromedel som 
kommer studeras i denna studie är: 

• Laborativt material – med laborativt material menas material som utgår ifrån det 
praktiska. Till exempel på laborativt material är spel, att mäta volym och area och att 
dela upp en bulle i delar för att förstå hur bråk fungerar etc.  

• Lärobok – med lärobok menas publicerade böcker vars syfte är att användas i 
matematikundervisning.  

• Dator/Ipad – med dator/Ipad menas digitala läromedel där undervisningen utgår ifrån 
en enhet i form av dator eller surfplatta.  

• Egengjorda övningar – med egengjorda övningar menas övningar eller 
förklaringstexter där läraren själv har konstruerat övningarna eller texten. Kan både 
vara i form av lösblad eller häften.  

• Övningar gjorda av kollegor – med övningar gjorda av kollegor menas att läraren 
hämtar övningar eller texter som någon anna lärare har gjort, till exempel från 
lektion.se.  

• Diskussioner/seminarium – med diskussioner/seminarium menas det att lärare 
använder sig av diskussioner eller gruppövningar för att öka elevernas möjligheter till 
lärande genom samtal och kommunikation.  

• Övrigt – här får respondenterna själva beskriva vilka andra typer av läromedel de 
använder sig av.  

Att använda läroboken eller inte 
Oates (2014) menar att samhället stället krav på att saker och ting ska digitaliseras och så 
även skolans värd. Samtidigt sker en debatt i samhället att lärare inte bör använda sig av 
läroböcker, utan att de istället ska göra egna övningar eller välja digitala läromedel. En bra 
lärare ska istället för att använda läroböcker, ta sig tiden att göra egna anpassade övningar 
efter varje grupp och individ. Dock menar Oates att den tid som förloras vid planeringen och 
framställningen av egna övningar inte väger upp jämfört med läroböckerna. Dessutom menar 
han att det inte finns någon forskning som visar att eleverna lär sig bättre utan läroböcker. 
Några av de framgångsfaktorer som Oates visar med läroböcker är: 

• Materialet är tydligt strukturerat och samlat på ett ställe. Det gör att eleverna kan se 
progressionen i sitt arbete, både vad de har klarat av samt vad de ska klara av. Oates 
menar att uppkopierade papper ger motsatt effekt, där papperna enbart görs utan att 
reflektera över varför och att inlärningen därför blir lägre.  
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• Texterna och uppgifterna i läroböckerna anpassas efter elevernas nivå.  
• Alla elever får likvärdighet i sitt lärande. Alla elever får tillgång till samma material 

och därmed samma chanser till att få samma grundkunskaper.  
• Läroböcker möjliggör att föräldrarna kan hänga med och se elevernas utveckling och 

vad de arbetar med. Därmed blir föräldrarna mer involverade.  

Gode (2017) skriver i en debattartikel om just valet om att använda läromedel eller inte. Hon 
diskuterar utifrån Oates forskning samt hennes erfarenheter av skolan. Gode menar likväl att 
digitala läroböcker kan vara minst lika bra som fysiska läroböcker. Vilket Oates (2014) inte 
tar ställning ifrån, utan han menar att digitala läromedel är annorlunda och kan påverka 
undervisningen på andra sätt än traditionella läroböcker i analogt format. Gode (2017) menar 
att det digitala framförallt kan väcka intresse hos eleverna då layouten är mer tilltalande än 
vad böckerna är. Även att det går att anpassa text och bilder efter elever. En digital lärobok 
möjliggör även lättare bedömning samt feedback till eleverna. Det digitala ger bedömning 
direkt i läromedlet samt att bedömningen stannar kvar så både elever och lärare kan gå 
tillbaka till det. Dessutom gör digitala diagnoser det lättare för lärarna att upptäcka om alla 
elever har tillräckliga kunskaper för det aktuella området. Dock påpekar hon att digitala 
läromedel inte behöver vara lösningen för matematikundervisningen, utan det viktigaste är att 
använda sig av  

Trots alla positiva aspekter som läroboken medför finns det givetvis negativa aspekter med 
läroböcker med. Johansson (2006) skriver även hon i sin avhandling att läroboken är ett 
utmärkt verktyg för lärare att använda sig av men att det kan hindra läraren i sitt eget 
skapande och sin egen kreativitet att skapa egna övningar och uppgifter till eleverna. 
Läroboken kan även styra lärarna till ett fokus där målet är att se eleverna räkna färdigt boken 
och ifrån målet som bör vara att eleverna uppnår kunskapskraven. Johansson menar att 
oavsett hur ens egen syn är på lärobokens roll i matematikundervisningen så kommer boken 
vara med och styra hur din undervisning planeras och genomföras. Boken ger dessutom 
eleverna en begränsad bild över vad matematik är för något, då det är läroboken som 
bestämmer vilka områden som ska behandlas och vilka uppgifter eleverna ska arbeta med. 
Detta kan i sin tur leda till att lärare och elever får en lärobokens uppfattning om vad 
matematik är för något och inte ser vad det mer kan handla om.  

Digitala läromedel 
Björn Sjödén skriver om digitala läromedel och vad ett bra digitalt läromedel är för något. 
Sjödén menar att digitala läromedel är en icke utnyttjad resurs som många skolor har tillgång 
till. De flesta skolor har nu för tiden tillgång till datorer, men istället för att utnyttja datorernas 
kapacitet har skolor istället fokuserat på att få ut datorerna och installera olika läroplattformar. 
Hur hittar lärare då bra digitala läromedel för att kunna utnyttja datorernas kapaciteter i 
undervisningen? Sjödén beskriver att det är svårt att veta om ett digitalt läromedel är bra utan 
att själv testa det. Det är svårt att hitta forskningsbaserade och vetenskapligt utvärderade 
läromedel, då nya läromedel utvecklas och uppkommer i stort sett varje dag. Dessutom har de 
flesta datorspel inte något tydligt kunskapsmål som återspeglas i läroplanen, vilket kan 
skrämma bort lärare att använda sig av datorspel (Sjödén 2014). 

När Skolverket 2010 gjorde en IT-uppföljning visade det sig att de ämnen som mest använder 
sig av datorer är svenska och samhällskunskap samt att det ämne som minst använder datorer 
är matematik (Skolverket 2010). Trots detta uppskattas det att matematik är det ämne som det 
finns mest digitala läromedel i än något annat skolämne (Sjödén 2014), samt att det står 
beskrivet i kursplanen för matematikämnet att digitala verktyg och tekniker ska användas 
(Skolverket 2016). Sjödén (2014) beskriver även att digitala läromedel kan delas in i fem 
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olika kategorier: drillnings- och övningsprogram, vägledningsprogram, simuleringar, lärspel 
samt problemslösningsprogram. Dock menar han samtidigt att dessa indelningar inte kan 
göras konkret, då ingen av de olika typerna utesluter varandra. Ett känt 
problemlösningsprogram inom matematikundervisningen är programmet Geogebra som 
används för att lösa geometriska och algebraiska problem.  

Vilket digitalt läromedel är ett bra läromedel? Sjödén menar att nyttan av olika typer av 
digitala läromedel beror på eleverna och deras läkningsprocess. Olika typer av digitala 
läromedel behövs beroende på om det handlar om att lära sig faktakunskaper eller att lösa en 
problemlösningsuppgift. Dessutom kan inlärningen påverkas negativt om läraren väljer att 
använda sig av problemlösningsprogram när eleven inte har de förkunskaper som krävs innan. 
Därför är det bästa att göra som lärare att testa på de digitala läromedlen själv innan de 
används i undervisningen. På så sätt kommer läraren upptäcka vilka förkunskaper som krävs 
av eleverna samt vilka förmågor och färdigheter eleverna får möjlighet att utveckla av 
läromedlet (Sjödén 2014).  

Laborativa material 
Laborativa material är inget nytt läromedel inom matematikundervisningen, utan det har 
funnits under en lång tid, men används och tagits emot på olika sätt. Laborativa material 
används ofta inom matematiken för att skapa en förståelse mellan det konkreta och det 
abstrakta. Det är ett sätt för eleverna att förstå sig på de matematiska teorierna på ett konkret 
och hanterbart sätt. Det är därtill ett läromedel som kan utnyttja flera sinnen hos eleverna, 
vilket ökar möjligheterna till att fler elever ska ta till sig kunskaperna. Dessutom är det ett bra 
läromedel att använda vid komplettering av läroboken, då möjligheterna för lärande hos 
eleverna ökar om de får förståelse för både det teoretiska och det praktiska (Rystedt & Trygg 
2010). 

För att undervisningen med laborativa material ska fungera har läraren en viktig roll (Rystedt 
& Trygg 2010). Läraren har en viktig roll i att redogöra för eleverna att materialet i sig inte 
behöver vara konkret, utan det görs konkret genom lärarens och elevernas användande av 
materialet (Kilborn & Löwing 2001). Det är alltså användandet av läromedlet som 
konkretiserar materialet. Detta möjliggör att laborativa material kan vara många olika typer av 
material. Det går till exempel att använda sig av knappar för att lära sig addition och 
subtraktion. En typ av laborativa material som ökar mer och mer är användandet av spel 
undervisningen (Rystedt & Trygg 2010). En del menar att spel försvårar inlärningen för 
eleverna, då det teoretiska blir för långt bort från det praktiska i spelet. Vissa menar tvärtom 
att spel ökar elevernas möjligheter till lärande och ökar elevernas intresse för matematik.  

Viktigt vid användandet av laborativa material är att inte använda det hela tiden, utan använda 
materialet som ett medel för förståelse hos eleverna. När förståelsen finns där, bör eleverna gå 
vidare till det teoretiska och öva på den förståelsen som eleverna förhoppningsvis har 
tillägnats sig genom det laborativa. För att skapa denna förståelse hos eleverna har läraren 
återigen en viktig roll. Laborativa material fungerar bra om eleverna får testa och lära sig 
tillsammans med andra elever. Därför är det viktigt att läraren skapar goda miljöer för att 
lärandet kan ske tillsammans med andra. Läraren måste finnas där för eleverna om de behöver 
hjälp och stöttning i användandet av läromedlet. Det är viktigt att läraren går runt och hjälper 
eleverna, för att få en överblick över lärandet hos de olika individerna. Dessutom är det viktigt 
att läraren är uppmärksam ifall att eleverna inte får den förståelsen som läraren strävar efter. 
Då är det viktigt att tillsammans i gruppen eller klassen gå igenom vad tanken med det 
laborativa materialet var, annars förlorar läromedlet sitt syfte (Kilborn & Löwing 2001).  
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Rystedt och Trygg (2010) menar att lärare inte bör fråga sig om de ska använda sig av 
laborativa material eller inte, utan de bör snarare fråga som hur laborativa material ska 
användas och vilket syfte de ska sträva mot (Rystedt & Trygg 2010). 
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Att samtala kring matematik 
Att samtala är för människor ett naturligt sätt att samla in ny information och kunskap (Säljö 
2000). Genom att kommunicera med andra människor kan kunskap föras vidare från en 
individ till en annan. Genom kunskapsbytet kan sedan nästa individ föra kunskapen vidare 
och vidare, vilket leder till att fler individer i samhället kan tillgodose sig kunskapen. På så 
sätt är kommunikationen i skolan en viktig aspekt i elevers lärande. Genom att eleverna 
tillsammans får samtala kring problem och situationer kan eleverna gemensamt skapa 
förståelse (Brandell & Backlund 2011). Att använda sig av gruppövningar där samtal och 
samarbete ligger i fokus ökar elevernas möjligheter till lärande menar Brandell och Backlund. 
Genom samarbete och kommunikation kan eleverna tillsammans lösa problem de inte trodde 
de kunde. Dessutom leder gruppövningar till att klimatet i klassrummet blir bättre och att 
eleverna får mer förståelse och respekt för att andra. Genom samtal kan läraren i sin tur även 
fånga upp eventuella missförstånd och reda ut dessa. Samtal inom matematiken kan dessutom 
ses som både en metod för lärande, men även som ett mål i sig. Detta då eleverna genom 
matematikundervisningen ska utveckla sin förmåga att kommunicera och argumentera för 
sina valda metoder och arbetssätt (Skolverket 2016). 

