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Om förhållandet mellan lärares uppfattningar om matematik, lärande och 
undervisning och deras användning av matematikböcker 

Lärare i Sverige använder i stor utsträckning matematikböcker i 
matematikundervisningen. Hur lärares uppfattningar påverkar deras undervisning 
är dock debatterat. Denna studie undersöker därför sambandet mellan lärares 
användning av matematikböcker och deras uppfattningar om matematik, 
matematikundervisning och lärande i matematik. Först fick åtta lärare i årskurs 1-
3 besvarade en enkät om uppfattningar, och om användning av matematikböcker 
och sedan intervjuades tre av dem. Resultatet visar att lärarna i olika grad kan ha 
både en dynamisk och statisk syn på matematik som ämne, och både en 
konstruktivistisk och traditionell syn på undervisning och lärande i matematik. 
Resultatet visar även att den lärare som i minst utsträckning tar uppgifter från 
matematikboken är den lärare som i störst utsträckning visar på en 
konstruktivistisk syn, medan den lärare som i störst utsträckning tar uppgifter från 
matematikboken är den lärare som i störst utsträckning visar på en dynamisk och 
problemlösande syn. Den lärare som befinner sig i mitten vad gäller vart 
uppgifterna tas ifrån är den lärare som i störst utsträckning håller med om en 
statisk och platonistisk samt instrumentalistisk syn. Ses uppfattningar om 
undervisning och lärande i matematik och uppfattningar om matematik som ämne 
däremot som en enhet går det inte att påvisa ett samband till användningen av 
matematikböcker.  
 
Nyckelord: matematik, uppfattningar om matematik, uppfattningar om undervisning och lärande av 
matematik, användande av matematikläroböcker 
 

The relationship between teachers’ beliefs about mathematics, mathematics 
teaching and learning mathematics and their use of mathematics textbooks 

Swedish teachers tend to use mathematics textbooks in their teaching to a large 
extent. How teachers’ beliefs impact their teaching is however, debated. Therefore, 
this study investigated the relationship between teachers’ use of mathematics 
textbooks and their beliefs about mathematics, mathematics teaching and learning 
mathematics. Eight 1-3 grade teachers completed a questionnaire measuring their 
use of mathematics textbooks and their beliefs, three of these were interviewed. The 
results indicate that the teachers can agree with both a dynamic and a static view 



 
 

of the nature of mathematics, and both a constructivist and traditional view of 
mathematics learning and teaching. The results also show that the teacher that uses 
the least amount of tasks from mathematics textbooks is the teacher that to the 
largest extent holds a constructivist view, while the teacher that uses the most 
amount of tasks from mathematics textbooks is the teacher that to the largest extent 
holds a dynamic and problem solving view. The teacher that’s in between the other 
teachers when it comes to where the tasks are taken from is the teacher that to the 
largest extent holds a static, platonist and instrumentalist view. However, if beliefs 
about mathematics, mathematics teaching and learning mathematics are seen as a 
unit there is no correlation between the use of mathematics textbooks and beliefs.  
 
Keywords: mathematics, beliefs about mathematics, beliefs about teaching and learning mathematics, use 
of mathematics textbooks 
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1 INLEDNING  

Läroboken är den mest lästa och spridda litteraturgenren i Sverige, och något 
nästan alla måste läsa (Långström & Viklund 2006). Detta kan kopplas till den 
enighet som råder vad gäller läromedlens auktoritet och inverkan på 
undervisningen, både förr och idag (Johansson Harrie 2009). Trots att samhället 
och skolan har förändrats har lärobokens roll inte nödvändigtvis minskat, 
utvecklingen mot diffusare kursplaner kan snarare innebära att läroboken fått en än 
mer central roll i undervisningen (Børre Johnsen 1992). Läromedlen kan upplevas 
som stöd i planeringen av matematikundervisningen, men även som en begränsning. 
I svensk debatt belyses dock sällan det stöd som läromedel kan utgöra. 
Matematikböcker talas oftast om i negativ bemärkelse, med betoning på dess 
begränsande effekter. Faktum är att lärares läromedelsberoende används som en av 
förklaringarna till att elevers kunskaper i matematik försämras. Förhållandet mellan 
debatten och verkligheten kan dock te sig motsägelsefull då lärare trots den 
negativa synen på matematikböcker i stor utsträckning använder matematikböcker 
som utgångspunkt vid planeringen av matematikundervisningen (Neuman Lindvall, 
Hemmi, Ryve & Wiberg 2014). Dessutom visar Skolinspektionen (2009) att 
matematikundervisningen i Sverige är starkt läromedelstyrd då enskilt arbete med 
uppgifter i läroböcker är den vanligaste arbetsformen. Generellt sett är dock studier 
om hur lärare använder matematikböcker i sin undervisning begränsade (McNaught, 
Tarr, Sears 2010). 

Om och hur lärare använder läromedel i undervisningen beror på olika faktorer,  
en av dessa är lärares uppfattningar (eng. beliefs) om matematik som ämne och 
uppfattningar om undervisning och lärande inom matematik (Neuman m fl. 2014, 
Ernest 1989). Lärares uppfattningar kan beskrivas som psykologiska uppfattningar 
och premisser om världen som tros vara sanna (Richardsson 1996). Lärares 
uppfattningar anses påverka flera aspekter av undervisningen, bland annat valet av 
matematiska uppgifter, hur elevers matematiska idéer och eventuella missförstånd 
bemöts och hur matematiska texter används, däribland matematikböcker (Ernest 
1989). Forskningen är dock oense kring sambandet mellan lärares uppfattningar 
och hur de organiserar undervisningen, vilket inkluderar hur matematikböcker 
används. Den forskning som ställer sig kritisk till sambandet visar att lärares 
uppfattningar inte nödvändigtvis är synliga i undervisningen, och att lärare kan 
ägna sig åt praktiker som de uttalat inte står bakom (Buehl & Beck 2015). Med 
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utgångspunkt i bristen på forskning om hur lärare använder matematikböcker i sin 
undervisning, samt oenigheten kring sambandet mellan uppfattningar och hur 
undervisningen organiseras, är förhoppningen att bidra med kunskap om hur lärares 
användning av matematikböcker förhåller sig till deras uppfattningar. 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den aktuella uppsatsen kommer att undersöka hur matematikböcker används i 
undervisningen och lärares uppfattningar om matematik som ämne samt 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik. Genom att studera detta är 
syftet att undersöka hur lärares användning av matematikböcker och deras 
uppfattningar om matematik som ämne samt uppfattningar om undervisning och 
lärande i matematik förhåller sig till varandra. Ett eventuellt samband kommer att 
undersökas utifrån följande frågeställning: 
 
- Hur förhåller sig lärares användning av matematikböcker till deras uppfattningar 
om matematik som ämne och till deras uppfattningar om undervisning och lärande i 
matematik? 

3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt beskrivs först tidigare forskning om läromedlens roll och styrning, 
därefter användningen av matematikböcker följt av lärares uppfattningar. 

3.1 Läromedlens roll och styrning 

En vanlig definition av läromedel är ett pedagogiskt hjälpmedel som kan användas 
direkt i undervisningen. Läromedelsbegreppet är brett, det vanligaste läromedlet är 
dock läroböcker (Långström & Viklund 2006). Därför kommer fokus i denna studie 
att ligga på läroböcker. Enligt Svensson (2000) uppmärksammades på 1970-talet 
läromedlens styrning, utbildningsdepartementet utförde bland annat en studie med 
fokus på i vilken utsträckning läromedel styr undervisningen, och om styrningen 
var möjlig att undvika. Om läromedel styrde ansågs inte intressant under dåtidens 
debatt, det intressanta var istället hur läromedel styrde undervisningen. Läromedel 
sågs som ett styrningsinstrument, men utbildningsdepartementets studie kom fram 
till att läromedel i sig inte har en positiv eller negativ styrningsfunktion, utan att 
läromedel blir det man gör dem till (Juhlin Svensson 2000). Idag betonas dock 
läromedels negativa styrningsfunktion i svensk debatt. Lärares läromedelsberoende 
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talas om i negativ bemärkelse, bland annat på grund av dess begränsande effekter. 
Trots detta använder lärare i stor utsträckning matematikböcker som utgångspunkt 
vid planeringen av matematikundervisningen (Neuman m fl. 2014). På vilket sätt 
läromedel blir styrande anses bero på komponenterna miljö, läromedel och 
individer (Gustafsson 1982). Utifrån komponenten individ betonas bland annat 
lärares pedagogiska grundsyn som en faktor som påverkar läromedlens styrande 
funktion (Svingby 1982). Även Neuman m fl. (2014) menar att läromedlens 
styrning beror på olika komponenter, däribland uppfattningar om matematik som 
ämne samt uppfattningar om undervisning och lärande inom matematik. 

3.2 Användningen av matematikböcker 

I denna studie kommer matematikböcker att definieras som det läromedel som 
innehåller de uppgifter som elever arbetar med, tillhörande lärarhandledningar 
inkluderas inte i det här fallet. Hur matematikböcker används kan bero på olika 
faktorer. Neuman m fl. (2014) menar att bland annat böckerna i sig är en sådan 
faktor. Lärare använder i stor utsträckning matematikböcker i planeringen av sin 
matematikundervisning i stora delar av världen. Matematikböcker används ofta 
som stöd när lärare bestämmer hur de ska presentera ett innehåll. Vidare menar 
Neuman m.fl. (2014) att uppfattningar om matematik som ämne samt uppfattningar 
om undervisning och lärande inom matematik, är en annan faktor som påverkar 
användningen av matematikböcker. Även Ernest (1989) kan sägas dela denna åsikt 
då han menar att lärares uppfattningar påverkar flera aspekter av undervisningen, 
bland annat valet av matematiska uppgifter, hur elevers matematiska idéer och 
eventuella missförstånd bemöts och hur matematiska texter används. Det 
sistnämnda skulle kunna tolkas som bland annat matematikböcker. 

Gällande studier om hur matematikböcker används har bland annat McNaught, 
m fl. (2012) studerat hur lärare använder två olika sorters matematikböcker i sin 
matematikundervisning utifrån två sätt att implementera matematikböcker. Det 
första är Content Implementation, vilket innebär att man mäter i vilken utsträckning 
materialets innehåll används. Användningen kan gå från att innehållet i 
matematikboken används precis som det är skrivet i boken, till att regelbundet 
hoppa över och komplettera/ersätta innehållet i matematikboken. Det andra är 
Presentation Implementation, vilket innebär att man mäter hur matematikbokens 
innehåll presenteras och hur elever förväntas interagera med matematikboken. I 
relation till Content Implementation visar resultatet att användning av innehållet i 
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matematikböckerna så som det är skrivet i böckerna är det vanligaste 
användningssättet, oavsett matematikbok. I relation till Presentation 
Implementation visar resultatet att lärare ger eleverna färre problem än vad 
författarna rekommenderar, och att problem av den reflekterande typen var det som 
användes minst oavsett matematikbok. Speciellt Presentation Implementation kan 
vara viktigt vid studier av nyare, ”reformorienterade” läromedel som i större 
utsträckning än innan instruerar elever att jobba och diskutera i grupp (McNaught 
m fl. 2012). 

