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Sammanfattning
Abstract
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det är läromedlet som styr matematikundervisningen.
Mina frågeställningar har varit: Hur påverkar läromedel matematikundervisningen? Hur använder olika lärare
samma läromedel? För att söka svar på dessa frågor valde jag att genomföra litteraturstudier, genomgång av
läromedlet Mattestegen samt observationer och intervjuer med fem olika lärare som alla jobbar med Mattestegen
i åldersintegrerad verksamhet, år 4-6.

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie, som visar på tidigare forskning om matematikundervisning och lärarens
roll i matematikundervisningen. Uppsatsen bygger även på en empirisk del där läromedlet Mattestegen
presenteras, observations- och intervjuresultaten redovisas, samt en analys av dessa.

Resultatet av min undersökning visar att lärarna uppfattar sig vara mycket styrda av läromedlet i sin
undervisning. Det går att se en viss skillnad mellan de lärare som varit verksamma i några år, de vågar släppa
läroboken och använda annat material, jämförelsevis med de lärare som är relativt nyexaminerade, de använder i
stort sett inget annat än läromedlet i sin undervisning. Alla lärare i undersökningen har visioner om att de ska bli
bättre på att använda annat material. Lärarna tror och litar på att läromedlet överensstämmer med
kunskapsmålen, att läromedelsförfattaren har byggt upp boken på så sätt att eleverna klarar de nationella proven.
Nyckelord
Keyword

Läromedlets påverkan, läromedelstyrd matematikundervisning, matematikundervisning år 4-6, Mattestegen.

Är det läromedlet som styr matematikundervisningen? En
undersökning om hur lärare använder ett och samma läromedel i år 4-6.

Does the textbook control the teaching of mathematics? An investigation of how
teachers use the same textbook in compulsory school, school year 4-6.
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det är läromedlet som styr
matematikundervisningen. Mina frågeställningar har varit: Hur påverkar läromedel
matematikundervisningen? Hur använder olika lärare samma läromedel? För att söka svar på
dessa frågor valde jag att genomföra litteraturstudier, genomgång av läromedlet Mattestegen
samt observationer och intervjuer med fem olika lärare som alla jobbar med Mattestegen i
åldersintegrerad verksamhet, år 4-6.

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie, som visar på tidigare forskning om
matematikundervisning och lärarens roll i matematikundervisningen. Uppsatsen bygger även
på en empirisk del där läromedlet Mattestegen presenteras, observations- och intervju-
resultaten redovisas, samt en analys av dessa.

I min undersökning har jag kommit fram till att lärarna uppfattar sig vara mycket styrda av
läromedlet i sin undervisning. Det går att se en viss skillnad mellan de lärare som varit
verksamma i några år, de vågar släppa läroboken och använda annat material, jämförelsevis
med de lärare som är relativt nyexaminerade, de använder i stort sett inget annat än läromedlet
i sin undervisning. Alla lärare i undersökningen har visioner om att de ska bli bättre på att
använda annat material. Lärarna tror och litar på att läromedlet överensstämmer med
kunskapsmålen, att läromedelsförfattaren har byggt upp boken på så sätt att eleverna klarar de
nationella proven.
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Inledning

I detta inledande avsnitt ger jag förklaringar till varför jag valt att undersöka om det är
läromedlet som styr matematikundervisningen, samt vad syftet och problemformuleringen
med mitt examensarbete är.

Bakgrund
Detta examensarbete ingår i den avslutande delen av lärarutbildningen vid Linköpings
universitet. Under min lärarutbildning har jag varit ute på fältet vid flera tillfällen och
undervisat i ämnet matematik.  Jag har vid mina praktikperioder och vikariat i skolan varit i
flera klasser och sett olika läromedel. Men det läromedel som jag har kommit i kontakt med
mest har varit Mattestegen av Kurt Rosenlund.

Ibland har jag känt mig ganska styrd av läromedlet, ibland inte. Oftast ska lektionerna vara så
annorlunda och roliga som möjligt när man kommer ut som lärarkandidat vid enstaka
tillfällen. När jag har varit ute längre perioder och både undervisat själv och iakttagit lärare i
deras undervisning har jag noterat att undervisningen kan skilja ganska mycket trots att
samma läromedel används. Ibland är det tvärtom, att lektionerna mer eller mindre är identiska
med varandra. Jag har då börjat fundera över hur olika lärare kan använda ett och samma
läromedel på olika sätt och hur mycket ett läromedel egentligen styr undervisningen.