Samtal är viktigt i elevers lärande överlag, men det har en väldigt viktig roll när det kommer 
till det matematiska lärandet menar Riesbeck (2008). Riesbeck har studerat lärare, elever och 
lärarstudenter och deras syn på kommunikations i matematikundervisning. Riesbeck beskriver 
att samtal i matematiken har en viktig betydelse för elevernas förståelse för matematiska 
begrepp. Det är viktigt att läraren tydligt redogör för vad samtalet eller diskussionen ska 
handla om, så att både läraren och eleverna är på samma nivå och strävar efter samma mål, 
annars kan missförstånd lätt uppstå och samtalet förlorar sin mening. Även Malmer (2006) 
påpekar vikten av att läraren måste tydliggöra vad målet med samtalet är och själv vara en 
aktiv lyssnare för att dels få en uppfattning om elevernas matematiska förståelse samt att 
kunna reda ut eventuella missförstånd. Detta då det matematiska samtalet kräver att eleverna 
har förståelse för de matematiska begreppen, annars kan det lätt bli att eleverna försöker 
”kopiera” tidigare metoder, men som de egentligen inte har förståelse för vad de gör. Detta 
kan fungera en stund, men när nivån höjs kan detta leda till allvarliga konsekvenser.  

Både Malmer (2006) och Riesbeck (2008) påpekar att det matematiska samtalet gärna får 
kombineras med laborativt material. Detta för att öka förståelsen för de abstrakta begrepp som 
finns i matematiken och göra det mer konkret genom att laborativt arbeta med dem. Även 
Kilborn och Löwing (2001) beskrev att kombinationen av laborativa material och 
diskussioner är ett lyckat sätt att öka förståelsen för det matematiska hos eleverna.  

Teoretiska utgångspunkter 
Olika syn på lärande 
Synen på lärande kan se ut på flera olika sätt och kan bygga på olika teorier (Säljö 2000). De 
fyra vanligaste teorierna inom synen på lärande är behaviorismen, kognitivismen, 
sociokulturellt perspektiv och pragmatismen. Dessa tre olika teorier har alla olika sätt att se på 
lärande och hur individer kan tillgodose sig kunskap. De svenska läroplanernas innehåll och 
hur dessa beskriver hur undervisning ska gå till är även de påverkade av olika teoriers syn på 
lärande (Skolverket 2003).  

I behaviorismen ses synen på lärande genom att det är läraren som är ledaren som i sin tur kan 
förmedla kunskapen vidare till eleverna. Eleverna tillgodoser sig i sin tur kunskapen genom 
den yttre påverkan som läraren ger dem i form av positiv respons. Genom att eleverna får 
beröm och positiv feedback av läraren får de motivation till att fortsätta lära sig. Den yttre 
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påverkan från lärare och samhälle ger eleverna möjligheter att tillgodose sig kunskap. 
Konsekvenserna för denna metod är att eleverna själva inte finner motivation för sitt eget 
lärande, utan att de främst arbetar för yttre påverkans skull, som lärare och samhället (Säljö 
2000). 

Tillskillnad från behaviorismens yttre motivation har man i kognitivismen en inre motivation. 
Här utgår lärandet ifrån eleven, dess förutsättningar och intressen. Synen på lärande utgår 
ifrån att det är eleven själv som kan inhämta kunskap genom intryck som eleven själv 
bearbetar inom sig för att sedan omvandla till kunskap och förståelse. Kroppen kan ses som 
en dator, där information kommer in men som inte kan tillgodoses förrän hjärnan har förstått 
och bearbetat informationen. Denna syn kräver dock att eleven själv har motivation till sitt 
lärande och själv är drivkraften i sitt lärande. Detta ställer höga krav på att lärarens ska skapa 
en miljö som hjälper eleverna att skapa motivation och intresse (Säljö 2000). Som en gren 
utifrån kognitivismen finns den Metakognitiv teorin eller kognitiv teorin som i sin tur har en 
syn på lärande (Skolverket 2003). Här är synen på lärande att den sker genom tankefunktioner 
som hjälper oss att hantera information. Att först göra något, sedan veta vad man har gjort och 
till sist förstå vad man har gjort och hur man har lärt sig det. Det handlar om att bli medveten 
om sitt eget och andra personers lärande samt att kunna reflektera och hantera sitt lärande. 
Man ska bli medveten om vad kunskapen kan leda till och hur den kan användas. Det handlar 
till exempel om att kunna problematisera, ifrågasätta och kritiskt granska. Här används ofta 
undervisningsformer som diskussioner och dialoger mellan flera individer. Lusten att lära 
finner man här i att ha lyckade diskussioner och avsluta arbeten där lärandeprocessen går att 
beskriva och analyseras (Skolverket 2003).  

Den tredje synen på lärande är det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000). Här sker lärandet 
i gemenskapen av andra människor. Lärandet utgår ifrån individen och gruppens 
förutsättningar, för att tillsammans skapa förståelse för situationer och problem. Därför ligger 
det stort fokus på kommunikationen och språket för att eleverna ska kunna tillgodose sig 
kunskap. Som en del i det sociokulturella perspektivet finns en socialkonstruktivistisk teori 
över synen på lärande (Skolverket 2003). Synen i denna teori är att lärande sker genom att 
varje individ är sin egen resurs till lärande och att kunskap inte kan förmedlas utan måste 
införskaffas själv. Här har läraren ansvar att skapa möjligheter och förutsättningar för lärande. 
Förutsättningar för att detta ska kunna ske kräver engagemang och aktivt deltagande. Denna 
syn på lärande samt kognitivismen är en populär syn att använda när det kommer till synen på 
lärande (Säljö 2000). Dock kräver det sociokulturella perspektivet att eleverna är delaktiga 
och aktiva i samtalen för att deras lärande ska bli av. Kravet på att alla måste vara delaktiga 
och aktiva kan ställa till problem när lärarna har elever som trivs i gruppkonstellationer och 
att uttrycka sig muntligt.  

Den fjärde synen på lärande är pragmatismen som framförallt har påverkats av forskaren John 
Dewey. Dewey har haft ett stort inflytande över skola och lärande och framförallt genom hans 
uttryck Learning by doing. Synen på lärande handlar i denna teori framförallt genom att 
kunskap blir användbart för individer i olika situationer, individer lär sig genom sina 
erfarenheter av olika situationer och handlingar. Därför skiljer pragmatismen inte på teori och 
praktik, då dessa tillsammans skapar kunskapen. Dewey menar att undervisningen måste vara 
elevcentrerad och anpassat så att alla elever kan tillgodose sig den. Teori och praktik måste 
blandas för att elevernas lärande ska kunna ske. Dessutom menar han att det är genom 
kommunikation som eleverna byter erfarenheter med varandra och att de på så sätt kan lära 
sig nya saker och skaffa sig nya kunskaper (Lundgren, Säljö & Liberg 2012). 
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Utifrån pragmatismen har en ny syn på lärande vuxit fram, symbolisk interaktionism (Perjos 
2014). Här är synen på lärande att det sker i ett samspel med hjälp av symbolspråk 
(Skolverket 2003). Det handlar om att lära sig av situationer där olika språkiga uttryck 
används. Detta kan handla om bland annat kropps-, tal-, skrift- och bildspråk. Lusten i 
lärandet kommer fram genom känslan över att lyckas uttrycka sig genom dessa olika språk, 
vilket bland annat kan ske genom rörelse, drama, musik och konst. För att det ska ske bör 
undervisningen kopplas samman med elevernas erfarenheter samt situationer i vardagen. För 
att öka möjligheter till alla elevers lärande bör undervisningen ske genom flera olika 
kommunikationssätt, som skrift, muntligt och andra uttrycksformer. Lärande sker med fördel 
genom dialog och interaktion mellan individer. 

Genom dessa olika teorier kommer svaren i enkäten analyseras, för att sedan diskuteras i 
förhållande till vad tidigare forskning har visat. Vilka konsekvenser kan olika läromedel ge på 
elevers möjlighet till lärande, utifrån de olika synerna på lärande, kommer analyseras i 
diskussionen.  
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Metod 
Inledningen och bakgrunden av denna uppsats är en litteraturstudie som bygger på vad 
tidigare forskning och studier säger kring ämnet. Dock har det funnits begränsat med tidigare 
forskning kring användandet av olika läromedel och det som har funnits har framförallt 
handlat om användandet av läroböcker. Inledningen kan ses som en fördjupning i ämnet samt 
ett sätt att sätta in läsaren i ämnet och väcka intresse. Bakgrunden ger läsaren en fördjupad 
inblick i vad tidigare forskning har visat kring användandet av olika läromedel, både i Sverige 
och internationellt. Inledningen och bakgrunden bygger i gruppen på Skolverkets (2003) 
rapport Lusten att lära, men även på övrig litteratur och forskning i ämnet.  Via Örebro 
universitets biblioteks hemsida har litteratur sökts samt via Skolverkets och Skolinspektionens 
hemsidor. Nyckelord som har använts är: matematikundervisning, matematik, läromedel, 
läroböcker, digitala läromedel, samtal matematik, laborativt material. Även tidigare 
kurslitteratur från lärarprogrammet har använts.  

Vidare bygger undersökningen som ligger till grund för de resultat som presenteras i 
uppsatsen på en kvantitativ enkätundersökning. Då lärare arbetar på många olika sätt valdes 
en enkätundersökning för att kunna samla in en större datamängd samt få en överblick över 
hur arbetet såg ut i större utsträckning än vad en intervjustudie skulle kunna möjliggöra under 
den begränsade tidsperiod som arbetet med uppsatsen genomfördes under.  

Enkätstudie 
För att få en inblick i hur användandet av olika läromedel ser ut i den svenska skolan har jag 
valt att använda mig av en enkätstudie för att samla in information. Under detta avsnitt 
beskrivs det hur enkäten har utformats och används för att samla in data till studien. 

Jag valde att använda mig av en enkätstudie då det är en bra metod att använda sig av när man 
vill samla in en större mängd data (Bryman 2011). Jag ansåg att jag kunde få in mer data 
genom att använda mig av en enkät istället för intervjuer. Dels för att jag ansåg att om jag ska 
kunna få en tillräckligt stor mängd data för att kunna se några indikationer på hur användandet 
av läromedel i skolan ser ut, behöver jag få in fler svar än vad det är möjligt med en 
intervjustudie under så pass kort tid som jag har haft till förfogande till denna uppsats. En 
enkät möjliggör dessutom att anonymiteten hos respondenterna blir säkrare samt att det inte 
finns någon risk att svaren påverkas av min uppfattning av respondenterna (Bryman 2011). En 
enkät är därför ett bra sätt att samla in en större mängd data samt att samla in data där 
frågorna och svaren behöver vara strukturerade.  

Däremot finns det nackdelar med enkäter med och det handlar framförallt om att 
respondenterna inte har möjlighet att få hjälp med frågorna och att det heller inte finns 
möjlighet att ställa uppföljningsfrågor om det skulle behövas. För att minska risken när det 
kommer till att respondenterna eventuellt behöver hjälp med enkäten, valde jag att skriva ut 
min mailadress så att respondenterna skulle kunna skicka eventuella frågor dit.  

Utformning 
Enkäten (bilaga 1) utformades för att kunna ge svar på de frågeställningar som uppsatsen 
strävar efter att besvara. Vid utformningen av enkäten har framförallt Brymans (2011) 
Samhällsvetenskapliga metoder använts. Det program som har använts för att kunna skicka ut 
enkäten digitalt är Google formulär (www.google.com/forms/about/). 

Genom Brymans bok fick jag bra inblick i hur en enkät kan och bör utformas för att nå bästa 
resultatet när det kommer till datainsamling av den data man är intresserad av. Det första jag 
valde att göra var att tydligt presentera enkäten och syftet med enkäten, så att respondenterna 



16 
 

fick information om varför enkäten genomfördes samt vad den skulle användas till. Att ge 
information till respondenterna vid undersökningar är viktigt, vilket kan avgöra om 
respondenten väljer att delta eller inte (Bryman 2011). Något som Bryman även påpekar är 
vikten av tydliga instruktioner kring hur besvarandet av enkäten ska gå till. Här valde jag att 
inför varje del i enkäten skriva en förklaring hur svarandet skulle ske: ifall de endast skulle 
välja ett alternativ, flera alternativ eller beskriva själva.  

När det kom till frågorna i enkäten delades de in i fyra delar. Totalt bestod enkäten av 25 
frågor, där fyra frågor var frågor där lärarna endast fick välja ett svar, tolv var flersvarsfrågor 
och nio var öppna frågor. I den första delen valde jag att använda mig av korta slutna frågor 
som fokuserade på att samla in information om respondenterna och deras undervisning. Att 
lägga det i början av en enkät får respondenterna att uppleva att enkäten är lättsam och att de 
redan har gjort en stor del av enkäten relativt snabbt och smidigt (Bryman 2011). Del två 
bestod tillskillnad från del ett som bestod av öppna frågor. Här ville jag att respondenterna 
skulle besvara hur deras användande av olika läromedel såg ut utifrån det centrala innehållet i 
kursplanen. Varför jag valde att använda mig av öppna frågor här handlar framförallt om att 
jag ville att lärarna själva skulle få möjlighet att beskriva deras användande och inte fastna i 
mina förvalda alternativ och ordval, vilket är en stor möjlighet med öppna frågor när det 
kommer till enkäter (Bryman 2011). Dock gör det svårare för mig att analysera öppna frågor, 
men hur jag gjorde det beskriver jag under rubriken databearbetning.  