Vidare visar Skolinspektionen (2009) att matematikundervisningen i Sverige är 
starkt läromedelstyrd och att matematikböcker till störst del används för enskilt 
arbete med uppgifter i böckerna. Detta skulle kunna knytas till att undervisning 
historiskt sett vanligen har kretsat kring memorering och repetition utifrån 
läromedel (Johnsen 1993). Vidare modifierar lärare både medvetet och omedvetet 
uppgifter och aktiviteter från matematikböcker. Det är ett vanligt observerat och 
väldokumenterat mönster i bland annat amerikanska klassrum att lärare modifierar 
problem som ställer höga kognitiva krav till procedurövningar. Problemet eller 
uppgiften görs mindre utmanande genom att läraren delar upp det i mindre 
delproblem eller bara fokuserar på korrekta svar (Son och Kim 2015). Studier om 
hur lärare använder matematikböcker är dock begränsade, men behöver belysas 
ytterligare då användningen av matematikböcker påverkar elevers prestationer 
(McNaught m fl. 2010). Av denna anledning har ingen teori om användningen av 
matematikböcker använts i studien.  

3.3 Uppfattningar 

Uppfattningar är ett debatterat och svårdefinierat begrepp, det används ofta 
synonymt med andra närliggande begrepp (Pajares 1992). En välanvänd definition 
är dock att uppfattningar kan beskrivas som psykologiska uppfattningar och 
premisser om världen som tros vara sanna (Richardsson 1996). Lärares 
uppfattningar är alltså något mångfacetterat eftersom det innefattar flera aspekter. 
Gällande matematiska uppfattningar går det dock att säga att det bland annat består 
av uppfattningar om matematik som ämne, som kan delas in i uppfattningar om 
matematik som ett statiskt respektive dynamiskt ämne (Ernest 1989). Vidare menar 
Ernest (1989) att matematiska uppfattningar består av uppfattningar om 
undervisning och lärande i matematik, som kan delas in ett traditionellt respektive 
konstruktivistiskt synsätt på undervisning och lärande. 
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Det har gjorts forskning om sambandet mellan lärares uppfattningar och deras 
undervisning i praktiken, där det råder delade meningar. Den forskning som 
ifrågasätter sambandet menar att lärare i praktiken kan uppvisa drag från mer än en 
uppfattning. Det är därför svårt att säga att lärare bara har en specifik uppfattning 
om matematik (Ernest 1989). Lärare uppfattar matematik som en mångfacetterad 
enhet, lärares syn på matematik som ämne kan därför utgöra en blandning av syner 
(Tang & Hsieh 2014). Matematik kan alltså ses som ett öppet och dynamiskt ämne, 
men samtidigt som ett oföränderligt och statiskt ämne (Felbrich, Kaiser & Schmotz 
2012, Tang & Hsieh 2014). Det är även gällande lärares uppfattningar om 
undervisning och lärande i matematik svårt att säga att lärare bara har en specifik 
syn på undervisning och lärande inom matematik. Forskningen visar att lärare kan 
visa drag av både det traditionella och konstruktivistiska synsättet; lärare kan anse 
att elever kan lära sig genom att aktivt konstruera kunskap, men även genom att 
följa lärares metoder (Chan, Elliott, 2004, Tang & Hsieh 2014). Lärare behöver 
alltså inte ha uppfattningar som tydligt kan kategoriseras. Detta innebär att en lärare 
kan ha två uppfattningar som inte kan anses överensstämma med varandra, utan att 
det för den delen uppstår en inre konflikt hos läraren (Cross 2009). Dessutom 
behöver lärares uppfattningar inte nödvändigtvis vara synliga i undervisningen, 
lärare som ger uttryck för ett konstruktivistiskt synsätt kan istället använda sig av 
aktiviteter som indikerar ett traditionellt synsätt. Vidare kan lärare av olika 
anledningar bli tvungna ägna sig åt praktiker som inte stämmer överens med deras 
uppfattningar (Buehl & Beck 2015).  

Den forskning som istället betonar sambandet menar att de resultat som inte kan 
bevisa sambandet inte är en anledning att bortse från den inverkan som lärares 
uppfattningar kan ha på undervisningen, utan att det är viktigt att vidare undersöka 
det eventuella sambandet (Buehl & Beck 2015). Forskning av denna ståndpunkt 
framhåller att det inte bara är lärares ämneskunskaper som påverkar undervisningen, 
utan att även lärares uppfattningar är något som har en inverkan på undervisningen 
och lärandet i ett klassrum (Zikre 2016). Betydelsen av lärares uppfattningar har 
poängterats av flera författare då dessa anses påverka hur, vad och varför lärare 
använder sig av en viss metod eller väljer ett visst innehåll. Detta inkluderar valet 
av matematiska uppgifter, hur matematiska texter används och hur elevers 
matematiska idéer och eventuella missförstånd bemöts (Ernest 1989, William & 
Burden 1997). Därmed kan lärares uppfattningar ligga till grund för skillnader 
mellan lärares undervisning. Rent konkret innebär detta att två lärare med likvärdig 
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ämneskunskap kan bedriva väldigt olika undervisning, där den ena läraren bedriver 
matematikundervisning av problemlösande karaktär medan den andra läraren 
bedriver en mer traditionell matematikundervisning (Ernest 1989). Detta samband 
medför att ändringar i lärares undervisning först kräver ett synliggörande av lärares 
uppfattningar (Cross 2009).  

Gällande sambandet mellan lärares uppfattningar och deras användning av 
matematikböcker har Arbaugh, Lannin, Jones, Park-Rogers (2006) undersökt hur 
lärare använder en problembaserad matematikbok och vilka uppfattningar som kan 
ha influerat deras användning av matematikboken. Användningen har studerats 
utifrån bland annat lärarens roll, matematiska verktyg som stöd, samt vad de 
uppgifter som används ställer för kognitiva krav. Deras resultat visar att lärare som 
uttrycker uppfattningar som indikerar på att de tvivlar på att eleverna kan lära sig 
matematik genom en problembaserad matematikbok tog över elevernas tänkande, 
gav steg för steg instruktioner för hur uppgifter ska lösas och utgjorde en auktoritet. 
Lärare som uttryckte uppfattningar som indikerade att de är säkra på att elever kan 
lära sig matematik genom en problembaserad matematikbok tillät elever att lösa 
problem med flera strategier som de även fick argumentera för. Dessa lärare 
agerade sällan som auktoriteter. 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt belyses lärares uppfattningar om matematik som ämne samt 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik. Inledningsvis presenteras 
en beskrivning av lärares uppfattningar om matematik som ämne utifrån hur det 
kan delas upp i olika synsätt. Därefter presenteras en beskrivning av lärares 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik utifrån hur det kan delas 
upp i olika synsätt. 

4.1 Uppfattningar om matematik som ämne 

Lärares uppfattningar om matematik som ämne kan beskrivas som lärares 
medvetna eller omedvetna övertygelser, regler och preferenser gällande matematik 
(Thompson 1992). Lärares uppfattningar om matematik som ämne utgörs av 
matematiska filosofier som ofta är implicita (Ernest 1989). En ofta använd modell 
för att kategorisera lärares uppfattningar om matematik som ämne består av de 
matematiska filosofier som Ernest (1989) presenterar. De filosofier som presenteras 
i denna modell är den problemlösande synen, den platonistiska synen samt den 
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instrumentalistiska synen. Den problemlösande synen innebär en syn på matematik 
som något dynamiskt, vilket innebär att matematik är en process av upptäckande 
och undersökande. Matematik är inte en färdig produkt utan något som är öppet för 
ändring. Den platonistiska synen innebär en syn på matematik som något statiskt, 
vilket innebär att matematik består av en enhetlig samling av kunskap och 
sanningar. Matematik är oföränderligt, det är inte något som skapas utan något som 
redan finns där. Den instrumentalistiska synen innebär en syn på matematik som 
något statiskt och en användbar, men orelaterad samling av fakta, regler och 
förmågor. Ernest (1989) menar att de olika synerna på matematik i form av 
filosofier har en inverkan på den undervisning som bedrivs. En dynamisk, 
problemlösande syn kan till exempel leda till en större acceptans för elevers egna 
metoder och lösningar på uppgifter. En statisk platonistisk eller instrumentalistisk 
syn kan istället leda till att läraren inriktar sig på en korrekt metod för att lösa varje 
problem på (Ernest 1989).  

4.2 Uppfattningar om undervisning och lärande i matematik 

Lärares uppfattningar om undervisning och lärande i matematik kan beskrivas som 
lärares föreställningar om hur undervisning och lärande i matematik bör bedrivas. 
Detta inkluderar mentala bilder av lämpliga undervisningsmetoder och lämpliga 
matematiska lärandeaktiviteter (Ernest 1989). Ett sätt att klassificera lärares 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik är att använda sig av två 
kategorier; en traditionell syn och en konstruktivistisk syn. Den traditionella synen 
innebär att matematikundervisning går ut på att elever passivt tar emot kunskap i 
form av korrekta lösningar, regler och procedurer från läraren som de memorerar, 
det vill säga kunskapsöverföring. Den konstruktivistiska synen innebär att läraren 
ska möjliggöra för elever att själva aktivt konstruera kunskap, och uppmuntra dem 
att komma med egna lösningar på problem (Chan & Elliott, 2004).  

Gällande sambandet mellan lärares uppfattningar om undervisning och lärande i 
matematik och uppfattningar om matematik som ämne, tenderar lärare som ser 
matematik som något dynamiskt att ha en problemlösande syn på matematik som 
ämne, och en konstruktivistisk syn på undervisning och lärande. Lärare som istället 
ser matematik som något statiskt tenderar att ha en platonistisk och 
instrumentalistisk syn på matematik som ämne, samt en traditionell syn på 
undervisning och lärande (Cross 2009). 
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5 METOD 

I följande avsnitt redogörs för studiens metodiska ansats. Därefter beskrivs studiens 
urval, följt av en beskrivning av hur genomförandet av studien gått till. Slutligen 
belyses etiska överväganden samt studiens validitet och reliabilitet. 

5.1 Studiens utgångspunkt 

Med utgångspunkt i studiens syfte, att undersöka hur lärares användning av 
matematikböcker förhåller sig till deras uppfattningar om matematik som ämne 
samt uppfattningar om undervisning och lärande i matematik, har jag utgått från ett 
lärarperspektiv. Detta har gjorts med utgångspunkt i lärarnas egna uppfattningar 
och ståndpunkter. Av den anledningen har jag använt mig av enkäter som besvarats 
av åtta lärare och semistrukturerade intervjuer med tre av dessa lärare . Det 
angreppssätt som använts vid denna flermetodsforskning är triangulering. 
Triangulering innebär att det resultat som tagits fram med hjälp av en metod som 
förknippas med en forskningsstrategi, dubbelkontrolleras med hjälp av det resultat 
som tagits fram av en metod från den andra forskningsstrategin. Fördelen med detta 
tillvägagångssätt är att man kan öka tilltron till det resultat man först får fram, 
genom att mäta det på mer än ett sätt (Bryman 2011). I denna studie är dock både 
insamlingsmetoderna kvalitativa. Analysen av enkäterna blev kvalitativ då 
bortfallet var stort, de analyserades därmed inte med hjälp av en statistisk 
analysmetod. Intervjuerna var också kvalitativa då syftet var att lärarna skulle 
förtydliga och fördjupa sina enkätsvar.  Trianguleringen tar sig därmed inte uttryck 
genom olika forskningsstrategier utan snarare genom att två insamlingsmetoder har 
använts och att överensstämmelsen mellan enkätsvar och intervjusvar har 
kontrollerats. 