Även om det är individuella val som styr hur man lägger upp sin egen undervisning, så
påverkas läraren av sitt läromedel, sin omgivning, sina kollegor, sina elever mm. Min
utgångspunkt har varit att med okritiska ögon gå ut och observera samt intervjua olika lärare,
som använder samma läromedel, i sin undervisning. Jag har utgått ifrån rationalitetsprincipen:
att läraren handlar utifrån vad hon/han anser vara rationellt, beroende på hur hon/han
uppfattar situationen.

Av litteraturen framgår att undervisningen i matematik under lång tid i stort sett har varit
oförändrad. Forskning, alltifrån Kilborn (1982) till skolverkets nationella kvalitets-
granskningar, Lusten att lära (Skolverket, 2003), visar att det är en modell som dominerar
undervisningen i matematik.

Många är rädda att lämna läroboken. Den är skriven av experter. Matematik
är ett högstatusämne och ”lilla jag” kan inte våga gå in och ha andra idéer,
tänk om det blir fel…1

Är det så att läromedlet styr matematikundervisningen? Stämmer det som vi hör och läser?
Hur ser verkligheten ut? Ser det likadant ut hos olika lärare som använder samma läromedel?
Dessa frågor ska jag i mitt examensarbete söka svar på.

Syfte och problemformulering
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är läromedlet som
styr matematikundervisningen. Jag kommer att titta närmare på tankar och teorier bakom ett

                                                  
1 Malmer, G. (1997), s. 7.
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läromedel, läsa relevant litteratur samt observera och intervjua lärare för att se hur de i sin
undervisningen använder ett och samma läromedel.

De frågeställningar som jag vill ha besvarade genom detta arbete är följande:

• Hur påverkar läromedel matematikundervisningen?
• Hur använder olika lärare samma läromedel?

Uppsatsens disposition
Här följer en kort sammanfattning om vad varje kapitel i uppsatsen handlar om.

Det första kapitlet är en metoddel där det ges en bild av undersökningens genomförande, hur
data insamlats, vilken metod som använts samt en kort beskrivning av informanterna som
medverkat i undersökningen. I det andra kapitlet finns en litteraturdel som består av fyra
avsnitt: matematikundervisning i grundskolan, lärarens roll i matematikundervisningen, vad
säger styrdokumenten samt en sammanfattning. Det tredje kapitlet är resultat- och analysdel.
I kapitlet tas först granskningen av läromedlet Mattestegen upp, därefter följer en redovisning
av observations- och intervjustudien. Kapitlet avslutas med en analys av undersökningens
resultat. Efter dessa kapitel kommer en sammanfattning och diskussiondel där jag själv
diskuterar och funderar kring metod och resultat. Arbetet avslutas med de referenser som
använts i uppsatsen både när det gäller litteratur och Internetadresser samt en bilaga i form av
underlag för observationer och intervjuer.
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Metod
För att genomföra detta arbete och få svar på mina frågor har jag valt att använda mig av
empiriska studier, litteraturstudier samt en genomgång av läromedlet Mattestegen2. Jag insåg
att jag inte kunde få svar genom att endast använda litteratur eller endast genom
undersökningar, utan här behövdes både teoretiska och empiriska undersökningar.

Frågan om hur läromedel påverkar matematikundervisningen har jag sökt svar på både genom
min observations- och intervjustudie samt genom litteraturen. Frågan om hur olika lärare
använder samma läromedel har jag främst sökt svar på genom min observations- och
intervjustudie. Jag har under arbetets gång pendlat mellan teori och empiri. Den empiriska
studien bygger till stor del på intervjuer med fem lärare men den grundar sig också på mina
observationer.

Litteraturstudie och läromedelsgenomgång
Litteraturen har jag till stor del lånat på Linköpings universitetsbibliotek. Jag använde mig
även av bibliotekets databas LIBRIS för att söka efter litteratur, artiklar mm. Min handledare
har varit till stor hjälp och givit mig tips om litteratur och har även tillhandahållit dito.
Litteraturen har jag använt för att få mer allmänna svar och för att analysera det jag sett och
hört under min observations- och intervjustudie. När det gäller genomgång av läromedlet
Mattestegen har jag använt mig av lärarhandledningen till läromedlet och böcker som ingår i
serien. Litteraturstudierna och läromedelsgenomgången påbörjades under hösten 2002, med
ett uppehåll under våren 2003, för att avslutas under hösten 2003.