Del tre handlade om vilka faktorer som lärarna upplevde främjande eller hämnande gällande 
valet av läromedel, vilket besvarades av frågor med slutna frågor där det fanns flera 
svarsalternativ att välj på. Här valde jag att ge respondenterna möjlighet att välja ett till fyra 
svar. Varför jag valde att ta med frågor som handlade om lärarnas syn på olika läromedel var 
framförallt för att förstå varför lärare använder vissa läromedel mer än andra och eventuellt få 
några indikationer om varför det kan vara så. När det kommer till att jag valde att använda 
mig av slutna frågorna så är det för att det är ett bra sätt att kunna analysera svaren, då svaren 
redan är kategoriserade. Dock finns det nackdelar och det handlar bland annat om att 
respondenterna kan uppleva att inget alternativ stämmer in på dem (Bryman 2011). Här valde 
jag att ge svarsalternativet övrigt, där respondenterna själva fick beskriva sina svar. Vilket 
möjliggör att fler respondenter kan besvara enkäten, utan att bli tvungen att välja ett alternativ 
som de kanske upplever inte stämmer helt.  

Den sista delen bestod av endast en fråga där respondenterna själva skulle beskriva hur de 
själva skulle vilja att deras undervisning skulle se ut. Här valde jag att avsluta med en stor 
öppen fråga, där respondenterna själva fick beskriva hur de skulle vilja undervisa. Att 
använda mig av en så pass stor öppen fråga och relativt generell kan ge problem för mig som 
ska analysera svaret (Bryman 2011). Dock ansåg jag att respondenterna var tvungna att få den 
möjligheten för att jag verkligen skulle kunna få in svar att analysera när det kom till den 
frågan.  

Bryman (2011) trycker på att en pilotstudie alltid ska genomföras innan en enkät- eller 
intervjuundersökning, om möjligheten finns. Detta för att kunna säkerställa att frågorna 
fungerar, men även se så att undersökningen i sin helhet fungerar. Det är extra viktigt vid en 
enkätstudie, då det inte finns någon närvarande att kunna svara på eventuella frågor eller 
oklarheter. Jag valde därför att genomföra en liten pilotstudie innan enkäten skickades ut, för 
att kontrollera att eventuella frågetecken kunde redas ut och att frågorna var tillräckliga för att 
samla in användbar information. De som deltog i pilotstudien vad dels två matematiklärare i 
årskurs 4–6 samt två matematiklärare som arbetar med årskurs 7–9. Pilotstudien gav mig 
indikationer över att frågorna gick att förstå och besvara på ett enkelt rätt samt att jag skulle 
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kunna få in den data jag ville ha av de frågor som fanns i enkäten. Jag valde att ändra några 
formuleringar för att tydliggöra frågorna ytterligare.  

Urval 
Då syftet är att studera användandet av olika läromedel i den svenska skolan samt lärares 
upplevelser om faktorer som påverkar användandet av de olika läromedel, har jag valt att 
avgränsa mig till att enbart samla in information från yrkesverksamma matematiklärare som 
arbetar i årskurserna 7 till 9 på skolor i Sverige. Varför jag valde att inrikta mig på årskurs 7 
till 9 handlar främst om att det är där jag själv är yrkesverksam samt att studien behövde 
avgränsas för att det skulle finnas möjlighet att analysera svaren under de få veckor som fanns 
att tillgodose till studien. Samtidigt är det ett intressant stadium att studera, då det främst är i 
högstadiet eleverna börjar tappa sitt intresse för matematik (Skolverket 2003). Jag har valt att 
öppna upp undersökningen för behöriga lärare, obehöriga lärare samt lärare som är behöriga i 
matematik i annat stadium än årskurs 7–9.  

Datainsamlingsmetod 
Utskicket av enkäten skedde först i en Facebookgrupp som heter Matematikundervisning som 
bestod i mitten av april av ca 13 500 medlemmar som alla har någon anknytning till 
matematikundervisning från förskolan till gymnasiet samt Komvux. Gruppens syfte är att vara 
ett forum för matematiklärare som är intresserade av matematikundervisning. Där diskuteras 
allt som rör matematikundervisning som arbete med centrala innehåll, pedagogik och 
metodik, läromedel och bedömning. Gruppen är en bra plattform att nå ut till lärare som är 
verksamma i årskurs 7–9. Enkäten skickades ut i Facebookgruppen två gånger (se bilaga 2). 
Dessutom har jag sett tidigare att andra lärarstudenter har valt att publicera sina enkäter och 
frågor i gruppen för att använda den som ett sätt att nå ut till lärarna (Thomasson & Hansson 
2017 & Gunnarsson 2017). 

Jag upplevde dock att svaren som hade samlats in tack vare Facebookgruppen inte räckte 
(41st) utan valde dessutom att maila ut enkäten till rektorer. Två kommuner ifrån varje län i 
Sverige valdes slumpvis ut. Samtliga rektorer (159 stycken) i dessa kommuner fick mottaga 
ett mail (bilaga 3) om en önskan om att de skulle vidarebefordra mailet till deras lärare i 
matematik. Ungefär tio rektorer svarade att enkätundersökningen inte passade deras skola 
eller att deras lärare tyvärr hade för mycket att göra just nu för att de skulle kunna skicka ut 
enkäten till deras lärare. Totalt inkom 131 enkätsvar ifrån både Facebook-inlägget och 
mailutskicket. Jag kontrollerade in svarsinlämningen under arbetets gång. Efter 60 svar hade 
inkommit förändrades svaren inte märkbart och jag upplevde en teoretisk mättnad. Jag valde 
att fortsätta samla in fler enkäter för att säkerhetsställa den teoretiska mättnaden. Vid 131 svar 
upplevde jag att den teoretiska mättnaden kunde säkerhetsställas.  

Databearbetning 
Efter att enkäterna hade inkommit och jag upplevde teoretisk mättnad valde jag att avsluta 
insamlingen av ytterligare enkäter. De inkomna enkäterna sammanställdes genom att först 
studera andelen kvinnor/män, åldersspannet på respondenterna och hur åldersfördelningen såg 
ut i olika åldersintervaller, hur fördelningen såg ut i verksamma år samt andelen behöriga och 
obehöriga lärare. Sedan sammanställdes diagram över vilka läromedel som lärarna främst 
användes samt vilka läroböcker de eventuellt använde sig av. Dessa frågor presenteras i 
diagram 1 och 2. 

Eftersom fråga 7 till fråga 12 var frågor där respondenterna själva fick beskriva sina svar fick 
jag dela in svaren i olika kategorier. Där sammanställdes sedan hur stor andel av 
respondenterna som till exempel skrev att de använde sig av digitala läromedel under arbetet 
med det aktuella centrala innehåller. Detta presenteras i diagram 3. På samma sätt 
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sammanställdes fråga 13 till  
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24, där respondenterna fick välja ett till fyra svarsalternativ per fråga. Fråga 13 till 24 
presenteras i diagram 4–9. Dessa diagrammen svarar mot andelen respondenter som har valt 
de olika svarsalternativen.  

På fråga 25 fick respondenterna själva beskriva hur de ville att deras undervisning skulle se 
hur. Där sammanställde jag resultatet genom att kategorisera deras svar och redovisar dessa i 
diagram 10. Där diagrammet svarar mot andelen av respondenterna som vars svar motsvarade 
de olika kategorierna.  

Dessutom har diagrammen och svaren studerat mot varandra. Tillexempel har samband 
försökt studeras när det kommer de lärare som väljer att använda sig av andra läromedel än 
läroboken och deras behörighet i ämnet. Vilken läroboksserie lärarna använder sig av och om 
de väljer att komplettera den har studerats.  

Det resultatet sedan kommer fram till har diskuterats dels utifrån den tidigare litteraturen, men 
även utifrån de olika synen på lärande och vilka konsekvenser det kan leda till.  

Etik 
Denna studie bygger på Vetenskapsrådets (2011) etiska regler över hur forskning ska 
bedrivas. Det första handlar informationskravet, vilket handlar om att alla deltagare i studien 
har rätt till information kring studien och vad ett deltagande i studien innebär. I denna studie 
presenterades information kring deltagande av studien som information i början av enkäten 
(se bilaga 1), innan deltagarna började svara på några frågor. Deltagarna informerades kring 
syftet med studien och på vilka villkor de deltog. De informerades samtidigt att data som 
samlades in till denna studie endast får användas till denna uppsats och att de när som helst 
har rätt att avbryta sitt deltagande samt att alla deltagare är anonyma.  
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Resultat 
Enkätsvaren 
Enkätundersökningen besvarades av 131 respondenter. Andelen kvinnor var 79 stycken och 
motsvarar 60,3% och andelen män var 49 stycken, vilket motsvarar 37,4%. Andelen 
respondenter som svarade ”annat” uppgicks till 3 stycken, vilket motsvarar 2,3%. 
Åldersspannet på respondenterna var 21–69 år, med undantag för en manlig respondent som 
skrev att hans ålder var 110 år samt en kvinna som skrev att hennes ålder inte var relevant. Jag 
har i uppsatsen valt att bortse från deras ålder. Mellan 41–45 år var den ålder där flest 
respondenter var, med en andel på 27,5%. Följt var ålder 46–50 år näst vanligast följt av 36–
40 år, dessa på 21,4% respektive 16%.  

När det kom till hur länge respondenterna hade varit verksamma som lärare i årskurs 7–9 var 
det ifrån 2 månader till 40 år. Det som flest svarade var mellan 13–15 år, där 19,1% av 
respondenterna hamnade. Detta följt av 1–3 år samt 10–12 år, vilka var på 15,3% respektive 
13,7%. Dessutom var 81,7% (107 stycken) av de som besvarade behöriga lärare i årskurs 7–9. 
12,2% (16 stycken) var inte behöriga lärare, medan 2,3% (3) var behöriga lärare i annat ämne 
samt 3,8% var behöriga i matematik men för annat stadium.  

Användandet av olika läromedel 

 
Diagram 1 - Diagram över vilket läromedel lärare använder främst i deras undervisning. 

Diagrammet visar fördelningen av vilka läromedel som dominerar respondenternas 
undervisning. Det läromedel som dominerar är läroboken, där 85% av lärarna svarade att de 
framförallt använder läroboken som läromedel. Det alternativ som minst antal lärare använder 
sig av är laborativt material, övningar gjorda av kollegor samt svarsalternativet övrigt. Dessa 
tre kategorier fick vardera ett svar. Den respondenten som svarade övrigt beskrev att han 
blandade mellan flera olika läromedel och att ingen av de olika läromedlen dominerade.  

Att det endast är 1,5% av lärarna som använder datorer/iPads som det främsta läromedlet 
förvånar mig. Jag hade trott att dagens tekniska utveckling och utvecklingen av digitala 
läromedel skulle ha lett till att fler lärare valde att använda sig av teknik i deras undervisning. 
Däremot blev jag istället positivt överraskad till att det var 3,8% som använder diskussioner 
eller seminarieliknande metoder som deras främsta undervisningsläromedel.  

1%	

85%	

1%	
7%	

1%	 4%	1%	

Läromedel	

Labora2vt	material	-	1%	 Lärobok	-	85%	 Dator/Ipad	-	1%	

Egengjorda	övningar	-	7%	 Övningar	gjorda	av	kollegor	-	1%	 Diskussioner/seminarium	-	4%	

Övrigt	-	1%	



21 
 

När det kommer till skillnaden av användning av läromedel beroende på om läraren är 
behörig eller inte, så är det framförallt de behöriga lärarna som väljer att frångå läroboken. Av 
de 107 behöriga lärarna valde 17 stycken att i använda sig av andra läromedel som främsta 
läromedel. Nio av lärarna valde att göra eget material, fem valde att använda sig av 
diskussioner/seminarium och när det kommer till dator/iPad och övningar gjorda av kollegor 
var det en lärare på respektive läromedel. Sedan var det läraren som beskrev att han använde 
sig av varierad undervisning och att inget läromedel dominerade mer än något annat.  