5.1.1 Enkät  

Enkäter kan användas i de fall som forskaren vill att kontexten för samtliga frågor 
ska vara densamma för respondenterna. Genom att utforma och använda mig av en 
enkät har jag därmed kunnat sammanställa respondenternas svar på ett jämförbart 
sätt (Bryman 2011) (se bilaga 1). Vidare var syftet med enkäterna till en början att 
hitta och komma i kontakt med lärare som kunde ställa upp på intervjuer. Genom 
att använda mig av enkäter har jag kunnat spara den tid som intervjuer med samma 
antal personer som besvarade enkäten hade tagit. När jag hade valt intervjupersoner 



9 
 

med hjälp av enkäterna, så hjälpte enkäterna mig att bilda något av en uppfattning 
om intervjupersonernas uppfattningar om matematik som ämne samt uppfattningar 
om undervisning och lärande i matematik, och hur de uppfattar sin användning av 
matematikböcker. Vilka effekter det får att på förhand ha en bild av 
intervjupersonernas uppfattningar och åsikter om något kan diskuteras. Den bild jag 
fick med hjälp av enkäterna har dock gjort att jag på förhand har kunnat utforma 
specifika frågor i relation till sådant jag funnit speciellt intressant i 
intervjupersonernas enkäter, som komplement till standardfrågorna. 

5.1.2 Intervjuer 

Syftet var att fånga intervjupersonens ståndpunkter och upplevelser, med hjälp av 
en intervjuguide som behandlar vissa teman (se bilaga 2). Bestämda frågor har 
ställts, men intervjupersonernas svar har kunnat formuleras ganska fritt. Vidare har 
denna form av intervjuer tillåtit mig att ställa specifika frågor utöver intervjuguiden, 
baserat på lärarnas svar i enkäterna (Bryman 2011). Att intresset ligger på lärarnas 
upplevelser är även anledningen till att jag valde intervjuer framför observationer. 
Med bara observationer hade det förmodligen vart svårt att få tillgång till lärarnas 
tankar om sina uppfattningar och sin användning av matematikböcker. 

5.2 Urval 

I detta avsnitt redogörs för det urval som gjordes i samband med studien. Studien 
utfördes i en medelstor kommun i mellersta Sverige. Samtliga grundskolor inom 
kommunen med årskurs 1-3, tillfrågades via e-post om medverkan i 
enkätundersökningen (se bilaga 3). Valet att hålla mig inom en kommun var för att 
underlätta genomförandet av de efterföljande intervjuerna. Valet att kontakta 
samtliga grundskolor inom kommunen grundade sig på den initiala idén att endast 
genomföra en kvantitativ enkätundersökning. För att ändå begränsa urvalet något 
framfördes det i enkätförfrågningen att endast lärare som var behöriga i matematik, 
och som undervisade i årskurs 1-3 söktes. Då stora bortfall är vanliga vid 
enkätundersökningar och svarsfrekvensen under arbetets gång inte såg ut att kunna 
uppfylla kraven för vad som anses vara en acceptabel nivå (Bryman 2011) skiftade 
fokus mot en kombination av enkäter och intervjuer. Utav de skolor som 
tillfrågades besvarades enkäten av totalt åtta lärare på sju olika skolor. Av de 
besvarade enkäterna valdes tre lärare genom ett målstyrt urval ut för intervjuer. 
Detta urval grundades på att jag ville intervjua lärare vars svar i enkäten skiljde sig 
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från varandra. Valet av antal lärare att intervjua grundades på studiens omfattning. 
De lärare som valdes arbetar på tre olika skolor, de skiljde sig åt vad gäller hur 
länge de jobbat som lärare och antalet skolor de jobbat på under sina yrkeskarriärer. 

5.3 Genomförande av enkäter och intervjuer 

I följande avsnitt presenteras först genomförandet av enkätundersökningen följt av 
hur enkäten utformades. Därefter presenteras genomförandet av intervjuerna följt 
av hur intervjufrågorna utformades. 

5.3.1 Enkät 

Vid genomförandet av enkätundersökningen kontaktades samtliga rektorer på 
kommunens grundskolor med en förfrågan om lärare som kunde ställa upp i 
enkätundersökningen. När enkäten var färdig skickades den till de lärare som visat 
intresse för studien. Dessutom skickades enkäten till rektorer att vidarebefordra till 
lärarna på skolan. Enkäten skickades bara till rektorerna på de skolor där ingen 
lärare hade gett respons på min initiala förfrågan. Från det att enkäten skickades ut 
hade lärarna åtta dagar på sig att besvara och skicka in den.  

Enkäten består av totalt 14 påståenden och delades in i två teman där det första 
temat är lärares uppfattningar om matematik som ämne samt uppfattningar om 
undervisning och lärande i matematik, och det andra temat är hur matematikböcker 
används. Enkätens första tema har mätts med hjälp av åtta påståenden som 
presenteras av Blömeke & Kaiser (2014), som i sin tur tagit dessa formuleringar 
från Grigutsch et al. (1998). Lärares uppfattningar om matematik som ämne har 
behandlats genom formuleringar som representerar en statisk respektive dynamisk 
syn på matematik. De två påståendena som representerar den dynamiska, 
problemlösande synen behandlar processrelaterade aspekter av matematik. De två 
påståendena som representerar den statiska och platonistiska samt 
instrumentalistiska synen synsättet behandlar vikten av fakta och procedurer i 
matematik (Blömeke & Kaiser 2014). Lärares uppfattningar om undervisning och 
lärande i matematik har undersökts med hjälp av de formuleringar som presenteras 
av Blömeke & Kaiser (2014), som i sin tur har tagit dessa formuleringar Peterson et 
al. (1989). Dessa formuleringar representerar en konstruktivistisk respektive 
traditionell syn på matematik. De två påståendena som representerar den 
konstruktivistiska synen behandlar undervisning och lärande i matematik som en 
aktiv process och möjligheter att med egna idéer lösa problem. De två påståenden 
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som representerar den traditionella synen behandlar undervisning och lärande i 
matematik som memorerande och användning av regler och procedurer. Vid 
utformningen av detta tema gjordes vissa modifieringar. Med hänsyn till studiens 
tidsbegränsning valdes inte fler än de åtta påståenden som Blömeke (2014) 
presenterar. Vidare modifierades den sexgradiga likertskala som Yang & Leung 
(2015) använt för att underlätta sammanställningen. Detta gav en fyrgradig skala 
med 4 svarsalternativ, där 1=”Håller helt och hållet med” och 4=”Tar helt och 
hållet avstånd”.  

Enkätens andra tema undersökte lärares användning av matematikböcker i 
undervisningen. Detta har mätts med hjälp av 6 påståenden som presenteras av 
Neuman m fl. (2014). Dessa påståenden har att göra med hur läraren organiserar 
undervisningen, vilket är ganska allmändidaktiskt och inte knutet till specifikt 
användningen av matematikböcker. Lärarnas svar på dessa påståenden användes 
dock som grund för utformningen av frågor mer inriktade på användningen av 
matematikböcker till de efterföljande intervjuerna. Även vid utformningen av detta 
tema gjordes vissa modifieringar. Utifrån Neuman m fl. (2014) 12 påståenden 
valdes sex påståenden då dessa ansågs relevanta. Vidare minskades den fyrgradiga 
likertskalan till en tregradig med tre svarsalternativ. Både denna likertskala och den 
likertskala som användes vid det första temat modifierades främst för att underlätta 
sammanställningen. Då jag inte hade tillräckliga kunskaper gällande statistiska 
analysmetoder blev en form av kvalitativ analys av enkäterna aktuell. Fler 
svarsalternativ hade förmodligen gett lärarna bättre förutsättningar att svara på ett 
sådant sätt som bäst stämmer med deras uppfattningar och undervisning. Då jag 
inte utgick från någon färdig statistisk analysmetod var en minskning av 
svarsalternativ dock ett sätt att underlätta sammanställningen av enkätsvaren. 

Även den tidsgräns som Neuman m fl. (2014) gav lärarna att tänka tillbaka på 
modifierades från ett år till en månad eftersom lärarna troligtvis kommer ihåg mer 
ju närmare nutid tidsgränsen ligger. Detta medförde att de yttre svarsalternativen i 
den fyrgradiga likertskala behölls, medan de två i mitten blev ett svarsalternativ 
som passade tidsspannet på en månad.  

5.3.2 Intervjuer 

Vid utformningen av intervjufrågorna tog jag hänsyn till enkätens två teman, men 
fokuset låg speciellt på påståendena i enkätens andra tema som har att göra med hur 
läraren organiserar undervisningen. Eftersom de är ganska allmänna var intentionen 
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att utifrån dessa påståenden utforma intervjufrågor som ytterligare knöt an till 
användningen av matematikböcker. Detta gjordes genom att i relation till varje 
aktivitet som angetts i enkäten, utforma frågor som syftade till att få reda på vart 
uppgifterna till dessa aktiviteter kommer ifrån samt om det är ett medvetet eller 
omedvetet val. Vidare formulerades även frågor som knöt an till enkätens första 
tema som har att göra med lärarnas uppfattningar om matematik som ämne samt 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik. Jag använde mig även av 
Juhlin Svenssons (2000) studie som utgångspunkt för att formulera frågor som hade 
att göra med matematikbokens roll i undervisningen. Jag började utforma 
intervjufrågor till intervjuguiden innan enkäterna besvarats, jag använde sedan även 
svaren i de besvarade enkäterna vid utformningen av frågorna. När urvalet av lärare 
för intervjuer gjorts användes enkäterna för att utforma specifika frågor om sådant 
jag funnit intressant. Anledningen till att ordningen på de två temana i 
intervjuguiden skiljde sig från ordningen i enkäten var för att frågorna om deras 
uppfattningar inte skulle påverka deras svar om deras användning av 
matematikböcker. Vidare nämndes begreppen dynamisk, statisk, konstruktivistisk 
och traditionell inte explicit under intervjuerna, då begreppen kan associeras med 
bra respektive mindre bra undervisning och därmed påverka svaren. 

 Veckan efter det datum som jag angett som sista datumet för att besvara 
enkäten genomfördes semistrukturerade intervjuer med tre lärare på tre olika skolor. 
Varje intervju tog ungefär 30 minuter. Jag informerade till en början om de etiska 
principer jag tagit hänsyn till, därefter genomfördes intervjuerna enligt 
intervjuguiden. För att underlätta för lärarna att minnas hur de besvarat enkäten, 
hade de tillgång till sin enkät under intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
ljudinspelning på mobiltelefon, för att inte missa sådant som är av vikt för studien. 

5.4 Databearbetning av den insamlade empirin 

I följande avsnitt redovisas de tillvägagångssätt som använts vid kodningen och 
analysen av enkäterna och intervjuerna. 

5.4.1 Analys av enkäter 

Alla besvarade enkäter analyserades för att till en början utforma en tabell över 
förhållandet mellan uppfattningar och hur matematikboken används. För att ge en 
bild av lärarnas uppfattningar kodades och analyserades enkätens första tema 
utifrån en fyrgradig skala, där skalans mitt användes som en skiljelinje för att 
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avgöra vilken uppfattning lärarna ligger närmast. För att mäta uppfattningar om 
matematik som ämne har påståenden använts för att avgöra om läraren har en 
dynamisk och problemlösande syn, eller en statisk och platonistisk samt 
instrumentalistisk syn. För att mäta uppfattningar om undervisning och lärande i 
matematik har påståenden använts för att avgöra om läraren har en konstruktivistisk 
eller en traditionell syn på matematik. Varje uppfattning består av två påståenden, 
där samma tolkningsprincip gäller för alla uppfattningar. Vid de två påståendena 
som representerar den dynamiska synen har till exempel svarsalternativet ”håller 
helt och hållet med” räknats som en dynamisk syn och ”håller delvis med” har 
räknats som en syn som ligger närmare en dynamisk syn, ”tar delvis avstånd” har 
räknats som en syn som ligger närmare en statisk syn och ”tar helt och hållet 
avstånd” har räknats som en statisk syn. 