Observations- och intervjustudie
Min egen undersökning har jag använt för att få fördjupad kunskap. Jag har valt att göra en
kvalitativ undersökning. Undersökningen genomfördes under höstterminen 2002, veckorna
47-50. Som metod har jag använt mig av observationer och intervjuer. I en kvalitativ
undersökning är inte syftet att mäta eller att räkna utan det handlar mer om känslor och
upplevelser. En anledning till att jag valde observationer och intervjuer som undersöknings-
metod och exempelvis inte enkäter var att jag ville få fram känslor och spontana svar. Kvale
(1997) uttrycker det på följande sätt:

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte
prata med dem?3

Jag har observerat och intervjuat fem olika lärarna på tre olika skolor i tre olika kommuner
under deras matematikundervisning i år 4-6.

Urval
När jag valde lärare, för att observera och intervjua, var huvudkriteriet att de skulle arbeta
med läromedlet Mattestegen i sin undervisning. Jag började med att kontakta en lärare som
jag hade träffat under min praktik samt en lärare som jag hade kommit i kontakt med under ett

                                                  
2 Rosenlund, K. (1996); Rosenlund, K. & Backlund, I. (2002)
3 Kvale, S. (1997), s. 9.
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vikariat på en skola. Min handledare rekommenderade sedan en lärare som hon visste
arbetade med Mattestegen. Efter att jag hade varit i kontakt med denna lärare så kunde hon i
sin tur rekommendera ytterligare en lärare som arbetade på samma skola, och som har många
års erfarenhet. Jag hade nu två manliga respektive två kvinnliga lärare, varav två med minst
15 års erfarenhet, en nyexaminerad samt en med några års erfarenhet som vikarie. Efter
samråd med min handledare kontaktade jag ytterligare en lärare och tyckte efter detta att jag
hade fått en god spridning bland de lärare som jag skulle intervjua och observera, både vad
avser ålder, kön samt deras erfarenhet av matematikundervisning. Alla fem lärare har det
gemensamt, förutom att de arbetar med Mattestegen, att de undervisar i åldersintegrerade
klasser.

Till mitt förfogande hade jag nu fem lärare som alla arbetade med Mattestegen. Jag ville få
svar på mina frågeställningar om hur läromedlet påverkar matematikundervisningen och hur
olika lärare använder samma läromedel. Min avsikt var att observera lärarna i deras arbets-
utövande på plats i klassrummet, samt intervjua dem. Efter telefonkontakt med lärarna
besökte jag dem på deras skolor. Jag observerade varje lärare i deras matematikundervisning
under minst en lektionstimme. Jag lät det sedan gå några dagar mellan observationerna och de
intervjuer som sedan genomfördes med de fem lärarna på deras respektive skola.

Informanterna och deras skolor
Jag har varit ute och observerat fem olika lärare, och deras matematikundervisning. Lärarna
arbetar vid tre olika skolor, varav en skola är en friskola och två är kommunala skolor. Dessa
skolor ligger i tre olika kommuner. Namnen på lärarna är fingerade, kvinnliga lärare har dock
fått kvinnliga namn och manliga lärare har fått manliga namn.

Anna och Stina arbetar på en mindre landsortsskola i en medelstor kommun i Mellansverige,
där går 180 elever från år f-6. Anna är nyutexaminerad lärare. Hon har tidigare arbetat som
ekonom och är nu klassföreståndare för en åldersintegrerad klass, år 4-6. Stina är lärare med
ca 15 års erfarenhet. Hon är klassföreståndare för en åldersintegrerad klass, år 4-6. Stina och
Anna tillhör olika arbetslag.

Sven och Lena arbetar på en skola med 175 elever i åldersblandade klasser i år 4-6. Skolan
ligger i ett litet samhälle i utkanten av en större stad. Sven har ca 20 års erfarenhet som lärare.
Han har delat klassföreståndarskap i en åldersintegrerad 4-6: a. Lena är en nyutexaminerad
lärare och är klassföreståndare för år 4-6. Lena och Sven arbetar inte i samma arbetslag.

Johan arbetar på en friskola med 140 elever från år f-9. Skolan är belägen i en förort till en
större kommun. Han har tidigare varit verksam som korttids- och långtidsvikarie inom de
kommunala skolorna under ett par år. Johan arbetar med åldersintegrerad verksamhet i år 4-9.