När det kom till de lärare som inte var utbildade matematiklärare angav 15 av 16 stycken att 
de använde sig av läroboken och enbart en lärare beskrev att det var dator/iPad som var det 
främsta läromedlet. När det kom till de lärarna som var behöriga i matematik men för ett 
annat stadium (5 stycken) och de som var behöriga men i ett annat ämne (3 stycken) svarande 
alla att det var läroboken som var det främsta läromedlet som användes i deras undervisning.  

Användandet av olika läroboksserier 

 
Diagram 2 - Diagram över vilka läroböcker lärarna använder främst i sin undervisning. 

Eftersom tidigare forskning har visat att läroboken är det läromedel som lärare främst 
använder i sin undervisning upplever jag att det skulle vara intressant att ta reda på vilka 
läroböcker flest lärare använder sig av. Diagram 2 visar vilka läroböcker respondenterna 
svarade att de använder främst i sin undervisning.  

Diagrammet visar att den lärobok som flest högstadielärare använde sig av är Matte Direkt 
ifrån Sanoma Utbildning. Matte Direkt var det 38% (50 stycken) av lärarna som besvarade att 
de använde främst. Tätt följt kom Libers böcker Matematikboken XYZ som 33% (43 stycken) 
av lärarna svarade att de använde. 16 stycken (12%) av lärarna besvarade att de använde sig 
av Gleerups Formula samt lika många Sanoma Utbildnings Prio. Ingen av lärarna besvarade 
att de använde Gleerups Mondo.  
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Att det var just Matte Direkt och Matematikboken XYZ som var de två läroboksserier som 
dominerade mest förvånade mig inte. Det är just dessa två material som jag har mött i min 
egen skolgång, under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder samt i mitt eget yrkesliv 
som lärare och lärarvikarie. Något jag skulle tycka vara intressant är att studera vidare är hur 
de olika läroböckerna skiljer sig åt i innehåll och utformning, då dessa två serier dominerar 
den svenska undervisningen så pass mycket som de faktiskt gör. Eller är det så att det rentav 
är en kultur som råder bland lärarna som gör att de alltid har använt sig av böckerna och 
fortsätter sig att använda dem?  

Det var två lärare som svarade att de inte använder sig av läroböcker. Dessa lärare använder 
istället dator/iPad respektive diskussioner/seminarium som främsta läromedel. Den ena 
läraren av dessa två såg inget positivt med läroböcker och den andra läraren svarade att det 
positiva med användningen av läroböcker var planeringsmässigt och tidsmässigt. Dock såg 
dessa lärare negativa konsekvenser för elevernas intresse och möjligheter till lärande vid 
undervisning med hjälp av en lärobok. Dock uppger ena läraren att hon själv plockar ihop 
uppgifter ifrån böcker i både digital- och bokform när det kommer till alla delar i det centrala 
innehållet. Vilket tyder på att läroböcker trotsallt förekommer i hennes undervisning, men att 
eleverna själva kanske inte möter boken utan enbart ihop plockade uppgifter ifrån boken. Den 
andra läraren väljer istället att sätta ihop eget material till eleverna när det kommer till alla 
områden i det centrala innehållet, förutom när det kommer till problemlösning. Där tar även 
denna lärare hjälp av en lärobok och i detta fall läroboksserien Prio.  
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Användandet av olika läromedel vid arbetet med de centrala 

innehållen 

 
Diagram 3 - Diagram över vilka läromedel lärarna använder sig av vid deras undervisning av de centrala innehållen. 

Diagrammet ovan visar vilka olika läromedel lärarna använder sig av vid arbetet med de olika 
centrala innehållen i deras undervisning. Diagrammet visar tydligt att läroboken är det 
läromedel flest använder sig av vid samtliga centrala innehåll. Andelen som arbetar med 
läroboken varierar från 96,2% vid arbetet med algebra till 84,7% vid problemlösning.  

Däremot visar diagrammet tydligt att vid problemlösningsområdet väljer många lärare att 
använda sig av uppgifter kollegor har gjort, vilket 31,3% av lärarna uppger att de gör. Under 
problemlösningen uppger dessutom 9,9% av lärarna att de tar hjälp av andra böcker utöver 
läroboken. Böcker som flera lärare uppger att de använder sig av är Rika matematiska 
problem (Hagland, Hedrén & Taflin 2005) samt 32 rika problem (Larsson 2007). Ett område 
där många lärare även angav att de kompletterade läroboken med andra böcker var 
algebraområdet. Här handlade det framförallt om boken Rädda ekvationerna (Christiansen 
u.å.), som lärarna valde att komplettera sin undervisning med. 
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När det kommer till laborativt material är det framförallt vid arbete med geometri samt 
sannolikhet och statistik som lärarna uppger att de använder sig av det läromedlet. Där 19,1% 
respektive 16,8% anger att de använder laborativt material i undervisningen.  

Digitala läromedel används ganska jämt fördelat mellan samtliga arbetsområden och varierar 
mellan 12,2% vid arbete med geometri till 13% vid arbete med samband och förändring.  

Då det är framförallt vid problemlösningsområdet som lärarna väljer att komplettera 
läroboken med egengjorda övningar, övningar gjorda av kollegor och med andra böcker, så 
får det mig att fundera över hur de olika läroboksserierna skiljer sig åt och om valet att 
komplettera läroboken påverkas av vilken serie lärarna använder sig av. Varför väljer lärarna 
att ta in externa böcker samt att göra egna uppgifter just på detta område? Handlar det om att 
böckerna inte är tillräckligt inriktade på problemlösning eller är det ett område där det är 
lättare att göra egna uppgifter? Det går dock inte att se några tydliga samband mellan de 
personer som väljer att komplettera boken eller inte arbeta alls med boken mellan vilken 
bokserie se använder sig av. Vilket jag tror mer beror på att det är ett område där det finns 
mycket färdiggjorda övningar att dela med sig av och kanske är ett område där det är lättare 
att gå ifrån bokens styrning och struktur.   

Något som däremot skrämmer mig är att så pass få lärare väljer att använda sig av digitala 
läromedel i sin undervisning. I det området där flest lärare väljer att använda någon form av 
digitalt läromedel är området samband och förändring, där 13% av lärarna beskriver att de 
använder digitala läromedel. Flertalet av lärarna som lärarna beskrev i enkäten att de inte hade 
tillgång till digitala läromedel eller datorer, vilket gör mig väldigt förvånad. Detta då jag anser 
att alla elever i dagens samhälle bör lära sig hantera en dator samt att skolan har ett ansvar att 
använda sig av digitala verktyg.  
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Faktorer som främjar och hämmar användandet av laborativt material 

 
Diagram 4 – Diagram över vilka främjande och hämnande faktorer lärare upplever med laborativt material. 

När det kommer till laborativt material ser lärarna framförallt att läromedlet främjar 
möjligheterna till lärande samt elevernas intresse, där 78,6% respektive 67,9% anger dessa 
aspekter. Däremot upplever lärarna att användandet av läromedlet hämmar undervisningen 
när det kommer till planering av undervisningen samt tidsmässigt. Där svarade 58,8% att det 
finns negativa aspekter med läromedlet tidsmässigt och 36,6% planeringsmässigt. Två 
respondenter valde att svara att de inte upplever några främjande effekter med läromedlet 
medan 21 respondenter svarade att de inte upplevde något hämmande med läromedlet.    

Av de 14 lärare som valde att svara övrigt, framkom det bland annat att de upplevde att 
laborativt material främjande anknytningen till vardagslivet och vardagsmatematik samt att 
det var ett sätt att få eleverna att prata matematik. 16 av lärarna svarade övrigt när det kom till 
negativa aspekter med läromedlet. I deras svar framkom det att de upplevde att de själva 
kände sig osäkra på laborationen i matematiken samt att det tog mycket tid att ta fram själva 
materialet inför laborationen. Några beskrev även att de upplevde svårigheter att få 
kunskaperna att gå från praktiken till teorin.  
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Faktorer som främjar och hämmar användandet av läroböcker 

 
Diagram 5 - Diagram över vilka främjande och hämnande faktorer lärare upplever med läroböcker. 

När det kommer till läroböcker upplever lärare framförallt de positiva aspekterna med 
planeringen, tidsaspekten samt genomförandet. 86,3% av lärarna svarar att läroböcker 
underlättar när det kommer till planeringen och 55,7% när det kommer till tiden och 51,9% 
när det kommer till genomförandet. Det lärarna ser som den största negativa aspekten är 
elevernas intresse, vilket 46,6% uppger att de upplever som ett hinder. Andra negativa 
faktorer som lärarna upplever är kostnaden av böckerna samt möjligheterna för lärandet, 
vilket 24,4% samt 20,6% av lärarna ser som negativa aspekter. Två respondenter svarade att 
de inte såg några främjande effekter medan 22 lärare svarade att de inte upplevde några 
negativa aspekter med läroböcker.  

Det var 12 lärare som valde att svara övrigt när det kom till främjande aspekter. Dessa lärare 
valde att beskriva att läroböcker framförallt är ett verktyg som är lätt att använda när det 
gäller att ha gemensamma genomgångar och ha klassen samlad, samtidigt som eleverna kan 
arbeta på deras egen nivå. De menar att det är ett verktyg som samtidigt är klasscentrerat men 
ändå individanpassat. Några lärare skrev även att läroboken är en trygghet för både dem själva 
och eleverna. Samtidigt som det var 12 lärare som skrev andra positiva faktorer än de 
förbestämda var det 25 lärare som valde övrigt när det kom till negativa faktorer. Deras svar 
handlade främst om att läroböcker kan bli enformigt och tråkigt. De såg brister i att 
läroböckerna inte täcker alla områden och att läroboken inte alltid följer kursplanen. Därför är 
det viktigt att ha aktuella läroböcker med relevanta uppgifter för tiden.  
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Faktorer som främjar och hämmar användandet av dator/iPad  

 
Diagram 6 - Diagram över vilka främjande och hämnande faktorer lärare upplever med dator/iPad. 

De positiva faktorerna när det kommer till att arbeta med dator/iPad är stora när det kommer 
till elevernas intressen svarar lärarna. 65,6% av lärarna beskrev att dator/iPad bidrar positivt 
till att främja elevernas intresse för matematik. Samtidigt såg de positivt på läromedlet när det 
kom till att öka möjligheterna för elevernas lärande, vilket 52,7% svarade. Det lärarna ser som 
den största negativa aspekten är kostnaden av läromedlet (35,9%) samt planeringsmässigt 
(24,4%) och genomförandet (26%). Det var 12 lärare som inte såg några positiva aspekter 
med läromedlet samtidigt som det var 11 lärare som inte såg negativa aspekter.   

Vid frågan som handlade om vilka främjande aspekter lärarna ser med datorer/iPads svarade 
17 lärare övrigt. I dessa svar beskrev de att datorer/iPads ger fler möjligheter till lärande och 
att eleverna till exempel lättare kan öva hemma utan att behöva få hjälp av någon. Dessutom 
får eleverna respons och feedback på det de gör direkt samt att nästa uppgift kommer direkt 
efter responsen. På så sätt får eleverna mer gjort än andra alternativ samt att det är en bra 
metod för mängdträning. Det är likaså ett bra sätt att väva samman dagens teknik med 
matematikämnet, så att eleverna ser nyttan med matematiken.  

Trots att många lärare var positiva till läromedlet svarade hela 32,8%, vilket motsvarar 43 
lärare, övrigt när det kom till de negativa faktorerna med läromedlet. Dessa svar handlade 
främst om att de inte hade tillgång eller inte tillräckligt med tillgång till datorer/iPads. 
Dessutom såg många negativa aspekter då läromedlet är beroende av att tekniken ska fungera, 
enheten ska vara laddad och eleverna ska komma ihåg sina inloggningsuppgifter. Dessutom 
upplevde flera lärare att det är för stort fokus på räknefärdigheter och inte tillräckligt på 
problemlösning och redovisning av sina tankegångar. Flertalet lärare upplevde problem med 
att hitta bra program/appar och att dessa kunde bli mycket kostsamma för skolan. Ett av det 
största problemet som flera lärare beskrev var att det är svårt att kontrollera vad eleverna gör 
och att det är lätt att bli distraherade och göra annat. Som en lärare beskrev det: 

”Som att sätta fram godis framför en godisgris – faktiskt!”  
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Faktorer som främjar och hämmar användandet av egengjorda övningar 

 
Diagram 7 - Diagram över vilka främjande och hämnande faktorer lärare upplever med egengjorda övningar. 