Detta tillvägagångssätt användes vid utformningen av tabellen med alla lärares  
resultat, där de olika synsätten användes som koder i tabellen. De tre utvalda 
lärarnas enskilda resultat beskrevs dock mer noggrant under respektive lärare. I 
tabellen har lärarnas användning av matematikböcker baserats på de svaren i 
enkäten där de angav hur ofta olika aktiviteter förekommer. Dessa är allmänna och 
inte nödvändigtvis knutna till matematikboken, men eftersom jag inte hade 
möjlighet att intervjua alla och fråga vart uppgifterna kommer från användes den 
data som fanns tillgänglig. Vid beskrivningen av de tre utvalda lärarnas användning 
av matematikböcker har den del av enkäten där lärarna svarat på hur ofta olika 
aktiviteter förkommer däremot inte analyserats. Här har bara intervjusvaren om vart 
uppgifterna hämtas från använts. Användningen av böckerna har dock också att 
göra med hur ofta aktiviteten förekommer. En analys av båda aspekter var dock 
komplicerat, vilket är varför bara intervjusvaren om vart uppgifterna hämtas från 
använts för att besvara hur de använder matematikboken. För att underlätta 
tolkningen av tabellen har svarsalternativen i enkäten gällande användningen av 
matematikböcker gjorts om så att ”Aldrig eller nästan aldrig” = sällan, ”Ungefär en 
gång i veckan” = ibland, ”Nästan varje matematiklektion” = ofta. 
 
5.4.2 Analys av intervjuer 
Med hjälp av inspelningarna transkriberades intervjuerna, lärarnas svar 
transkriberades ordagrant för att inte förbigå aspekter som kan vara betydelsefulla. 
Vid valet av referat utgick jag från sådant som styrker mina tolkningar, samt att de 
exemplifierar varför lärarna tycker som de gör och gör de val de gör. Inledningsvis 
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analyserades de svar som ger en bild av lärarnas uppfattningar om matematik som 
ämne, följt av de svar som ger en bild av lärarnas uppfattningar om undervisning 
och lärande i matematik. I det transkriberade materialet identifierades och tolkades 
därmed sådant i lärarnas svar som svarade på om lärarna såg matematik som något 
statiskt, dynamiskt, traditionellt eller konstruktivistisk. Eftersom triangulering 
använts så analyserades överensstämmelsen mellan svaren i de två 
insamlingsmetoderna. I de fall som svaren skiljde sig något har jag försökt 
identifiera deras uppfattningar överlag genom att beskriva likheter och olikheter. 
Därefter har jag analyserat överensstämmelsen mellan uppfattningar, utifrån att 
lärare med en viss uppfattning om undervisning och lärande i matematik tenderar 
att ha en viss uppfattning om matematik som ämne (Cross 2009). 

För att analysera lärarnas användning av matematikböcker tolkades först svaren  
på frågorna om hur lärarna upplevde matematikbokens roll i undervisningen, som 
inte förekom i enkäten. Dessa svar tolkades utifrån huruvida matematikboken 
upplevdes som styrande eller inte, och utifrån huruvida matematikboken upplevdes 
som ett stöd respektive begränsning i matematikundervisningen. Därefter 
identifierades och tolkades de intervjusvar där lärarna angav vart de tar uppgifterna 
ifrån vid de aktiviteter som beskrivs i enkätens andra del. Lärarnas intervjusvar 
uppvisade vissa likheter, därmed kunde svaren kategoriseras och tilldelas koder. 
Dessa koder var främst matematikboken, främst matematikboken men annat 
material vid behov, väldigt blandat samt mer annat material än matematikboken. 
Med hjälp av dessa koder, och koderna för lärarnas syn på matematik som använts i 
den första tabellen, gjordes ytterligare en tabell där intervjupersonerna kunde 
jämföras med varandra. På så sätt kunde jag analysera förhållandet mellan de tre 
utvalda lärarnas uppfattningar och deras användning av matematikböcker. 

5.3 Etiska överväganden 

I studien har jag haft de etiska principerna i åtanke. För att garantera de inblandade 
personerna individskydd har jag utgått från Brymans (2011) etiska principer som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet tog jag hänsyn genom att beskriva studien syfte i 
enkätförfrågningarna. Studiens syfte beskrevs även i enkäten, där det även beskrevs 
att de som ville medverka fick höra av sig och att deltagandet var frivilligt. 
Samtyckeskravet tog jag hänsyn till genom att jag i enkäten beskrev att 
undersökningspersonerna hade rätt att bestämma över sin medverkan och att de 
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oavsett skede kunde neka till medverkan. Konfidentialitetskravet tog jag hänsyn till 
genom att jag i enkäten beskrev att personuppgifterna skulle förvaras så att 
obehöriga inte hade tillgång till dem. Vidare beskrevs att personuppgifterna 
behövdes i syfte för mig att kunna kontakta lärarna för intervjuer, men att deras 
identiteter och skolorna skulle anonymiseras. Nyttjandekravet tog jag hänsyn till 
genom att jag i enkäten beskrev att de uppgifter som skulle samlas in inte skulle 
användas för något annat än forskningsändamålet. Denna information presenterades 
även för intervjupersonerna i samband med intervjuerna. 

5.4 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå en god validitet har jag vid mätningen av lärarnas uppfattningar, samt 
hur matematikböcker används utgått från studier som också syftat till att mäta 
lärares uppfattningar och hur lärare organiserar sin undervisning. I de studier jag 
har utgått från har enkäterna även använts i pilotstudier. Genom att det jag syftat till 
att mäta, samt att de påståenden och skalor jag använt ligger i linje med dessa 
studier har jag försökt uppnå god validitet. Påståendena i enkätens andra tema är 
dock ganska allmänna. Därför har intervjufrågorna formulerats på ett sådant sätt så 
att de mäter det jag syftat till att mäta, genom att knyta lärarnas svar i enkäten mer 
specifikt till användningen av matematikböcker. För att uppnå tillförlitliga 
mätningar och god reliabilitet utgick jag därför från andra studiers påståenden och 
skalor, med vissa modifieringar för att bättre passa denna studie. För att i ännu 
större grad uppnå god reliabilitet gällande enkätens andra tema hade jag kunnat 
specificera hur många matematiklektioner varje svarsalternativ utgör, och på så sätt 
minska risken för stora tolkningsskillnader. Alla lärare har dock inte samma antal 
matematiklektioner i veckan, därför användes svarsalternativ som lärare kunde 
svara på i relation till sin undervisning, i likhet med Neuman m fl. (2014). Vidare 
innebär dels det stora bortfallet vid enkätundersökningen, men också att bara tre 
lärare intervjuades, som dessutom valdes med hjälp av ett målstyrt urval utav de 
lärare som valt att besvara enkäten, att lärarna inte är representativa och att 
resultatet inte går att generalisera. 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

 I följande avsnitt redovisas och analyseras lärarnas uppfattningar och deras 
användning av matematikböcker. Inledningsvis presenteras alla besvarade enkäter. 
Därefter beskrivs de intervjuade lärarna utifrån tre teman; Uppfattningar om 
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matematik som ämne, Uppfattningar om lärande och undervisning i matematik och 
Användning av matematikböcker. De första två temana redovisas utifrån enkät och 
intervjusvar, därefter sker en jämförelse mellan svaren i insamlingsmetoderna samt 
mellan uppfattningar. Därefter redovisas användningen av matematikböcker utifrån 
intervjusvaren. Avslutningsvis presenteras en tabell med de intervjuade lärarnas 
uppfattningar och användning av matematikböcker, följt av en analys av 
förhållandet mellan lärarnas uppfattningar och användning av matematikböcker. 
 
6.1 Enkät 
 
 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 
Lärares uppfattningar 
Dynamisk 1 1 1 1 1 1 2 1 
 syn 1 2 1 1 1 1 2 1 
Statisk 1 2 2 1 1 1 1 2 
 syn 1 2 2 2 1 3 1 2 
Konstruktivistisk 1 1 1 1 1 1 1 1 
 syn 1 2 1 2 1 1 3 1 
Traditionell 2 3 2 2 2 4 3 3 
  syn 2 4 2 2 1 4 2 1 
Lärares användning av matematikböcker 

 

Elever diskuterar 
lösningar med varandra 

Ofta Ofta Sällan Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland 

Elever förklarar 
matematiska procedurer 
för varandra 

Ofta Ibland Ibland Ofta Ibland Ibland Ibland Sällan 

Elever presenterar olika 
lösningar på problem i 
helklass 

Ibland Ibland Ofta Ofta Ibland Ibland Ibland Ibland 

Lärare leder diskussion - 
elevers olika lösningar 
på ett problem 

Ibland Ibland Sällan Ibland Ibland Ibland Ibland Ibland 

Lärare leder diskussion – 
fokus på metoder och att 
räkna liknande uppgifter 

Ibland Ofta Ofta Ofta Ibland Ofta Ofta Ibland 

Arbetar individuellt i 
sina matteböcker 

Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta Ofta 
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L1= Lärare 1, Lärares uppfattningar= Tema 1. Varje syn är uppdelad i två rutor som respresenterar de 
två påståendena som tillhör varje syn i enkäten. 1= Håller helt och hållet med, 2= Håller delvis med, 3= 
Tar delvis avstånd, 4= Tar helt och håller avstånd. Lärares användning av matematikböcker= Tema 2. 
Varje ruta representerar påståendena i enkäten. 
 
För att exemplifiera tolkningen av tabellen så visar Lärare 1 till exempel på en 
dynamisk syn i lika stor utsträckning som en statisk. Läraren håller med om både 
en konstruktivistisk och traditionell syn, men något mer om en konstruktivistisk. 
Denna lärare utför olika aktiviteter i helklass Ibland, och aktiviteter där elever 
arbetar individuellt eller förklarar för och diskuterar med varandra sker Ofta. 
Sammantaget visar tabellen att de flesta lärare i olika grad kan hålla med både en 
dynamisk och statisk syn, och både en konstruktivistisk och traditionell syn. Vad 
gäller uppfattningar om matematik som ämne så visar samtliga lärare på en 
dynamisk syn. Samtliga lärare visar även på en statisk syn, med undantag för lärare 
7 som delvis tog avstånd från ett av de påståenden som behandlade en statisk syn. 
Vad gäller uppfattningar om lärande och undervisning i matematik så visar 
samtliga lärare på en konstruktivistisk syn, men Lärare 7 höll med om ett påstående 
och tog avstånd från ett påstående vid de påståenden som behandlade en 
konstruktivistisk syn. Vid de påståenden som behandlade en traditionell syn 
varierade resultatet något mer. 4 lärare visade på en traditionell syn. Lärare 2 och 6 
tog däremot avstånd från en traditionell syn. Lärare 7, som höll med om ett 
påstående och tog avstånd från ett påstående vid de påståenden som behandlade en 
konstruktivistisk syn, svarade på liknande sätt vid de påståenden som behandlade 
en traditionell syn. Vidare tog lärare 8 avstånd från ett av de påståenden som 
behandlade en traditionell syn. Utifrån tabellen är det svårt att påvisa ett samband 
mellan uppfattningar om matematik som ämne och uppfattningar om lärande och 
undervisning i matematik. Vad gäller användningen av matematikböcker finns en 
variation, men det är svårt att urskilja olika typer av användning. Sammantaget 
finns inte belägg för att vissa uppfattningar resulterar i en viss användning av 
matematikböcker då det inte går att påvisa ett samband mellan dessa aspekter. 

Valet av lärare att intervjua grundade sig på variation, jag ville intervjua lärare  
vars svar i enkäten skiljde sig från varandra på något sätt med utgångspunkt i 
enkäten. Vid uppfattningar om matematik som ämne var det ingen som tydligt 
visade på antingen eller dynamisk eller statiskt syn. Därför valdes lärare 1, som 
kommer att kallas Mats, då jag ansåg det intressant att han visade på en dynamisk 
syn i exakt lika stor grad som en statisk. Vid uppfattningar om lärande och 
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undervisning i matematik utmärkte sig lärare 2, som kommer att kallas Sofia. Till 
skillnad från de andra lärarna visade hon tydligt att hon höll med om den 
konstruktivistiska synen, vilket är varför hon valdes. Vid användandet av 
matematikböcker utmärkte sig lärare 3, som kommer att kallas Maria. Hon var den 
som flest gånger angett något som bland lärarna var ett ovanligt svarsalternativ, att 
en aktivitet aldrig eller nästan aldrig förkommer, vilket är varför hon valdes. 
 
6.2 Mats 
6.2.1 Uppfattningar om matematik som ämne 
Enligt enkätsvaren har Mats en dynamisk och problemlösande syn på matematik 
men samtidigt också en statisk, platonistisk och instrumentalistisk syn. I den del av 
intervjun som gäller uppfattningar om matematik som ämne framgår det att Mats 
anser att matematik kan vara dynamiskt och har på så sätt en problemlösande syn, 
men även statiskt, och har på så sätt platonistisk och instrumentalistisk syn. Han 
menar att ”det är matteregler och mattelagar du bör följa för att lyckas, men sen 
förändras matematik också i och för sig beroende på vad barnen kommer med för 
förslag, idéer och problem de stöter på ”. Även om han kan hålla med om båda 
synerna på matematik som ämne så uttrycker han att ”i början av min yrkeskarriär 
så tror jag att man var mer åt det statiska, man såg matematik som något ganska 
strikt, nu är det nog mer att man kan släppa och låta det förändras mer ”.  
 
6.2.2 Uppfattningar om lärande och undervisning i matematik 
Enligt enkätsvaren har Mats en konstruktivistisk syn på matematik men även, i 
något mindre grad, en traditionell syn. I den del av intervjun som gäller 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik framgår det att Mats anser 
att hans syn utgör en blandning av en konstruktivistisk och en traditionell syn. Han 
uttrycker dels att han försöker uppmuntra egna lösningar som ”ibland är 
jättekluriga, då får man säga bra kör på, jag förstår. Då får man ju uppmuntra 
det”. Samtidigt menar han att elever behöver guidning vid ett nytt moment, och att 
han i samband med elevers egna lösningar kan presentera och förklara en lösning 
som han hade tänkt sig från början. Även om han uttrycker att hans syn utgör en 
blandning så menar han att ”Jag står nog på båda fötter, men det är också på 
senare tid som jag märkt att jag mer och mer uppmuntrar egna lösningar”. 
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6.2.3 Överensstämmelse 
I enkäten visar Mats på en dynamisk syn i lika stor grad som en statisk, och därmed 
på en problemlösande syn i lika stor grad som en platonistisk syn och 
instrumentalistisk syn. Även om han i intervjun uttrycker att han håller med om 
båda synerna så indikerar hans svar samtidigt att hans syn har gått mer mot det 
dynamiska. Det råder därmed en skillnad mellan svaren i insamlingsmetoderna, 
men samtidigt en överensstämmelse eftersom han ändå medger att han kan hålla 
med om båda synerna i de två insamlingsmetoderna. Vidare visar Mats i enkäten 
både på en konstruktivistisk och traditionell syn, men i något större utsträckning på 
den konstruktivistiska. Detta speglas i intervjun där han uttrycker att han håller med 
om båda synerna, men samtidigt indikerar att hans syn har gått mer mot en 
konstruktivistisk. Det råder därmed en överensstämmelse mellan svaren i 
insamlingsmetoderna. Gällande förhållandet mellan uppfattningar så visar Mats 
sammantaget på både en dynamisk och statisk syn, men något mer på en dynamisk 
och därmed problemlösande syn. Detta borde då innebära både en konstruktivistisk 
och traditionell syn, men något mer på en konstruktivistisk, vilket han visar på. 
Därmed stämmer uppfattningar om undervisning och lärande inom matematik 
överens med uppfattningar om matematik som ämne (Cross 2009). 
 
6.2.4 Användning av matematikböcker 
Gällande synen på matematikbokens roll i undervisningen uttrycker Mats att 
matematikboken är ”mer styrande än ett komplement” då han utgår från boken och 
kompletterar med uppgifter från annat material om det är något elever behöver 
träna mer på. Han upplever matematikboken som ett stöd på så sätt att den 
utgör ”en ryggrad som man kan utgå från. När man jobbar med boken så vet jag 
att man inte missar något viktigt moment som barnen behöver lära sig”. Samtidigt 
upplever han att matematikboken kan vara en begränsning ”om boken kanske 
behandlar varje område för lite eller om det blir för komplicerade uppgifter i boken, 
och då kanske det blir en begränsning för eleverna, att de inte lyckas, att det blir en 
spärr för dem”. De uppgifter som används när elever diskuterar sina lösningar med 
andra elever samt när elever förklarar matematiska koncept/procedurer för varandra 
kommer främst från matematikboken. Enligt Mats är det inte riktigt ett medvetet att 
val att uppgifterna tas därifrån utan ”det är nog för att det var de vi hade framför 
oss nu att jobba med. Sen kan man ju såklart utöka och plocka in mer 
problemlösning utifrån”. De uppgifter som används när flera elever presenterar 
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olika lösningar på ett och samma matematiska problem inför helklass kommer 
främst från matematikboken, med annat material som komplement. Det ”är mer 
eller mindre från matteboken man tar exempel från. Men ibland hittar man 
gammalt kopieringsunderlag eller från lektion.se. Just nu repeterar vi inför 
nationella proven, så jag har plockat in extra uppgifter som de får träna på och 
diskutera sina idéer”. De uppgifter som används när läraren leder 
helklassdiskussion med fokus på viktiga matematiska idéer med utgångspunkt i 
elevers olika lösningar på ett problem är ”i stort sett från matteboken, ibland kan 
kopieringsmaterial från lektion.se användas med”. Enligt Mats är det omedvetet att 
uppgifterna för det mesta tas från matematikboken, han uttrycker att ”det är nog 
inte alltid medvetet, man har väl en sådan tanke såklart att man ska vara medvetet 
med det mesta. Ibland hamnar det framför en och då tar man det snabbt bara för 
att det är bra exempel att visa upp”. De uppgifter som används när läraren leder 
helklassdiskussion med fokus på metoder för att lösa matematiska uppgifter där 
eleverna sedan räknar liknande uppgifter ”brukar oftast tas från deras mattebok, 
där brukar det finnas en faktaruta där de visar exempel som jag går igenom på 
tavlan. Sen brukar jag ta någon uppgift från deras bok, och då är det ju samma 
uppgifter som de kommer räkna”. Enligt Mats är det ett medvetet val att 
uppgifterna tas från matematikboken eftersom ”de känner igen uppgifterna i boken 
om jag går igenom det på tavlan, då får de en bra start och kommer igång”. De 
uppgifter som används när elever arbetar individuellt i sina matteböcker tas främst 
från matematikboken. Att uppgifter tas från matematikboken beror delvis på 
bokens kvalitet då han ”kan vara trygg med att vara styrd av matteboken så länge 
den är bra. Jag har haft sämre böcker, då plockar man mer från andra ställen”. 
 
6.3 Sofia 
6.3.1 Uppfattningar om matematik som ämne 
Enligt enkätsvaren har Sofia en dynamisk och problemlösande syn på matematik 
men samtidigt också en statisk, platonistisk och instrumentalistisk syn, men en 
dynamisk i något större grad. I den del av intervjun som gäller uppfattningar om 
matematik som ämne framgår det att Sofias syn på matematik utgör en blandning, 
det kan vara något dynamiskt och därmed en problemlösande, men även statiskt, 
och på så sätt platonistisk samt instrumentalistisk. Hon uttrycker att ”det finns 
många matematiska regler och tankar som man behöver upptäcka för att ha ett 
språk att bygga sina tankar på. Men det finns ju ingen poäng i matematik om det 
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bara är att memorera och korrekta lösningar, det finns mycket som behöver 
upptäckas”. Synerna är två ben som behöver varandra då bara upptäckande ”skulle 
funka jättebra för en del elever, medan en del inte skulle upptäcka något alls för att 
man inte har ben att stå på och redskap att använda sig av”. 
 
6.3.2 Uppfattningar om lärande och undervisning i matematik 
Enligt enkätsvaren har Sofia en konstruktivistisk syn på matematik, och tar avstånd 
från en traditionell syn. I den del av intervjun som gäller uppfattningar om 
undervisning och lärande i matematik visar Sofia på en syn som ligger närmare en 
konstruktivistisk. Hon medger att ” man behöver ju få metoder att träna in för alla 
kan inte bara hitta alla metoder och våga lite på dem på egen hand”. Hon betonar 
dock att de strukturer hon ger eleverna är något eleverna behöver skapa egna 
versioner av, och att hennes undervisning inte fokuserar på korrekta svar. Istället 
ligger fokus på hur eleverna tänkt, de behöver hitta egna sätt och strategier 
då ”elevers upptäckande är viktigt eftersom det är då de äger sitt lärande”. 
 