När det kommer till att göra övningar själv ser lärarna positivt på läromedlet när det kom till 
att öka elevernas möjligheter till lärande samt gynna elevernas intressen. Dessa alternativ 
svarade 77,9% och 64,9% av lärarna att de såg som möjligheter med läromedlet. Många lärare 
såg även genomförandet som en stor främjande aspekt, vilket 37,4% svarade. Samtidigt 
upplever lärarna hämmande faktorer när det gällde tids- och planeringsmässigt. Där 76,3% 
upplever läromedlet som svårt tidsmässigt och 47,3% upplever det svårt planeringsmässigt. 
Fyra lärare upplevde inga positiva faktorer med läromedlet, medan 14 lärare inte såg eller 
upplever några negativa faktorer med det.  

När det kom till de lärare var de 20 stycken till antalet när det kom till de positiva faktorerna 
och 8 stycken vid de negativa faktorerna. De som beskrev andra positiva faktorer tryckte på 
att det var ett bra sätt att individanpassa och anpassa efter olika grupper. De kunde anpassa 
efter vad gruppen behövde arbeta med och vart gruppen var i precis den stunden. Dessutom 
var det ett billigt sätt att individanpassa undervisningen samt att lärarna kunde känna att de 
hade en bra tanke bakom undervisningen. De som såg andra negativa faktorer såg framförallt 
risken med att testa saker som inte fungerar samt risken för felaktigheter.  
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Faktorer som främjar och hämmar användandet av övningar gjorda av kollegor 

 
Diagram 8 - Diagram över vilka främjande och hämnande faktorer lärare upplever med övningar gjorda av kollegor. 

Övningar gjorda av kollegor upplevde lärarna positiva aspekter med framförallt när det 
kommer till tidsmässigt, planeringsmässigt samt möjligheterna till elevernas lärarande. Dessa 
alternativ var det 50,4%, 48,1% samt 46,6% av lärarna som svarade. Det som de flesta lärarna 
svarade som en negativ aspekt var faktiskt att de inte upplevde något negativt med läromedlet. 
Det var 59 stycken (45%) som sa att de inte upplevde något negativt med läromedlet. Andra 
negativa aspekter som lärarna upplevde var planeringsmässigt, genomförandet samt kravet av 
tidigare kunskaper för lärarna. Dessa var det 18,3%, 17,6% och 16,8% av lärarna som 
upplevde. Det var samtidigt två lärare som inte såg några positiva aspekter med övningar 
gjorda av kollegor.  

Även på frågorna som handlade om vilka positiva och negativa aspekter de upplevde med 
övningar gjorda med kollegor svarade ett antal lärare övrigt, där de sedan själva beskrev deras 
tankar. På övriga positiva faktorer var det 16 lärare som svarade. Flera av dessa svarade att 
det var ett bra sätt att få nya infallsvinklar och ett sätt för eleverna att möta olika lärarstilar 
och uppgiftskonstruktioner. 17 lärare hade egna tankar kring negativa faktorer med läromedlet 
och dessa handlade speciellt om att det kunde bli svårt att genomföra då uppgifterna inte var 
anpassade efter just deras grupp och arbetsområde samt arbetssätt. Samt att kvalitén kunde 
variera kraftigt och inte alltid vara genomtänka, därför var det viktigt att själv kontrollera om 
uppgiften hade rätt anpassning och syfte för sin egen tanke.  
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Faktorer som främjar och hämmar användandet av diskussioner/seminarium 

 
Diagram 9 - Diagram över vilka främjande och hämnande faktorer lärare upplever med diskussioner/seminarium. 

När det kom till att använda sig av läromedlet diskussioner eller seminarium var det speciellt 
elevernas möjligheter till lärande samt elevernas intressen som lärarna såg positivt på. 80,2% 
samt 58,8% såg dessa alternativ som positiva faktorer i användandet av läromedlet. Dock såg 
54,2% negativa faktorer med läromedlet när det kom till tidsaspekten samt att 30,5% 
upplevde hinder med genomförandet. 29% upplevde svårigheter med planeringen för 
läromedlet. Det var tre lärare som inte såg några positiva faktorer med läromedlet samt 23 
lärare som inte såg några negativa faktorer. 

På dessa frågor var det 15 lärare som svarade övrigt när det kom till de positiva faktorerna och 
18 lärare som svarade det när det kom till negativa faktorerna. Av de som beskrev andra 
positiva fördelar handlade det speciellt om att det var ett bra sätt att väcka och öka elevernas 
intresse för matematik och på så sätt öka deras inlärning. Det var även ett bra sätt att få nya 
synsätt och förklaringar av andra än läraren. Vissa elever lär sig bättre att höra en förklaring 
av en klasskamrat än av läraren. De beskrev dessutom att det var ett bra sätt att upptäcka 
eventuella feluppfattningar som finns i gruppen, samt ett sätt för eleverna att inte känna att de 
var ensamma om att ha uppfattat något fel. När det kom till de negativa faktorerna handlade 
det framförallt om att det är svårt att få alla elever att delta och vara aktiva, vilket det krävs 
för att metoden ska ge en bra inlärning för eleverna.  
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Hur vill lärare att deras undervisning skulle se ut 

 
Diagram 10 - Diagrammet hur lärarna skulle vilja att deras undervisning skulle se ut. 

När det kom till frågan där lärarna själv fick beskriva hur de skulle vilja att deras 
undervisning skulle se ut svarade nästan hälften (49,2%) av lärarna att de ville se en mer 
variationsrik och mindre bunden undervisning. Så många som 35,5% av lärarna skulle vilja att 
deras undervisning innehöll mer och bättre digitala läromedel, där appar och program skulle 
vara utformade med bättre feedback samt att det skulle vara lättare för lärarna att följa 
elevernas utveckling. 20,2% av lärare svarade även att de ville se mer praktiska och laborativa 
övningar samt att 29,8% ville arbeta mer med grupp- eller helklassövningar som stärker 
lärandet hos eleverna. Ett mindre antal (7 stycken) lärare efterfrågade en bank där övningar 
och genomgångar kunde hämtas för att underlätta undervisningen planeringsmässigt samt 
spara energi och tid. Det var endast två lärare som ville arbeta helt utan läroboken.  

Att nästan hälften av lärarna ville att deras undervisning skulle bli mer variationsrik tror jag är 
bra. Dels för att öka elevernas möjlighet till lärande och att försöka fånga upp elevernas 
intressen. Då elever lär sig på olika sätt och har olika intressen, bör även undervisningen 
anpassat efter att så många som möjligt får chans att tillgodose sig den. Att nästan var fjärde 
lärare dessutom ansåg att de fortfarande skulle utgå ifrån läroboken, tror även jag är en bra 
väg. Dels för lärarnas egen skull gällande planering och tidsmässigt, men även för eleverna 
och att de får en tydlig bild av vad undervisningen kommer handla om. Tryggheten och 
strukturen med en lärobok tror jag underlättar både för lärare och elever, vilket även lärarna 
beskrev i sina svar. Sedan finns det givetvis områden där läroboken inte uppfyller alla krav 
som lärarna har och där är det perfekt att välja att ta in andra läromedel. Vilket även en hel del 
lärare även påpekade, då det faktiskt enbart var två lärare som beskrev att de ville arbeta helt 
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utan lärobok. En av de manliga lärarna som jag anser besvarade frågan väldigt bra, beskrev 
det förhållande han skulle vilja ha till läromedel såhär:  

”Att vara herre över läromedlet, ej slav under det.” 

Det fann inga större skillnader på hur lärarna skulle vilja att deras undervisning skulle se ut i 
förhållande till om de var behöriga i matematik i årskurserna 7 till 9 eller inte. Överlag så 
beskrev alla dessa kategorier av lärare att det var variationsrik undervisning de skulle vilja 
bedriva med mer fokus på laborationer, grupparbeten och digitala läromedel, men fortfarande 
med läroboken som bas.  

Sammanfattning av resultatet 
Sammanställningen av den data som samlades in genom enkäten indikerade att läroboken 
fortfarande är det läromedel som dominerar den undervisningen i matematik. Det visade det 
sig att de lärare som främst använde andra läromedel i sin undervisning var behöriga i 
matematik, förutom en obehörig lärare som valde att främst använda sig av dator/iPad. Dock 
kan inga slutsatser dras att det generellt är på detta sätt, då antalet obehöriga lärare (obehöriga, 
behöriga annat stadium och behöriga annat ämne) som besvarade enkäten enbart var 32 
stycken och det enbart var 16 stycken av de 107 behöriga lärarna som valde att använda andra 
läromedel. För att kunna se några samband om behörighet påverkar valet av läromedel skulle 
det behövas mer data. Det finns dock väldigt små indikationer på att det skulle kunna vara på 
det sättet.  

Det var även tydligt att det var läroboksserierna Matte Direkt och Matematik XYZ som 
dominerade vid användning av läroböcker. Enbart två lärare svarade att de inte använde sig av 
böcker, dock beskrev båda två att de tog uppgifter ifrån läroböcker till sin undervisning. Så de 
tog inte helt avstånd ifrån läroböcker trots deras svar.  

Vid arbete med de centrala innehållen var det läroboken som dominerade under alla områden. 
Dock var det framförallt vid problemlösningsområdet som lärarna valde att komplettera 
läroboken och då genom att göra egna övningar, använda sig av övningar gjorda av kollegor 
och ta hjälp av andra böcker. Även vid området algebra valde en del lärare att ta hjälp av 
andra böcker. Laborationer var det få lärare som använde sig av och det var främst vid arbete 
med områdena geometri och sannolikhet och statistik som laborativa material användes. 
Något som förvånade mig var det låga användandet av digitala läromedel som varierade 
mellan 9,9% till 13%.  

När det kom till positiva och negativa aspekter med de olika läromedel handlade de positiva 
främst om att möjligheterna var stora för elevernas lärande och att öka elevernas intresse. 
Detta var de främsta aspekterna lärarna beskrev när det kom till alla läromedel förutom 
läroboken och övningar gjorda av kollegor. I dessa fall var det främst planeringen och 
tidsaspekten som lärarna lyfte fram. De negativa aspekterna på läromedel såg olika ut 
beroende på läromedel. De negativa aspekterna vid laborationer var främst planering och 
tidsaspekten, vilket även var de negativa aspekterna med att göra egna övningar. Läroboken 
däremot var det främst möjligheterna till att öka elevernas intresse och en kostnadsfråga. 
Kostnaden var den största negativa aspekten när det kom till dator/iPad och den näst största 
där handlade om att få lärare hade tillgång till läromedlet. Diskussion/seminarium var främst 
ett problem när det kom till genomförandet och tidsaspekten. Övningar gjorda av kollegor var 
det läromedel där flest lärare faktiskt inte såg något negativt, dock upplevde några lärare att 
det var svårt att använda sig av det läromedlet planeringsmässigt. Detta då materialet inte 
alltid var anpassat efter gruppen och deras syfte.   
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Diskussion  
Denna del av uppsatsen kommer att delas upp i tre delar: resultatdiskussion, tillförlitlighet 
samt förslag till vidare forskning. I diskussionen kring upptäckter kommer svaren på 
enkäterna att diskuteras i förhållande till syftet och de frågeställningar som uppsatsen har samt 
till vad tidigare studier och forskning har visat. Det avsnittet kommer i sin tur delas upp i tre 
delar, där varje del motsvarar en av frågeställningarna med uppsatsen, förutom första delen 
som behandlar både fråga ett och två. Dessa frågeställningar är: 

• I vilken utsträckning används olika läromedel inom matematikundervisningen i 
årskurs 7–9?  

• Vilken läroboksserie dominerar matematikundervisningen? 
• Vilka faktorer upplever lärare i årskurs 7–9 påverkar valet av olika läromedel?  
• Vilka läromedel skulle lärare i årskurs 7–9 vilja använda i sin undervisning? 

Avsnitt två handla om tillförlitligheten av denna uppsats och det sista avsnittet handlar om 
vad jag anser att det bör forskas mer inom.  

Resultatdiskussion 
Användandet av olika läromedel 
Som tidigare studier och forskning har visat (Skolverket 2003, Johansson 2011, Myndigheten 
för skolutveckling 2007 & Neuman m.fl. 2014), visade även resultatet av denna enkät att det 
finns tendenser till att det är läroboken som fortfarande dominerar den svenska 
undervisningen i matematik på högstadiet. Bland de lärare som besvarade denna enkät var det 
85,5% som angav att läroboken är det läromedel de främst använder i sin undervisning (se 
diagram 1). Detta är inget särskilt förvånande, då tidigare forskning har visat att det just är 
läroboken som har dominerat undervisningen i matematik på högstadiet. Att enbart 1,5% av 
lärarna använder datorer/iPads som huvudläromedel överraskar lite, särskilt med tanke på den 
digitala utvecklingen som har skett under en längre period nu samt att matematik är det ämne 
där det finns flest digitala läromedel (Sjödén 2014).  