6.3.3 Överensstämmelse 
I enkäten visar Sofia på både en dynamiskt och statiskt syn, men i något större 
utsträckning på den dynamiska, och därmed en problemlösande syn. I intervjun 
uttrycker Sofia att hon håller med om båda synerna, det finns däremot inget i svaret 
som indikerar på att hon håller en av synerna i något större utsträckning än det 
andra. Det råder därmed en skillnad mellan svaren i insamlingsmetoderna, men 
samtidigt en överensstämmelse eftersom hon ändå medger att hon kan hålla med 
om båda synerna i de två insamlingsmetoderna. Vidare visar Sofia i enkäten i något 
större utsträckning på en konstruktivistisk syn. Detta speglas i intervjun där hon 
medger att hon kan hålla med om den traditionella synen, men betonar samtidigt att 
hennes syn ligger närmare en konstruktivistisk. Det råder därmed en 
överensstämmelse mellan svaren i insamlingsmetoderna. Gällande förhållandet 
mellan uppfattningar så visar Sofia på både en dynamisk och statisk syn, men i 
större utsträckning på en dynamisk. Detta borde innebära både en konstruktivistisk 
och traditionell syn, men i större utsträckning på en konstruktivistisk, vilket hon 
visar på. På så sätt stämmer uppfattningar om undervisning och lärande inom 
matematik överens med uppfattningar om matematik som ämne (Cross 2009). 
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6.3.4 Användning av matematikböcker 
Gällande synen på matematikbokens roll i undervisningen uttrycker Sofia att  
matematikboken är ”något att förhålla mig till och utgå från”. Hon ser dock 
matematikboken varken som styrande eller komplement då ”den inte är styrande 
för vad vi gör, men den är inte bara ett komplement som man tar till någon gång 
ibland. Jag ser det mer som en stödstruktur kan man säga”. Hon upplever 
matematikboken som ett stöd på så sätt att ”den ger en säkerhet för eleverna för då 
är det någon mer än jag som har tänkt i relation till läroplanen”. Däremot ser hon 
inte matematikboken som en begränsning då hon uttrycker att ”hade du frågat mig 
för 4 år sedan så hade jag nog sett den som en begränsning, det här måste vi hinna 
med för det står i boken. Men i nuläget vågar jag gå ifrån den på ett helt annat sätt 
och kan med gott samvete välja hur jag vill”. Vart de uppgifter som används när 
elever diskuterar sina lösningar med andra elever tas ifrån är ”väldigt blandat, dels 
en hel del från matteboken, sen är det mycket material som jag plockar och gör på 
egen hand som också knyter an till att eleverna ska jobba tillsammans och 
diskutera”. Att uppgifterna tas från olika ställen är ett medvetet val. Uppgifterna 
från matematikboken tas därifrån för att ”det finns mycket där som är anpassat till 
det vi håller på med”, och uppgifterna från annat håll tas därifrån för att ”vi jobbar 
mycket med bedömning för lärande på skolan, och jobbar med de sakerna där man 
känner att det finns luckor. Och då behöver man producera mycket eget eller ta 
annat material, för vissa elever behöver mer inom ett område”. De uppgifter som 
används när elever förklarar matematiska koncept/procedurer för varandra tas även 
här från olika ställen, av samma anledning som nämnts ovan, nämligen att det i 
matematikboken finns saker som är anpassat till det de håller på med, men att annat 
material behövs för att elever behöver mer träning än det som finns i boken. Vart 
de uppgifter som används när flera elever presenterar olika lösningar på ett och 
samma matematiska problem inför helklass tas ifrån ”beror lite på vad det är för 
områden man jobbar med, men jag plockar mer uppgifter utifrån och inte så 
mycket från matteboken”. Detta val grundar sig på att hon saknar bra uppgifter i 
matematikboken för denna aktivitet så ” då blir det att man tar uppgifter utifrån”. 
Även när läraren leder helklassdiskussion med fokus på viktiga matematiska idéer 
med utgångspunkt i elevers olika lösningar på ett problem tas uppgifterna oftast 
utifrån, det vill säga inte från matematikboken för ”boken innehåller inte alltid 
uppgifter som passar den här sortens aktivitet”. Vart de uppgifter som används när 
läraren leder helklassdiskussion med fokus på metoder för att lösa matematiska 
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uppgifter där eleverna sedan räknar liknande uppgifter tas ifrån är blandat, det 
kan ”dels komma från matteboken, men vi använder också mycket annat material i 
matteverkstaden. Sen är det mycket som jag gör på egen hand, ibland är det mycket 
lättare att göra sitt eget material än att försöka leta utifrån precis det fokus jag vill 
ha”. Att uppgifterna tas från olika ställen är genomtänkt och grundar sig på att 
vissa saker saknas i matematikboken, men samtidigt kan matematikboken spara tid 
när det går åt tid till att förbereda utvecklingssamtal. När elever arbetar individuellt 
i sina matteböcker tas uppgifterna mest från matematikboken, men vid individuellt 
arbete överlag så kan uppgifter ibland även tas från annat material. Detta är 
medvetet då ” det finns mycket bra träning i matteboken, uppgifter tas från annat 
håll när elever behöver träna extra på något, utöver det som finns i boken”.  
 
6.4 Maria 
6.4.1 Uppfattningar om matematik som ämne 
Enligt enkätsvaren har Maria en dynamisk och problemlösande syn på matematik 
men samtidigt också en statisk, platonistisk och instrumentalistisk syn, men en 
dynamisk i något större grad. I den del av intervjun som gäller uppfattningar om 
matematik som ämne framgår det att Maria anser att hennes syn på matematik 
ligger närmare en dynamiskt och problemlösande syn. Hon menar att ” matematik 
finns runt omkring oss överallt, det går att göra matematik av det mesta genom att 
undersöka och diskutera. Jag tror att det är viktigt att undersöka olika syner och 
tankar kring matematik”. Hon medger visserligen att matematik till viss del kan 
vara sådant som kan kopplas till en statisk syn, men att hon mycket mer håller med 
om sådant som kan kopplas till en dynamisk syn. 
 
6.4.2 Uppfattningar om lärande och undervisning i matematik 
Enligt enkätsvaren har Maria en konstruktivistisk syn på matematik men även en 
traditionell, hon håller dock i något större grad med om den konstruktivistiska. I 
den del av intervjun som gäller uppfattningar om undervisning och lärande i 
matematik framgår det att Maria anser att hennes syn ligger närmare en 
konstruktivistisk syn.  Hon uttrycker att ”även om det finns vissa metoder som de 
behöver lära sig så är det viktigt att inte fokusera på bara ett svar. Det är jättekul 
när eleverna kommer på egna lösningar för att komma fram till ett svar, ibland är 
vägarna kringelkrokiga men det är ju vägen till svaret som är intressant”. 
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6.4.3 Överensstämmelse 
I enkäten visar Maria på både en dynamisk och statisk syn, men att hon i något 
större utsträckning håller med om den dynamiska, och därmed den problemlösande 
synen. Även i intervjun visar Maria på en statisk syn, men i större grad på en 
dynamisk syn. Det råder därmed en överensstämmelse mellan insamlingsmetoderna. 
Vidare visar hon i enkäten på både en konstruktivistisk och traditionell syn, men att 
hon i något större utsträckning håller med om en konstruktivistisk syn. Även i 
intervjun visar hon på både en konstruktivistisk och traditionell syn, men att hennes 
syn ligger närmare en konstruktivistisk syn. Det råder därmed en överensstämmelse 
mellan svaren i insamlingsmetoderna. Gällande förhållandet mellan uppfattningar 
visar Maria sammantaget på både en dynamisk och statisk syn, men i större 
utsträckning på en dynamisk. Detta borde innebära både en konstruktivistisk och 
traditionell syn, men i större utsträckning på en konstruktivistisk, vilket hon visar 
på. På så sätt stämmer uppfattningar om undervisning och lärande inom matematik 
överens med uppfattningar om matematik som ämne (Cross 2009). 
 
6.4.4 Användning av matematikböcker 
Gällande synen på matematikbokens roll i undervisningen uttrycker Maria att ” den  
är en ganska stor del i dagsläget, men det är skönt att ha en bok att utgå från”. 
Däremot anser hon inte att boken inte är styrande då det ”egentligen inte är den 
som styr, det är ju läroplanen som styr”. Matematikboken utgör ett stöd på så sätt 
att det sparar tid eftersom ”det blir mycket att producera eget material själv”. 
Vidare vill hon inte beskriva matematikboken i termer av begränsningar utan som 
ett stressmoment vad gäller att hinna klart den. När elever diskuterar sina lösningar 
med andra elever är uppgifterna ”för det mesta hämtade från matteboken, ibland 
kan jag också använda kopieringsmaterial som jag har sen tidigare”. Att 
uppgifterna för det mesta kommer från matematikboken beror på åldern då det 
med ” äldre barn blir mer och mer diskussioner och mindre utav boken, det är 
svårare med yngre barn och då blir det mer av matteboken”. Uppgifterna som 
används när elever förklarar matematiska koncept/procedurer för varandra kommer 
även här för det mesta från matematikboken, vilket är ” ganska medvetet, för jag 
tycker att när vi jobbar med ett speciellt område så har ju boken saker som passar 
till det området”. När flera elever presenterar olika lösningar på ett och samma 
matematiska problem inför helklass tas uppgifter oftast från matematikboken, 
vilket är ett medvetet val då det ”i boken finns bra problemuppgifter att använda, 
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med en bild och berättelse att diskutera kring”. När läraren leder 
helklassdiskussion med fokus på viktiga matematiska idéer med utgångspunkt i 
elevers olika lösningar på ett problem tas uppgifterna ”för det mesta från 
matematikboken, ibland används material som jag har samlat på sig sen innan”. 
Detta är ett medvetet val, där matematikboken utgör den huvudsakliga källan för 
uppgifter och annat material används när boken inte har tillräckligt bra uppgifter. 
De uppgifter som används när läraren leder helklassdiskussion med fokus på 
metoder för att lösa matematiska uppgifter där eleverna sedan räknar liknande 
uppgifter tas oftast från boken, vilket är ett medvetet val eftersom ” om de sen ska 
kunna jobba i boken så behöver de bli förtrogna med liknande uppgifter”. När 
elever arbetar individuellt i sina matteböcker tas uppgifterna främst från 
matematikboken, vilket beror att ”elever behöver färdighetsträna med liknande 
uppgifter. Sen skulle det ta väldigt mycket tid att sitta och hela tiden göra sitt eget 
material. Så finns det bra material så tycker jag att det är bra att använda det”. 
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6.5 Förhållandet mellan uppfattningar och användningen av matematikböcker 
 
 

 
L1= Lärare 1, Lärares uppfattningar= Tema 1. Varje syn är uppdelad i två rutor som respresenterar de 
två påståendena som tillhör varje syn i enkäten. Lärares användning av matematikböcker= Tema 2. 
Varje ruta representerar påståendena i enkäten. 
 
Alla tre lärare kan i olika grad hålla med om både en dynamisk och statisk syn, och 
både en konstruktivistisk och traditionell syn. Lärarna har dock svarat på så sätt att 
det går att avgöra vem av lärarna som i störst utsträckning respektive i minst 
utsträckning håller med om en viss syn, samt vem som i störst utsträckning 

Mats Sofia Maria 

Elever diskuterar lösningar 
med varandra 

Främst matematikboken Väldigt blandat Främst matematikboken, 
annat material vid behov 

Elever förklarar 
matematiska procedurer för 
varandra 

Främst matematikboken, 
annat material vid behov 

Väldigt blandat Främst matematikboken 

Elever presenterar olika 
lösningar på problem i 
helklass 

Främst matematikboken, 
annat material vid behov 

Mer annat material än 
matematikboken 

Främst matematikboken 

Lärare leder diskussion - 
elevers olika lösningar på ett 
problem 

Främst matematikboken, 
annat material vid behov 

Mer annat material än 
matematikboken 

Främst matematikboken, 
annat material vid behov 

Lärare leder diskussion – 
fokus på metoder, elever 
räknar liknande uppgifter 

Främst matematikboken Väldigt blandat Främst matematikboken 

Arbetar individuellt i sina 
matteböcker 

Främst matematikboken Främst matematikboken, 
annat material vid behov 

Främst matematikboken 

Dynamisk Håller helt och hållet med Håller helt och hållet med Håller helt och hållet med 

 syn Håller helt och hållet med Håller delvis med Håller helt och hållet med 

Statisk Håller helt och hållet med Håller delvis med Håller delvis med 

 syn Håller helt och hållet med Håller delvis med Håller delvis med 

Konstruktivistisk Håller helt och hållet med Håller helt och hållet med Håller helt och hållet med 

 syn Håller helt och hållet med Håller delvis med Håller helt och hållet med 

Traditionell Håller delvis med Tar delvis avstånd Håller delvis med 

syn Håller delvis med Tar helt och hållet avstånd Håller delvis med 

Lärares uppfattningar  

Lärares användning av matematikböcker 
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respektive i minst utsträckning tar uppgifter från matematikböcker. Vid jämförelse 
mellan lärarna så visar Maria i störst utsträckning på en dynamisk och 
problemlösande syn, följt av Sofia och sedan Mats. Detta innebär därmed att Mats i 
störst utsträckning visar på en statisk och platonistisk samt instrumentalistisk syn, 
följt av Sofia och sedan Maria. Vidare visar jämförelser mellan lärarna att Sofia i 
störst utsträckning visar på en konstruktivistisk syn, följt av Mats och Maria som 
visar på en konstruktivistisk syn i lika stor utsträckning. Detta innebär därmed att 
Mats och Maria i störst utsträckning visar på en traditionell syn och i lika stor 
utsträckning, följt av Sofia. En jämförelse mellan lärarna visar även att Maria i 
störst utsträckning tar uppgifter från matematikböcker, följt av Mats, därefter av 
Sofia som i minst utsträckning tar uppgifter från matematikböcker. 

Sofia, som i minst utsträckning tar uppgifter från matematikboken är den lärare  
som i störst utsträckning visar på en konstruktivistisk syn. Sett till sambandet 
mellan uppfattningar om matematik som ämne och uppfattningar undervisning och 
lärande i matematik borde Sofia därmed vara den lärare som i störst utsträckning 
visar på en dynamisk och problemlösande syn, vilket inte är fallet. Det går därför 
bara att koppla uppfattningar om undervisning och lärande i matematik som något 
konstruktivistiskt till den användning av matematikböcker där Sofia tar uppgifter 
från matematikboken i minst utsträckning. Maria, som i störst utsträckning tar 
uppgifter från matematikboken är den lärare som i störst utsträckning visar på en 
dynamisk och problemlösande syn. Sett till sambandet mellan uppfattningar om 
matematik som ämne och uppfattningar undervisning och lärande i matematik 
borde Maria därmed vara den lärare som i störst utsträckning visar på en 
konstruktivistisk syn, vilket inte är fallet. Det går därför bara att koppla 
uppfattningar om matematik som dynamiskt och problemlösande till den 
användning av matematikböcker där Maria tar uppgifter från matematikboken i 
störst utsträckning. Mats befinner sig i mitten vad gäller vart han tar uppgifterna 
från, han tar uppgifter från matematikboken i större utsträckning än Sofia, men i 
mindre utsträckning än Maria. Eftersom Sofia tar minst uppgifter från 
matematikböcker och ligger närmast en konstruktivistisk syn, borde Mats som 
ligger i mitten vad gäller uppgifter från matematikboken även ligga i mitten vad 
gäller en konstruktivistisk och traditionell syn i jämförelse med de andra lärarna. 
Det gör han dock inte, utan han håller med om en konstruktivistisk och traditionell 
syn i lika stor utsträckning som Maria, som i störst utsträckning tar uppgifter från 
matematikböcker. Eftersom Maria tar mest uppgifter från matematikböcker och 
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ligger närmast en dynamisk syn, borde Mats som ligger i mitten vad gäller 
uppgifter från matematikboken även ligga i mitten vad gäller en dynamisk och 
statisk syn i jämförelse med de andra lärarna. Det gör han dock inte, utan han är 
den lärare som i störst utsträckning håller med om en statisk och platonistisk samt 
instrumentalistisk syn. Han ligger därmed längst från en dynamisk och 
problemlösande syn i jämförelse med de andra lärarna. Det går därför bara att 
koppla uppfattningar om matematik som statiskt och platonistiskt samt 
instrumentalistiskt till den användning av matematikböcker där Mats ligger i mitten 
vad gäller att ta uppgifter från matematikböcker. 

Sammanfattningsvis går det att knyta uppfattningar om undervisning och  
lärande i matematik och uppfattningar om matematik som ämne till användningen 
av matematikböcker om man ser till dessa uppfattningar separat. Gällande 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik så tar den lärare som ligger 
närmast en konstruktivistisk syn uppgifter från matematikboken i minst 
utsträckning. Gällande uppfattningar om matematik som ämne så tar den lärare som 
ligger närmast en dynamiskt och problemlösande syn uppgifter från 
matematikboken i störst utsträckning. Ses de uppfattningar om undervisning och 
lärande i matematik och uppfattningar om matematik som ämne däremot som en 
enhet med utgångspunkt i sambandet mellan dessa uppfattningar, så går det 
däremot inte att tala om ett samband till användningen av matematikböcker. De 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik och uppfattningar om 
matematik som ämne, som tenderar att uppvisa ett samband uppvisar nämligen inte 
ett samband i det här fallet. Det är istället dessa uppfattningar var för sig som kan 
kopplas till olika sätt att använda matematikboken.  
 
6.6 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att alla lärare som besvarat enkäten, däribland även de tre 
intervjuade lärarna, i olika grad kan hålla med både en dynamisk och statisk syn, 
och både en konstruktivistisk och traditionell syn. Därutöver visar de tre 
intervjuade lärarna att uppfattningar inte nödvändigtvis behöver vara något de har 
en klar bild av då de visar på varierade svar om sina uppfattningar i de olika 
insamlingsmetoderna.  Lärarna tar uppgifter till olika aktiviteter från 
matematikboken i olika stor utsträckning, men överlag kan matematikboken sägas 
utgöra en huvudsaklig källa för uppgifter för två av lärarna, medan en av lärarna 
använder matematikboken som en av flera källor.  Gällande förhållandet mellan 
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lärares användning av matematikböcker och deras uppfattningar om matematik som 
ämne samt uppfattningar om undervisning och lärande i matematik visar resultatet 
att uppfattningar kan knytas till användningen av matematikböcker om man ser till 
dessa uppfattningar separat. Den lärare som låg närmast en konstruktivistisk syn 
vad gäller uppfattningar om undervisning och lärande i matematik tar uppgifter från 
matematikboken i minst utsträckning, medan den lärare som låg närmast en 
dynamisk och problemlösande syn vad gäller uppfattningar om matematik som 
ämne tar uppgifter från matematikboken i störst utsträckning. Den lärare som låg 
närmast en statisk och platonistisk samt instrumentalistisk syn på matematik som 
ämne låg i mitten vad gäller att ta uppgifter från matematikböcker. Ses de 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik och uppfattningar om 
matematik som ämne däremot som en enhet med utgångspunkt i sambandet mellan 
dessa uppfattningar, så går det inte att tala om ett samband till användningen av 
matematikböcker. De uppfattningar om undervisning och lärande i matematik och 
uppfattningar om matematik som ämne, som tenderar att hänga ihop gör inte det. 
Det är istället dessa uppfattningar var för sig som kan kopplas till olika sätt att 
använda matematikboken.  
 

7 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och 
studiens bidrag. Därefter följer en metoddiskussion där metodologiska val 
diskuteras, följt av en diskussion kring resultatets konsekvenser för undervisning. 
Avslutningsvis diskuteras förslag till fortsatta studier. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärares användning av 
matematikböcker och deras uppfattningar om matematik som ämne samt 
uppfattningar om undervisning och lärande i matematik förhåller sig till varandra. 
För att undersöka detta har jag först försökt identifiera lärarnas uppfattningar. 
Resultatet visar likt tidigare forskning om uppfattningar om matematik som ämne, 
att synen på matematik som ämne kan utgöra en blandning, där matematik kan ses 
som ett öppet och dynamiskt ämne, men samtidigt som ett oföränderligt och statiskt 
ämne (Anja Felbrich, Gabriele Kaiser, and Christiane Schmotz 2012, Tang and 
Hsieh 2014). Resultatet visar även likt tidigare forskning om uppfattningar om 
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undervisning och lärande i matematik att lärare kan visa drag av både den 
traditionella och konstruktivistiska synen; lärare kan anse att elever kan lära sig 
genom att aktivt konstruera kunskap, men även genom att följa lärares metoder 
(Kwok-Wai Chan, Robert B. Elliott, 2004, Tang and Hsieh 2014). Gällande 
tidigare forskning om användningen av matematikböcker finns det inte speciellt 
många studier om detta, ännu mindre om sambandet mellan användningen av 
matematikböcker och uppfattningar, då forskningen om uppfattningar i stor grad 
knyter an till undervisning överlag. Intentionen har därför vart att knyta an lärares 
uppfattningar, där forskningen är ganska allmändidaktisk, specifikt till användning 
av matematikböcker, ett område som det behöver forskas mer kring. Det är dock 
viktigt att ha studiens stora bortfallet vid enkätundersökningen i åtanke så detta 
göra att resultatet inte kan generaliseras och säga något om lärare rent allmänt. 
Trots detta skulle denna studie möjligen kunna bidra med kunskap om att det kan 
vara svårt att påvisa samband mellan lärares uppfattningar och användningen av 
matematikböcker, på samma sätt som tidigare forskning visar att det är svårt att 
påvisa samband mellan lärares uppfattningar till deras matematikundervisning 
överlag. 
 
7.2 Metoddiskussion  
För att undersöka hur lärares användning av matematikböcker förhåller sig till 
deras uppfattningar har kvantitativa och kvalitativa insamlingsmetoder använts. 
Genom att och använda mig av enkäter har jag kunnat se till att respondenternas 
svar kan jämföras med varandra. Genom att använda mig av semistrukturerade 
intervjuer har jag kunnat fördjupa de tre valda lärarnas ståndpunkter och 
upplevelser kring det de svarat på i enkäterna . I jämförelse med tidigare forskning 
om lärares uppfattningar och/eller användning av matematikböcker är det viktigt att 
poängtera att dessa studier har använt sig av observationer. Dessa studier har 
därmed kunnat kontrollera lärares uppfattningar mot deras undervisning i praktiken, 
vilket jag inte har gjort. Med utgångspunkt i studiens begränsning resulterade den 
mängd observationer som hade krävts för att ge en rättvis bild av lärarnas 
användning av matematikböcker, i att intervjuer genomfördes.  

Vidare kan olika metodologiska val gällande identifieringen och analysen av  
användningen av matematikböcker problematiseras. För det första kan det stora 
bortfallet vid enkätundersökningen diskuteras. Enkäten fungerade som en metod 
för att komma i kontakt med lärare att intervjua, däremot går det inte att 
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generalisera kring ett samband mellan lärares uppfattningar och deras användning 
av matematikböcker. En möjlig orsak till det stora bortfallet kan vara att enkäten 
inte var klar att skickas med i samband med förfrågan om medverkan. Hade den 
skickats med direkt hade rektorn kunnat vidarebefordra enkäten till lärarna. Istället 
fick lärarna först höra av sig till mig och visa sitt intresse för studien för att få den 
skickad till dem, vilket möjligen krävde mer av lärarna. För det andra hade det varit 
idealt att ha ett teoretiskt ramverk att analysera lärarnas användning av 
matematikböcker mot. På så sätt hade påståendena i enkätens andra tema, som var 
ganska allmänna, knytas mer specifikt till användningen av matematikböcker från 
början. Vid sökningar på flera databaser fanns dock inte speciellt många studier 
som behandlar läromedelsanvändning. De som hittades och beskrivits i tidigare 
forskning (McNaught m fl. 2010, Arbaugh m fl. 2006) har använt sig av teoretiska 
ramverk som var svåra att applicera på min studie. Därför användes ingen teori 
kring användningen av matematikböcker. För det tredje analyserades de tre utvalda 
lärarnas användning av matematikböcker inte med hjälp av enkäten, där de svarat 
på hur ofta olika aktiviteter förkommer. Istället användes bara intervjusvaren om 
vart uppgifterna hämtas från. Hur ofta en aktivitet förekommer, där uppgifter från 
ett visst material används, är också en del i hur matematikböcker används. Att 
använda båda aspekter var dock väldigt komplicerat, vilket är varför bara 
intervjusvaren om vart uppgifterna hämtas från använts för att besvara hur lärarna 
använder matematikboken. För det fjärde hade det vart idealt att använda ett 
genomgående sätt att analysera användningen av matematikböcker i tabellen över 
de tre intervjupersonerna som utgick från vart uppgifterna kommer ifrån, och 
tabellen över alla besvarade enkäter som utgick från hur ofta vissa aktiviteter 
förekommer. Detta hade dock förutsatt intervjuer med alla lärare som besvarat 
enkäten angående vart uppgifterna kommer ifrån, vilket hade blivit för omfattande 
med tanke på studien begränsning. 
 