Då tidigare forskning har visat att det är läroboken som är det som dominerar svensk 
matematikundervisning, ansåg jag att det kunde vara intressant att studera vilka läroboksserier 
som dominerar undervisningen på högstadiet. Enkäten visade att bland de lärare som 
besvarade enkäten var det Matte Direkt och Matematikboken XYZ som användes mest (se 
diagram 2). Då det är just dessa två läromedel jag har stött på i min egen skolgång, under 
mina VFU-perioder samt i mitt arbetsliv som lärare, så funderar jag på varför det just är dessa 
läroboksserier som dominerar den svenska undervisningen i matematik på högstadiet. Är 
dessa läroböcker så pass mycket bättre än andra serier eller är det så att det rentav är en kultur 
som råder bland lärarna som gör att de alltid har använt sig av böckerna och fortsätter sig att 
använda dem? Något jag även anser är intressant att studera är om böckernas utformning och 
innehålls skiljer sig åt, detta är tyvärr inget jag kan göra i denna studie. Dock analyserade jag 
lärarnas svar i hopp om att några samband kunde synliggöras utifrån vilken lärobok de 
använde och om de valde att komplettera läroboken med andra läromedel vid de olika 
arbetsområdena. Tyvärr fanns det inga synliga samband mellan vilken lärobok lärarna 
använde och ifall att de valde att komplettera den.  

Dock kvarstår det att dessa det är just dessa läroboksserier som dominerar den svenska 
marknaden, trots att det finns flertalet andra läroböcker. Förhoppningsvis har lärarna noggrant 
valt ut just dessa böcker för att de är så pass bra som de verkar vara utifrån resultaten. Viktigt 
att komma ihåg här är att det åligger lärarna och rektorerna att avgöra vad som är bra material 
nu när staten inte längre kontrollerar materialen (Calderon 2015a), är det extra viktigt att 
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lärarna funderar över om det läromedel de använder sig av är det bästa för undervisningen och 
elevernas lärande. En orsak till att lärare fortsätter att fortsätta använda läroböcker som det 
främsta läromedlet kan säkerligen kopplas ihop med den tidsbrist som flertalet av lärarna 
känner och beskriver i deras svar samt att många lärare känner av bristen på pengar i skolorna. 
Detta medföljer att de kanske till och med inte vågar fundera över att köpa in nytt material 
och att de heller inte har tiden att sätta sig in i ett nytt material. Vilket även kan visa bristen på 
användandet av digitala läromedel bland lärarna. Säkerligen hade fler lärare använts sig av 
digitala läromedel om tiden och pengarna fanns till att sätta sig in i det samt att köpa in det till 
eleverna, då det är ett läromedel som lärarna måste ha tid att sätta sig in i (Sjödén 2014). Det 
spelar ju ingen roll hyr mycket lärarna vill, om det inte finns pengar och tiden till förändring.  

Givetvis finns det många positiva aspekter med alla läromedel, men att det finns lärare som 
väljer att gå ifrån lärobokens dominans är bra för utvecklingen av undervisningen i ämnet. Det 
är ett sätt att våga gå ifrån traditionen om att undervisning inom matematik bör ske genom 
arbetande i en lärobok och våga testa andra läromedel. Samtidigt är det viktigt, precis som 
Oates (2014) beskriver, att ingen lärare ska känna sig tvingad att avstå att använda sig av 
läroboken. Däremot kanske de ska fundera över varför de använder boken samt att använda 
boken mer som en grund till sin undervisning och våga komplettera med andra läromedel för 
en ökad variation. Likväl kvarstår Skolverkets (2003) önskan om lärobokens dominans ska 
minskas i matematikundervisningen inte ännu är uppfylld. Dock är det viktigt att tänka på att 
den första frågeställningen enbart handlade om vilket läromedel de främst använder sig av och 
inte vilka läromedel de använde sig av. Däremot valde jag även att fråga vilka läromedel 
lärarna använder sig av vid arbete med de olika delarna i det centrala innehållet (se diagram 
3). Uppfyller lärarna Skolverkets önskning om att lärobokens dominans ska minska, om vi 
studerar vilka olika läromedel som lärarna faktiskt använder sig av, oavsett hur stor del av 
tiden de används?  

Enkätsvaren visade att det är fler läromedel än enbart läroboken som används till alla 
områden, men det är ytterst få lärare som väljer att använda sig av andra böcker än läroboken 
(se diagram 3). Fortfarande har läroboken en dominans mellan 96,2–84,7% beroende på vilket 
område undervisningen handlar om. Vilket återigen bekräftar att det finns tendenser till att 
läroboken har en väldigt stor dominans i matematikundervisningen på högstadiet. Dessutom 
kompletterades läroboken som mest i problemlösningsområdet där 31,1% av lärarna angav att 
de använde material gjorda av andra kollegor. Förutom det låg användningen av andra 
läromedel mellan 1–22%, vilket är jag anser är för lite om lärare vill uppfylla Skolverkets 
önskan om mer variationsrik undervisning. Dessutom har lärarna en skyldighet att låta 
eleverna få testa på olika sorters undervisning enligt styrdokumenten för matematik 
(Skolverket 2016). Om maximalt 31,1% av lärarna kompletterar läroboken med andra 
läromedel så anser jag att önskan och kravet inte är uppfyllt.  

Hur kommer det sig att så pass få lärare använder sig av digitala läromedel i sin undervisning? 
Hur går detta ihop med att det står beskrivet i läroplanen att digitala verktyg ska användas för 
att göra beräkningar samt att lösa problem (Skolverket 2016)? Det är lärarna som bär ansvaret 
över att ge eleverna flera olika arbetsformer samt att undervisa det som läroplanen beskriver 
att det ska undervisas om. Dock är det rektorn som har det övergripande ansvaret samt att se 
till att läromedel av god kvalitet fick att tillgå för alla elever. I svaren på enkäten beskrev 
flertalet lärare att de inte hade tillgång till digitala läromedel eller datorer, vilket är 
förvånande. Dels för samhället i dag ställer kvar på att elever ska kunna hantera en 
dator/surfplatta samt att rektorn har ansvaret att se till att läromedel finns. Här bör de lärare 
som inte har tillgång till digitala läromedel prata med sin rektor om möjligheterna som finns 
med digitala läromedel samt att läroplanen beskriver att eleverna ska testa på detta. Dock 
krävs det att rektorerna verkligen lyssnar och tar till sig lärarnas tankar kring detta, för utan 
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deras hjälp är det svårt att förändra undervisningen. Risken finns tyvärr, som tidigare nämnts, 
att lärarna känner att det inte är mödan värt att lägga ner tid och energi på detta – då pengarna 
inte finns samt att tiden att sätta sig in i ett nytt läromedel och att förändra sin egen 
undervisning inte överväger fördelarna med att fortsätta undervisa med läroboken.  

Faktorer som påverkar valet av läromedel 
Laborativt material 
Lärarna såg flertalet positiva och negativa aspekter med de olika läromedlen (se diagram 4–
9). När det kom till de laborativa materialen ansåg lärarna framförallt att det ökade elevernas 
möjligheter till lärande och elevernas intresse för matematik, då det enkelt kunde kopplas till 
vardagslivet och att eleverna på ett naturligt sätt fick tillfälle att prata matematik. Detta är 
även något Kilborn och Löwing (2001) samt Rystedt och Trygg (2010) hade sett att lärare 
upplevde i deras studier.  

Dock såg flertalet av lärarna problem med att det skulle ta för mycket tid av undervisningen 
och framförallt planeringsmässigt. Dessutom upplevde en del lärare att det var svårt för 
eleverna att ta kunskaperna från praktiken till teorin, vilket gjorde att själva poängen med det 
laborativa materialet gick förlorat. Här menar dock Rystedt och Trygg (2010) att läraren har 
en viktig roll att vägleda och hjälpa eleverna för att läromedlet ska ge de positiva effekter som 
önskas. Det är viktigt att läraren redogör för eleverna om materialet och att det först blir 
konkret genom elevernas användande av materialet (Kilborn & Löwing 2001). Det är viktigt 
för att eleverna ska se laborativt material som en del av undervisningen och inte enbart ett 
avbrott från den ordinarie undervisningen. Rystedt och Trygg (2010) menar att laborativt 
material fungerar bäst som ett komplement till läroboken, då möjligheterna för lärande hos 
eleverna ökar om de får förståelse för både det teoretiska och det praktiska. Då elever lär sig 
olika och det finns olika syn på lärande tror jag detta är ett bra sätt. Vissa elever lär sig genom 
att läraren förmedlar kunskapen till dem och vissa genom att själva få upptäcka kunskapen 
(Säljö 2000). Därför är det viktigt att som lärare använda sig av flera olika läromedel för att 
öppna upp för flera elever att kunna tillgodose sig kunskap.  

Dock kände sig ett flertal lärare sig själva osäkra på att använda laborativa material, vilket jag 
själv kan känna igen mig i. På lärarutbildningen har jag träffat på ytterst få laborativa 
material, vilket är väldigt synd då laborativt material kan göra en hel del matematik mer 
konkret. Här är det viktigt att lärarna tar sig tiden att lära känna materialet och dess 
möjligheter, annars kommer det bli svårt för eleverna att ta till sig det om läraren inte kan vara 
där och stötta. 

Laborativt material är dessutom ett utmärkts sätt att nå de elever som lär sig genom skapande 
och praktiskt agerande. Som Deweys synsätt på lärande, så lär sig vissa elever genom att 
agera praktiskt - Learning by doing (Lundgren 2012). Dessutom kombineras laborativt 
material med fördel genom samtal med andra elever (Malmer 2006 & Riesbeck 2008), vilket 
även öppnar upp lärande för de elever som lär sig bäst tillsammans med andra (Säljö 2000). 

Lärobok 
När det kommer till det mest dominerande läromedlet, läroböckerna, ser lärarna framförallt 
vinster i att det underlättar planeringsmässigt samt tidsaspekten (se diagram 5). Det är ett 
läromedel som gör elevgrupperna samlade, fast samtidigt individanpassat med de olika 
nivåerna som finns i böckerna. Flera lärare påpekar dessutom att det både är en trygghet för 
de själva samt för eleverna. Dessa positiva aspekter beskriver Oates (2014) och då framförallt 
att boken ger en struktur för både lärare och elever. Båda partnerna vet vad som ska komma 
och vad som är gjort. Dock menar lärarna elevernas intresse minskar med lärobokens 
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dominans samt att det blir ett enformigt arbetssätt som oftast gör eleverna omotiverade. Vilket 
går helt emot vad ämnets syfte är, då det står beskrivet att undervisningen i matematik ska 
utveckla elevernas intresse för matematik i vardagslivet och för framtida studier (Skolverket 
2016). Något som en del lärare skrev var även att läroboken inte täcker allt, utan det är viktigt 
att komplettera läroboken med andra läromedel för att ge eleverna den undervisningen de har 
rätt till. Här har rektorerna och framförallt lärarna ett stort ansvar, då det gäller att ha aktuella 
läromedel samt att kontrollera att de är av bra kvalité, som de har skyldighet att se till 
(Skolverket 2016). 

Något som däremot är viktigt att fundera på vid användandet av läroböcker är på vilket sätt de 
används. Tidigare forskning har visat att läroboken främst används som ett verktyg för att 
forma sin undervisning (Johansson 2009), för att sedan låta eleverna räkna enskilt i läroboken 
(Myndigheten för skolutveckling 2007). Det är en god tanke i teorin, då eleverna själva får 
välja vilken nivå och hastighet de vill lägga sig på, men det riskerar att leda till att många 
elever tappar motivationen till lärande genom det enskilda räknandet. Återigen är det viktigt 
att komma ihåg att synen på lärande skiljer sig åt och när det kommer till läroböcker handlar 
det framförallt om en behavioristisk syn på lärande (Säljö 2000). Boken förmedlar kunskapen 
till eleverna, vars motivation sker genom läraren och klassens mål att räkna färdigt boken. 
Risken här är att elever enbart räknar för lärarens skull och inte för sin egen och för sitt eget 
lärande. Att enbart arbeta självständigt kan leda till att elevernas lust för matematik minskar, 
vilket är tvärtemot vad Skolverket vill med ämnet matematik (2016). 

Dock visar internationell forskning att läroboken även internationellt är det läromedel som 
dominerar undervisningen i matematik (McKnight m.fl. 1987, Ginsburg 2005 & Pepin & 
Haggarty 2001). Trots att deras undervisning domineras av läroboken kan deras elever 
prestera. Dessutom visade McKnights m.fl. (1987) granskning i USA att även Japans 
undervisning domineras av läroböcker och de kan trots det prestera bland de bästa länderna i 
världen när det kommer till elevers kunskaper i matematik. Något som är värt att fundera på i 
relation till andra länders presterande i matematik är hur deras elevers intresse och lust för 
matematik ser ut, samt till vilket syfte och till vilken nytta elever lär sig matematik. Så frågan 
är om läroboken behöver vara boven till att svenska elevers kunskaper sjunker eller om det 
beror på något annat. Läroboken är troligtvis inte den enda boven till att svenska elever 
kunskaper är låga, men det är svårt att lära sig något som man inte känner någon motivation 
för och att då arbeta enbart i en lärobok kan påverka elevernas intresse för matematik 
negativt. Och är det katastrof att de svenska eleverna presterar sämre i matematik än andra 
länder som Japan och USA? Eller utvecklar vi andra förmågor och intressen hos våra elever 
som ger mer tillbaka till vårt samhälle och till eleverna som individer? 

Digitala läromedel 
De digitala läromedlen, som det sägs finnas mest av till just matematikämnet (Sjödén 2014), 
visade sig att det är något som inte alla skolor har tillgång till (se diagram 6). Många lärare ser 
dessutom riskerna med att eleverna lätt gör något annat när de får tillgång till en dator eller 
surfplatta, vilket jag tror är en stor risk i början. Däremot om eleverna lär sig att ansvaret att 
arbeta ligger hos dem och att enheten är något som ingår i undervisningen och inte enbart ett 
roligt inslag, så kommer de lära använda de digitala läromedlen bättre allt eftersom. Däremot 
beskrev en kvinnlig lärare riskerna med användning av digitala läromedel relativt bra, att det 
är som att sätta fram en godisskål framför en godisgris. Dock måste lärarna våga arbeta sig 
förbi det problemet för att de digitala läromedlen ska ha en chans att visa sina möjligheter, 
som många lärare även ser. Lärarna ser stora möjligheter när det kommer till att hitta intresset 
för matematik hos eleverna genom digitala läromedel samt att lärandet ökar när eleverna är 
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intresserade.  
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Dessutom är det ett utmärkt sätt där eleverna får respons och feedback direkt när de använder 
läromedlet, vilket även Gode (2017) menar är en stor fördel med digitala läromedel. Däremot 
upplever en hel del lärare kravet av att det digitala måste fungera samt att det tar mycket 
planeringstid för att få fram något bra, vilket Sjödén (2014) även menar då det krävs att lärare 
vågar testa de digitala läromedlen själv för att hitta ett som passar sin egen grupp. 

Digitala läromedel kan även hjälpa elever som lär sig genom andra uttrycksspråk än enbart 
det muntliga och skriftliga. Digitala läromedel kan bland annat bygga på symboliskt språk och 
bildspråk eller även filmer. Genom att se lärande genom symbolisk interaktionism, så kan 
läromedel öppna upp för elever vars lärande sker genom andra uttryckssätt (Perjos 2014). 
Genom att eleverna själva får uttrycka sig och möta andra sorters uttryckspråk än de 
vardagliga kan deras motivation för lärande öka (Skolverket 2003). Digitala läromedel kan 
även ses på ifrån andra lärande perspektiv, då en digital enhet kan ses som en förmedlare som 
behaviorismen fokuserar på (Säljö 2000). Då många elever har intresse för det digitala ökar 
möjligheterna till lärande, då de själva kan finna inre motivation till läromedlet, vilket 
kognitivismen anser är grunden till lärande.  

Att göra egna övningar eller använda sig av övningar som är gjorda av andra 
Att göra eget läromedel ser lärarna som ett bra sätt att individualisera undervisningen och 
anpassa den till sin egen grupp och dess intressen (se diagram 7). Dock tar det lång tid och 
mycket av sin planeringstid går åt att skapa egna övningar. Dessutom kan det lätt bli så att 
eleverna blir försökspersoner som enbart får testa övningar läraren är intresserad att testa. Att 
använda övningar som kollegor har gjort är däremot något som spar in mycket planering, tid 
och ork för lärarna (se diagram 8). Det negativa med att använda övningar gjorda av kollegor 
är att det inte alltid är anpassat efter sin egen elevgrupp och att kvalitén på övningarna inte 
alltid är tillräckligt bra, men här handlar det återigen om att lärare har ansvar att kontrollera 
och säkerhetsställa att läromedlen håller god kvalité och att materialet följer det syftet lärarna 
efterfrågar (Skolverket 2016). 

Genom att skapa egna övningar eller använda sig av övningar gjorda av andra, kan man som 
lärare själv välja vilken syn på lärande som material ska fokusera på. Dessutom är det ett bra 
sätt att anpassa övningarna efter elevernas intresse och på så sätt öka deras egen motivation 
för lärande. Kanske finns det någon i klassen som är väldigt intresserade av datorer, men 
överlag inte anser att matematiken är så viktig, då kan läraren med fördel anpassa övningarna 
till att till exempel gå igenom olika talsystem med olika baser som tillexempel det binära 
talsystemet. På så sätt kan läraren hitta elevers intressen och deras inre motivation. Dessutom 
kan det i sin tur leda till att elevernas intresse för matematik ökar, vilket är ett av ämnenas 
syften (Skolverket 2016). 

Samtal inom matematiken 
Det sista läromedlet som enkäten berörde var diskussioner och seminarium (se diagram 9). 
Det positiva med dessa metoder är att elevernas möjligheter till lärande ökar eftersom det är 
lättare att anpassa övningarna till vardagsnära problem och problem som är kopplade till 
elevernas intressen. Det är precis det som Skolverket i sin rapport, Lusten att lära (2003), 
samt Myndigheten för skolutvecklings rapport Matematik – en samhällsguide, arbetssätt och 
bedömning (2007), vill att undervisningen ska sträva efter. De menar att 
matematikundervisningen bör öka sin kommunikation och att eleverna behöver träna mer på 
att prata matematik. Dessutom ser många lärarna positiva aspekter i att alla elever blir 
delaktiga i  
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gruppuppgifter samt att eleverna får höra och se andra synvinklar och perspektiv när deras 
klasskamrater förklarar något istället för att det bara är läraren gör det. Dock är detta något 
som måste fungera för att läromedlets syfte ska uppnås, för om inte alla elever är delaktiga 
och intresserade kommer diskussionen inte bli tillräckligt lärorik och i värsta fall dö ut.  

Säljö (2000) menar att samtal är ett naturligt sätt för oss människor att samla in ny kunskap 
och att det på så sätt är en viktig del i elevers lärande. Då vissa elever enligt ett sociokulturellt 
perspektiv lär sig bäst genom att muntligt få bearbeta information till kunskap (Säljö 2000), är 
det viktigt att lärare ger de elever möjligheten till det. Dock är det viktigt som lärare att i 
situationer där lärandet bygger på kommunikation komma ihåg att det finns elever som har 
svårt att uttrycka sig muntligt och har svårt att hitta sin plats i gruppen. Därför har läraren här 
ett ansvar att aktivt lyssna på samtalen för att kunna vägleda, hjälpa och fördela orden om det 
skulle behövas (Brandell & Backlund 2011). Dessutom är det ett stort plus att gruppövningar 
och diskussioner kan ge eleverna bättre förståelse för varandra och olika sätt att tänka. 
Undervisningen i skolan ska inte enbart fokusera på att lära ut ämneskunskaper, utan de ska 
även lära ut hur man ska respektera andra människor och hur en god medborgare ska vara 
(Skolverket 2016). Kan matematiken öka elevernas förståelse för varandra, ska vi givetvis ta 
vara på det.   

Hur lärare skulle vilja att deras undervisning såg ut 
Skolverket vill att undervisningen i matematik ska gå ifrån att domineras av läroboken till att 
bli mer varierad, för att försöka öka elevernas intresse för matematik (Skolverket 2003). Just 
detta indikerar enkätsvaren att lärarna även vill. Nästan hälften av lärarna ansåg att de ville att 
deras egen undervisning skulle bli mer variationsrik samt att de ville känna sig mindre bundna 
till läroboken (se diagram 10). Däremot ville fortfarande 24,2% utgå ifrån läroboken som en 
bas i sin undervisning, vilket Oates förespråkar (2014). Att välja att utgå ifrån läroboken kan 
ge trygghet och strukturen som underlättar för både lärare och elever, vilket lärarna i denna 
enkät har beskrivit. Sedan finns det givetvis områden där läroboken inte uppfyller alla krav 
som lärarna har och där är det perfekt att välja att ta in andra läromedel. Vilket även en hel del 
lärare även påpekade, då det faktiskt enbart var två lärare som beskrev att de ville arbeta helt 
utan lärobok. En av de manliga lärarna som besvarade enkäten väldigt bra hur han skulle vilja 
att förhållandet mellan att använda sig av läromedel men samtidigt inte känna sig lika bunden 
till det skulle vara.  

”Att vara herre över läromedlet, ej slav under det.” 

Något som är positivt överraskande är att 35,5% av lärarna vill använda sig mer av digitala 
läromedel. Sjödén och Gode ser digitala läromedel som något väldigt positivt och ett sätt att 
väcka och öka elevernas intresse för matematik. Det är ett smidigt sätt att nå ut till eleverna 
och att föra matematiken framåt och i takt med dagens samhälle. Samtidigt som det är oerhört 
smidigt för både elever och lärare att få respons och feedback direkt och att den kan sparas om 
man vill gå tillbaka vid ett senare tillfälle. Många lärare vill även utgå ifrån mer praktiska 
övningar samt fler gruppövningar. Att få en förståelse för det praktiska kan öka elevernas 
möjligheter att förstå teorin och det kan öka möjligheterna ännu mera om lärandet kan ske i 
samklang med andra människor (Lozic 2016 & Säljö 2000).  

Givetvis kan vi inte enbart skylla på lärarna för att de inte använder alla läromedel som finns 
eller att de väljer att fokusera på ett fåtal läromedel i sin undervisning. Rektorn har ett stort 
ansvar att se till att lärarna får möjligheter att kunna använda sig av olika sorter och läromedel 
av god kvalité (Skolverket 2016). Dock anser jag att det är läraren som bör ha kompetensen 
att avgöra detta och inte rektorn, men rektorn måste ge lärarna förutsättningarna och tiden att 
kunna avgöra detta.  
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Oavsett vilket läromedel man själv anser är bäst, är det viktigt att ha i åtanke att alla elever 
inte lär in lika (Säljö 2000). I läroplanen står det beskrivet att skolan har ansvar att ge alla 
elever möjligheter till att kunna klara av målen och att undervisningen därför inte kan vara 
utformad lika för samtliga elever (Skolverket 2016). Detta upplever jag är en viktig sak att 
komma ha i åtanke när man planerar, genomför och utvärderar sin undervisning. Trots att 
forskning kan tala om hur något ska vara, behöver det inte betyda att det fungerar just för din 
grupp. Det är lika viktigt att använda sig av beprövad erfarenhet som det är med vetenskapliga 
belägg, precis som skollagen beskriver att lärare ska göra (SFS 2010:800). 

Användandet av läromedel utifrån min egen syn som lärarstudent 
För mig som lärarstudent har det varit oerhört intressant och lärorikt att få inblick i hur 
verksamma lärare känner kring användandet av olika läromedel. Jag känner att jag ifrån 
lärarutbildningen har fått begränsad inblick i olika läromedel och hur de fungerar. Fokus har 
framförallt legat på användandet av läroböcker, vilket kanske kan vara en bidragande orsak 
till att det är det läromedel som används mest i svenska skolor. Under min utbildning har jag 
även stött på ett fåtal laborativa material, men jag har aldrig fått någon inblick i hur samtal 
kan användas i matematiken och det enda digitala läromedlet jag har stött på i min utbildning 
är GeoGebra. 

Då lärarutbildningen ger eleverna en snäv bild över vilka läromedel som det finns att tillgå, 
hur ska då de blivande lärarna kunna våga använda andra läromedel? Jag som snart är färdig 
lärare känner mig osäker över användandet av andra läromedel än läroboken och ett fåtal 
laborativa material. Att använda en dator och surfplatta har jag inga problem med, men vilka 
digitala läromedel finns det? Vilka är bra och vad ska de användas till? För mig är det en 
djungel att söka runt i vilka appar och program som finns och att veta vilka förmågor och 
kunskaper de lär ut är ett stort frågetecken.  