7.3 Konsekvenser för undervisning 
Studiens resultat kan inte påvisa ett samband mellan lärares användning av 
matematikböcker och deras uppfattningar, med tanke på studiens begränsning och 
stora bortfall går det dock inte att helt utesluta ett eventuellt samband. Men denna 
studies resultat, som går i linje med den forskning som menar att det inte går att 
påvisa ett samband, skulle kunna ställas i relation till det faktum att lärare, trots den 
svenska debattens negativa framställning av användningen av matematikböcker, i 
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stor utsträckning använder matematikböcker i matematikundervisningen . Detta 
väcker frågan om vad som skulle kunna påverka lärares användning av 
matematikböcker, om det inte är deras uppfattningar. Då läromedel under en lång 
tid har haft en styrande effekt, kan matematikboken som styrningsinstrument med 
tiden möjligen ha blivit en norm i matematikundervisningen. Jag anser det därför 
vara viktigt att lärare medvetet reflekterar över hur och varför matematikböcker 
används på ett visst sätt, då dessa val i slutändan påverkar elevers matematiska 
utveckling. Vidare hade lärarna inte alltid en klar bild över deras uppfattningar 
matematik som ämne och om undervisning och lärande i matematik. Även om 
denna studie inte kan påvisa ett samband mellan lärares uppfattningar och deras 
användning av matematikböcker så kan det vara en ide att, liksom Ji-Won Son och 
Ok-Kyeong Kim (2015) menar, utmana lärarstudenters uppfattningar under 
utbildningen eller redan verksamma lärares uppfattningar genom vidareutbildning. 
Genom att skapa möjligheter för studenter och lärare att reflektera över hur lärande 
och undervisning i matematik sker, och över vad matematik är för ämne är min 
åsikt att man i större grad kan möjliggöra för lärare att göra aktiva och medvetna 
val i sin matematikundervisning. 
 
7.4 Fortsatta studier 
En begränsning med denna studie är dess stora bortfall, vilket påverkar de slutsatser 
som kan dras. Det vore därför en ide att utföra en liknande studie där ett större antal 
lärare medverkar, och där bortfallet inte är lika stort för att med större säkerhet 
kunna uttala sig om ett samband. Vidare undersöker studien inte hur lärarna faktiskt 
använder böckerna i praktiken, därmed undersöker den inte heller om lärarnas 
uppfattningar faktiskt speglas i deras undervisning. Det skulle därför vara av 
intresse att undersöka relationen mellan lärares användning av matematikböcker 
och deras uppfattningar genom att även använda sig av observationer. Detta skulle 
även bidra med mer kunskap om användningen av matematikböcker, ett område 
som skulle behöva undersökas ytterligare. Likt Yang & Leung (2015) som bara 
undersöker en specifik grupp lärare och därför påtalar att det behövs studier som 
undersöker skillnader mellan olika grupper av lärare, skulle det vara intressant med 
studier som undersöker sambandet mellan lärares användning av matematikböcker 
och deras uppfattningar utifrån könsskillnader, årskursskillnader eller skolor med 
olika sociala förhållanden. Att undersöka dessa yttre faktorer skulle möjligen bidra 
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med en djupare förståelse för relationen mellan användningen av matematikböcker 
och uppfattningar, men även för sådant som kan påverka lärares uppfattningar i sig. 
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Bilaga 1 
Enkätens syfte 

Syftet med den aktuella uppsatsen är att undersöka hur lärare ser på 
matematik och hur matematikböcker används i undervisningen.  

 
Genom att undersöka lärares syn på matematik som ämne, synen på hur 
undervisning och lärande inom matematik bör gå till samt hur 
matematikböcker används i undervisningen är intentionen att undersöka 
om det finns något eventuellt samband mellan synen på matematik och 
användningen av matematikböcker. Detta syfte ligger till grund för 
enkätens frågor. 

 
Deltagandet är frivilligt och det insamlade materialet kommer att hållas 
konfidentiellt, ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet. Dina 
personuppgifter kommer bara att användas i syfte att komma i kontakt 
med dig för en eventuell intervju om du har gett ditt samtycke för detta. I 
uppsatsen kommer personuppgifter, skola och kommun att anonymiseras. 
Den insamlade datan kommer inte att användas i något annat syfte än till 
den aktuella uppsatsen. 

 

Instruktioner  

På nästa sida fyller du i namn och skola, samt om du kan tänka dig att 
ställa upp på en intervju genom att sätta ut bokstaven X i ja eller nej-
rutan. I enkäten finns 14 påståenden, fyll i det svarsalternativ som bäst 
stämmer med din uppfattning med bokstaven X. 
När du har besvarat enkäten sparar du dokumentet på datorn. Det sparade 
dokumentet skickas sedan till diatah121@studentmail.oru.se senast 15/4. 
Tack för din medverkan! 
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Synen	på	matematik	

Namn: Skola: 
Jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju      Ja       Nej  

 
 

1. I matematik kan du själv upptäcka och pröva nya saker.  Håller helt och hållet med 

 Håller delvis med 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt och hållet avstånd 

 
2. Många aspekter av matematik är praktisk användbara. 

 Håller helt och hållet med 
 Håller delvis med 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt och hållet avstånd 

 
3. Matematik är en samling regler och procedurer som kan 
användas för att lösa problem.  Håller helt och hållet med 

 Håller delvis med 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt och hållet avstånd 

 
4. Logisk noggrannhet och precision är grundläggande i 
matematik.  Håller helt och hållet med 

 Håller delvis med 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt och hållet avstånd 
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 Håller helt och hållet med 
 Håller delvis med 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt och hållet avstånd 

 
 

5. Förutom att få rätt svar, är det viktigt att förstå varför        
svaret är korrekt. 

 Håller helt och hållet med 
 Håller delvis med 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt och hållet avstånd 

 
6. Lärare bör tillåta elever att utveckla sina egna sätt att lösa 
matematiska problem. 

 Håller helt och hållet med 
 Håller delvis med 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt och hållet avstånd 

 
7. Det bästa sättet att lyckas inom matematik är att memorera 
regler och procedurer. 

 Håller helt och hållet med 
 Håller delvis med 
 Tar delvis avstånd 
 Tar helt och hållet avstånd 

 
8. Eleven måste läras exakta procedurer för att lösa matematiska 
problem. 



40 
 

Användningen	av	matematikböcker	i	undervisningen	

Under den senaste månaden, hur ofta skedde följande saker i din matematikundervisning? 
 

 
 
 

1. Elever diskuterar sina lösningar med andra elever. 
 Aldrig eller nästan aldrig 

 Ungefär en gång i veckan 

 Nästan varje matematiklektion 

 
 
 

2. Elever förklarar matematiska koncept/procedurer 
för varandra.  Aldrig eller nästan aldrig 

 Ungefär en gång i veckan 

 Nästan varje matematiklektion 

 
 
 

3. Flera elever presenterar olika lösningar på ett och 
samma matematiska problem inför helklass.  Aldrig eller nästan aldrig 

 Ungefär en gång i veckan 

 Nästan varje matematiklektion 
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4. Läraren leder helklassdiskussion med fokus på 
viktiga matematiska idéer med utgångspunkt i elevers 
olika lösningar på ett problem. 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Ungefär en gång i veckan 

 Nästan varje matematiklektion 

 
 
 

5. Läraren leder helklassdiskussion med fokus på 
metoder för att lösa matematiska uppgifter och låter 
sedan eleverna räkna liknande uppgifter. 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 Ungefär en gång i veckan 

 Nästan varje matematiklektion 

 
 
 

6. Elever arbetar individuellt i sina matteböcker. 
 Aldrig eller nästan aldrig 

 Ungefär en gång i veckan 

 Nästan varje matematiklektion 
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Bilaga 2 

Bakgrundsfrågor 
1. Hur länge har du jobbat som lärare?  
2. Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
3. När tog du lärarexamen? 

 
Tema: Matematikbokens roll 
4. Hur ser du på matematikbokens roll I din undervisning? 
- Styrande 
- Komplement 
- Kan du beskriva på vilket sätt matematikboken är styrande/ ett komplement i din 
undervisning? 
5. Upplever du matematikboken som ett stöd i matematikundervisningen? 
- I sådana fall, kan du ge exempel på  hur matematikboken utgör ett stöd i 
matematikundervisningen? 
6. Upplever du matematikboken som en begränsning i matematikundervisningen? 
- I sådana fall, kan du ge exempel på hur matematikboken utgör en begränsning i 
matematikundervisningen? 

 
Tema: Användningen av matematikböcker, med utgångspunkt i enkätsvaren 
7. Vad tror du själv styr/påverkar din användning av matematikböcker och hur ofta 
du använder dem? 
Till varje påstående i enkätens andra del, om användningen av matematikböcker, 
ställs följande frågor: 
8.  Kan du ge exempel på var uppgifterna hämtas från? 
- Matematikböcker 
- Annat skrivet material 
- Webbmaterial 
- Egna idéer 
9. Är det ett medvetet eller omedvetet val att uppgifterna tas därifrån? 
- Om det är medvetet, vad är anledningen? 
10. Är det ett medvetet eller omedvetet val att det sker i den utsträckning som du 
angett i enkäten? 
- Om det är medvetet, vad är anledningen? 
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11. När skedde det senast? 
12. Kan du beskriva vad ni rent konkret gjorde då? 

 
Tema: Synen på matematik och undervisning 
Utgå från en syn på matematik som innebär att matematik ses som en process av 
upptäckande och undersökande, där matematik är öppet för förändring, och en syn 
på matematik som innebär att matematik ses som en enhetlig samling av kunskap 
och sanningar, där matematik är något som redan finns där. 
 
13. Anser du att din syn på matematik ligger närmare något av dessa synsätt eller 
att din syn på matematik utgör en blandning av dessa? 
14. Kan du ge exempel på varför din syn på matematik ligger närmare det synsättet/ 
utgör en blandning av synsätten? 
 
Utgå från att ett synsätt på undervisning innebär att undervisning går ut på att 
läraren hjälper elever genom att uppmuntra korrekta lösningar och att elever följer 
lärarens metoder, och ett synsätt på undervisning innebär att undervisningen går ut 
på att elever själva konstruerar kunskap, och att elevers egna lösningar på problem 
uppmuntras. 
 
15. Anser du att ditt synsätt på undervisning ligger närmare något av dessa synsätt 
eller att din synsätt på undervisning utgör en blandning av dessa? 
16. Kan du ge exempel på varför ditt synsätt på undervisning ligger närmare det 
synsättet/ utgör en blandning av synsätten? 
17. Anser du att ditt synsätt på undervisning speglas i din matematikundervisning? 
- I sådana fall, kan du exempel på hur ditt synsätt på undervisning speglas i din 
matematikundervisning? 
- Om inte, kan du beskriva hur ditt synsätt på undervisning inte speglas i din 
matematikundervisning? 
- Vad tror du att det beror på? 
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Bilaga 3 

Hej! 

Jag är student på grundlärarprogrammet på Örebro Universitet. Jag befinner mig nu 
i slutet av min utbildning och har precis börjat med min c-uppsats i matematik.  

I min studie ska jag undersöka hur matematikböcker används i 
matematikundervisningen, och vad som kan tänkas påverka hur matematikböcker 
används. Jag behöver din hjälp med att hitta lärare som kan svara på en enkät med 
några frågor.  

Om någon av lärarna kan och vill ställa upp på en efterföljande intervju på cirka 40 
minuter så vore jag tacksam för det. 

Lärarna ska vara behöriga i matematik, och undervisa i årskurs 1-3. 

Hör gärna av dig för mer information. 

 
 