Därför känner jag att lärarutbildningen, utifrån min egen synvinkel gärna skulle få utvecklas 
mot att ge studenterna en bredare syn på vilka läromedel som finns och att studenterna får 
testa på olika läromedel. Till exempel tror jag att studenterna både skulle tycka det var roligt 
och lärorikt att testa på olika digitala läromedel och tillsammans kanske studenterna kan hitta 
några appar och program som de anser är värdefulla i sitt framtida yrkesliv. På så sätt behöver 
inte alla framtida lärare testa igenom varje app eller program själv, utan kanske testa ett eller 
två, men få information om andra från andra studenter. Jag anser att det är dumt att alla lärare 
ska uppfinna hjulet, vi måste hjälpas åt. På samma sätt anser jag att det är utmärkt att använda 
sig av andra lärares redan uppfunna övningar, för att slippa lägga tid på något som redan viss. 
Givetvis måste övningarna kontrolleras så att ditt egna tänkta syfte uppfylls, men uppfinns 
inget som redan finns.  

Tillförlitlighet 
Det är viktigt att en studie eller forskning är tillförlitlig. Det handlar om att resultatet som är 
publicerat är korrekt och att den som har forskat eller studerat inte har vridit på några resultat 
för att få fram just vad deras teori är. Viktigt är även att studien eller forskningen ska gå att 
göra igen och få ett resultat som inte är märkbart olikt det första (Bryman 2011). 

När det kommer till denna uppsats skulle uppsatsen kunnat blivit mer tillförlitlig om fler 
lärare hade besvarat enkäten. Enkäten har en låg svarsfrekvens, särskilt om man ser till det 
stora antalet medlemmar som finns i Facebookgruppen Matematikundervisning som jag 
publicerade enkäten i. Däremot var ett stort antal av dessa medlemmar lärare som inte är 
aktiva på högstadiet, utan det är alltifrån lärare i förskoleklass till gymnasieskolan. Enkäten 
skulle dessutom ha blivit mer tillförlitlig om det hade varit fler obehöriga lärare som hade 
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besvarat den. Då hade analysen även kunnat studera mer om det fanns några samband mellan 
behörighet och användning av olika läromedel. Uppsatsen hade även kunnat bli mer 
tillförlitlig om det hade gjorts en bättre fördelning av vilka rektorer som fick mailet samt om 
jag hade vetat hur många lärare som faktiskt tog emot mailet men inte valde att svara. Det 
bästa hade varit om en sådan här studie hade kunnat göras och mailats ut till alla 
matematiklärare i Sverige eller framförallt alla rektorer. 

Något som skulle kunna göra studien mer tillförlitlig och applicerbar är om fler stadier än 
högstadiet hade studerats. Hade resultaten sett annorlunda ut om det var lågstadiets eller 
gymnasiets matematikundervisning som hade studerats? Då det finns olika 
undervisningstraditioner inom olika ämnen och olika stadium, så hade det varit väldigt 
intressant att studera hur olika stadiums användande ser ut. Det hade även vart intressant att ta 
reda på hur de olika undervisningsmetoderna påverkar undervisningen i olika stadium, då 
intresset för matematik sjunker efter skolår 5 enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket 
2003). Jag tror att resultaten hade sett olika ut om jag hade inkluderat lärare som arbetade på 
mellanstadiet och lågstadiet. Däremot tror jag att resultatet hade sett liknande ut om jag hade 
inkluderat gymnasielärare. Så för att göra studien mer tillförlitlig i ett större perspektiv hade 
det varit bra att inkludera lärare som arbetade på andra stadium.  

Något som hade kunnat göra uppsatsens bakgrundsdel bättre är om det hade funnits mer 
tidigare forskning kring användning av olika läromedel. Det begränsade forskningen som 
finns fokuserar främst på användandet av läroböcker och inte andra typer av läromedel. 
Dessutom känns några av studierna aningen förlegade, till exempel Skolverkets rapport från 
2003 och McKnights studie från 1987. Dock visade enkätsvaren liknande tendenser som den 
äldre forskningen, vilket gjorde att jag ansåg att den forskningen fortfarande var relevant i 
syfte med denna uppsats. Dock har skolan förändrats en hel del på 10–15 år vilket gör att det 
skulle vara väldigt intressant att göra nyare och större studier som undersöker läromedel inom 
matematiken.  

Förslag till vidare forskning 
Jag tycker att det har varit väldigt intressant att studera användandet av olika läromedel inom 
matematikundervisningen och jag skulle tycka att det vore väldigt intressant att fördjupa mig 
mer inom detta område. Det skulle vara väldigt intressant att undersöka hur skillnaderna 
mellan användandet av läromedel eventuellt skiljer sig beroende på vilket stadium lärarna 
arbetar med. Skiljer det sig något mellan vilka läromedel som används i mellanstadiet och 
gymnasiet jämfört med högstadiet som var aktuellt i denna studie? Jag tror att det skiljer sig, 
men det skulle vara väldigt intressant att studera om det gör det och kanske även försöka finna 
något samband om varför och vilka effekter det ger på elevernas inlärning. Hur skiljer sig 
elevernas kunskaper och inlärning beroende på vilka läromedel de får möta i sin 
undervisning? Ger variationsrik undervisning mer kunskaper än traditionell undervisning med 
läroboken som läromedel, eller är det enbart ett sätt att öka elevernas intresse för matematik? 

Jag tror att om en liknande studie skulle genomföras i framtiden, så kommer resultatet se 
annorlunda ut. Jag tror och hoppas, att matematikundervisningen fortsätter att utvecklas mot 
att bli mer digitalt för att kunna hänga med i samhällets utveckling och för att väcka intresset 
för matematik hos fler elever. För att vi ska kunna väcka lusten till matematik krävs det att 
undervisningen anpassar sig efter elevernas intresse och därmed det aktuella samhällets 
intressen. Samtidigt anser jag att skriva med papper och penna inte är en konst som ska 
glömmas bort, men kanske kompletteras med mer tidsenliga metoder.   
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Bilagor 
Bilaga 1 – Enkäten 
 

En enkätundersökning om användande av olika läromedel inom 
matematikundervisning 
Jag är en student på ämneslärarprogrammet på Örebro universitet, där jag i vår skriver mitt 
självständiga arbete inom ämnet matematik. Ämnet jag har valt att studera är användandet av olika 
läromedel inom matematikundervisningen i årskurs 7-9. 
Enkäten är uppdelad i fyra delar och tar ca. 5-10 minuter att genomföra. Den första delen består till 
största del av frågor med svarsalternativ, där du endast kan välja ett svar, samt två frågor där du ska 
skriva ett kortare svar. Del två består av frågor där jag vill att du beskriver ditt användande av olika 
läromedel i de olika områdena som det centrala innehållet beskriver att undervisningen ska ta upp. Del 
tre handlar om vilka för och nackdelar du ser med de olika läromedlen, vilket du får besvara med 
flervalsalternativfrågor. Den fjärde delen består endast av en fråga där du ska beskriva hur du skulle 
vilja ha det. 

Länk till den centrala innehållet finner du här: https://www.skolverket.se/laroplaneramnen-
ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik  
Deltagandet i studien är anonymt och frivilligt. Du kan när som helst avsluta din medverkan. 
Uppgifterna kommer hanteras konfidentiellt och kommer endast användas i denna studie. 

Har du några frågor och funderingar så är det bara att höra av dig till:  
Anna Lundkvist  
anna.lundkvist@hotmail.com  

Tack för din medverkan! 
 

Del 1 
Vänligen välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig 

1. Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 
2. Ålder 

_____________________________________________________________________ 
3. Är du behörig lärare i matematik för årskurs 7-9? 

 Ja 
 Nej 
 Nej, men behörig i annat ämne/andra ämnen 
 Nej, men behörig i matematik för annat stadium 

4. Hur länge har du undervisat i matematik för årskurs 7-9? 
___________________________________________________________________________ 
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5. Vilket läromedel använder du främst i din undervisning? 
 Laborativt material  
 Lärobok 
 Dator/Ipad 
 Egengjorda övningar 
 Övningar gjorda av kollegor 
 Diskussioner/seminarium 
 Övrigt:___________________________________________________________ 

6. Vid användandet av läroböcker, vilken lärobok använder du framförallt? 
 Sanoma Utbildning – Matte Direkt 
 Sanoma Utbildning – Prio 
 Natur & Kultur – Vektor 
 Liber – Matematikboken XYZ 
 Gleerups – Mondo 
 Gleerups – Formula 
 Använder inte lärobok 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 

Del 2 
I den här delen är jag intresserad efter vilka olika läromedel du använder vid olika områden inom 
matematikundervisningen. De olika områden jag utgår ifrån är de centrala innehållen för årskurs 7-9 enligt Lgr 
11. 

Vänligen skriv vilka olika läromedel du använder under de olika områden samt beskriv gärna varför du använder 
de olika läromedlen. 

7. Vilka läromedel använder du inom området ”Taluppfattning och tals användning”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8. Vilka läromedel använder du inom området ”Algebra”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

9. Vilka läromedel använder du inom området ”Geometri”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

10. Vilka läromedel använder du inom området ”Sannolikhet och statistik”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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11. Vilka läromedel använder du inom området ”Samband och förändring”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

12. Vilka läromedel använder du inom området ”Problemlösning”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Del 3 
Den här delen handlar om vilka för- och nackdelar du ser med de olika läromedlen. Du kan kryssa flera 
svarsalternativ, men välj minst 1 och max 4 stycken. 

13. Vilka fördelar ser du med läromedlet "Laborativt material"? 
 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga fördelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 
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14. Vilka nackdelar ser du med läromedlet "Laborativt material"? 
 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga nackdelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 
15. Vilka fördelar ser du med läromedlet "Läroböcker"? 

 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga fördelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 
16. Vilka nackdelar ser du med läromedlet "Läroböcker"? 

 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga nackdelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 
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17. Vilka fördelar ser du med läromedlet "Dator/Ipad"? 
 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga fördelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 
18. Vilka nackdelar ser du med läromedlet "Dator/Ipad "? 

 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga nackdelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 
19. Vilka fördelar ser du med läromedlet "Egengjorda övningar"? 

 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga fördelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 
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20. Vilka nackdelar ser du med läromedlet "Egengjorda övningar"? 
 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga nackdelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 
21. Vilka fördelar ser du med läromedlet "Övningar gjorda av kollegor"? 

 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga fördelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 
22. Vilka nackdelar ser du med läromedlet "Övningar gjorda av kollegor"? 

 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga nackdelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 
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23. Vilka fördelar ser du med läromedlet "Diskussioner/seminarium"? 
 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga fördelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

 
24. Vilka nackdelar ser du med läromedlet "Diskussioner/seminarium "? 

 Tidsmässigt 
 Planeringsmässigt 
 Genomförandet 
 Kostnaden 
 Möjligheterna till lärande 
 Elevernas intressen 
 Att tidigare kunskap om läromedlet inte behövs 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för lärare 
 Kravet av tidigare kunskaper om läromedlet för elever 
 Ser inga nackdelar 
 Övrigt:________________________________________________________________ 

Del 4 

25. Om du fick tänka fritt, hur skulle du vilja att din undervisning skulle se ut med fokus på 
olika läromedel? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Facebookinlägget 
 

Hej jag behöver högstadielärares hjälp!  
Jag skriver just nu min uppsats i matematik och skriver om användandet av olika läromedel 
inom matematikundervisningen på högstadiet samt lärares tankar kring för- och nackdelar 
med de olika läromedlen. Datainsamlingen sker genom en enkätundersökning och det är här 
jag behöver er hjälp! 

Jag skulle bli jätteglad om ni som är högstadielärare kunde besvara min enkät. Det tar ca 5-10 
min att besvara enkäten och den finner ni här: https://goo.gl/forms/fXFsNjR0QLpncMEE3 

Sprid gärna detta till kollegor som inte är med i denna gruppen :) 
Har ni några frågor är det bara att höra av er här på facebook eller till min mail som 
står i instruktionerna :)  
Tusen tack!! 
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Bilaga 3 – Mailet till rektorerna 
 
Enkätundersökning läromedel matematik 
	
Hej!  
Jag läser ämneslärarprogrammet och skriver just nu min uppsats inom matematiken. Där 
studerar jag användandet av olika läromedel inom matematikundervisningen samt lärares 
tankar kring för- och nackdelar av de olika läromedlen. Datainsamlingen sker via en enkät och 
det är här jag skulle behöva din hjälp.  

Jag skulle bli väldigt glad om du kunde maila dina matematiklärare som undervisar årskurs 7-
9 om denna enkät. Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra, då det framförallt är 
kryssalternativ som ska besvaras.  

Enkäten hittar ni här: https://goo.gl/forms/fXFsNjR0QLpncMEE3 

Har ni några frågor är det bara att höra av er! :)  
Anna Lundkvist 

 

 