Observationer
Jag valde att göra en observation i klassen innan jag intervjuade läraren. Jag instämmer med
Kvale (1997) om att kännedom om innehållet i en undersökning får man inte bara genom
teoretiska studier och litteraturstudier, utan genom att hålla till i den miljö där undersökningen
ska genomföras. Man kommer då in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och
maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad den intervjuade kommer att tala om.4 Då

                                                  
4 Kvale, S. (1997)



9

jag ville få tid till reflektion och renskrivning av mina anteckningar fick det gå några dagar
mellan observationerna och intervjuerna. Kullberg (1996) beskriver det som att den
deltagande observatören måste direkt eller relativt direkt anteckna vad han eller hon ser5.

Vid observationen har jag fört anteckningar om vad som har hänt i klassrummet, här har jag
inte använt mig av bandspelare. Jag gjorde mina observationer under matematiklektioner, där
jag fokuserade min uppmärksamhet på hur läraren lade upp sina lektioner och vad det var som
hände under lektionerna vid matematikundervisningen. Om läraren exempelvis kompletterar
med material från andra läromedel, något laborativt material, om det fanns ”pratmatte”,
kluringar mm. Jag tittade även på undervisningsmiljön, könsfördelningen i klassen,
placeringen av eleverna.6

Intervjuer
Vid den första kontakten med lärarna, via telefon, blev de upplysta om att jag var intresserad
av att intervjua dem om deras matematikundervisning, samt att jag dessförinnan ville
observera dem i deras undervisning. Jag berättade också att huvudanledningen till att jag ville
ha med dem i min undersökning och i mitt examensarbete var att de arbetade med läromedlet
Mattestegen.

Efter observationen lät jag det gå några dagar innan jag intervjuade lärarna, detta för att jag
skulle hinna bearbeta anteckningar och smälta alla intryck. Observationerna väckte frågor
som jag tog med till intervjuerna. Jag hade även frågor med mig som var gemensamma,
oberoende av observationen7. Vid intervjutillfället användes bandspelare och endast
intervjuaren (jag) och den intervjuade läraren var närvarande. Varje lärare intervjuades under
ca 40 minuter. Sedan tidigare hade jag berättat för lärarna varför jag ville intervjua dem och
frågat om jag fick spela in det som sades, lärarna blev även upplysta om att det endast var
intervjuaren som skulle lyssna och bearbeta materialet.

Jag genomförde sedan en kvalitativ intervju. En intervju är ett sampratande som förberetts,
planerats och initierats av någon8. Kvalitativ syftar på arten, beskaffenheten av något, till
skillnad mot kvantitativ som syftar på antal, mängden av något9.

Magnusson (1998) beskriver skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser på
följande sätt:

Begreppet kvalitativ metod används ofta som ett samlingsbegrepp för en rad
olika metodiska ansatser, som har det gemensamt att de syftar till att
karakterisera eller gestalta något, till skillnad från de kvantitativa ansatserna
som behandlar fördelningar och orsakssamband.10

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun har sagts vara att beskriva och tolka de teman
som förekommer i intervjupersonens värld. När man intervjuar är inte målet att komma fram
till entydiga uppfattningar om de ämnen som tas upp, det viktiga är istället att så exakt som

                                                  
5  Kullberg, B. (1996), s. 69.
6  Underlag för observationer och intervjuer, se bil.1.
7  Ibid.
8  Kullberg, B. (1996)
9  Kvale, S. (1997)
10 Magnusson, A. (1998), s. 68.
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möjligt beskriva de uppfattningar som den intervjuade ger uttryck för.11 Kvalitativ intervju är
en metod för att upptäcka, förstå och lista ut hur något är beskaffat eller egenskaper hos
någonting12.

Den intervjuade beskriver så exakt som möjligt vad hon känner och upplever
och hur hon handlar. Frågan om varför hon handlar som hon gör är en uppgift
för intervjuaren att söka svar på.13

Den främsta fördelen med kvalitativ intervju är öppenheten. Det finns ingen standardteknik.
Intervjun kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som är viktigt för
situationen och för det centrala syftet i undersökningen. Eftersom kvalitativa intervjuer är
oförutsägbara kan det uppstå många överraskningar.14 Som intervjuare bör man vara nyfiken
och lyhörd, öppen för nya och oväntade fenomen, men inte glömma att vara kritisk mot sina
egna antaganden och hypoteser under intervjun.15 Man blandar frågor och samtal under
intervjuns gång och det är kontexten som styr vilket sätt som ska användas16.

Starrin & Renck (1996) understryker att det är viktigt att gå in i en intervju med ett öppet
sinnelag och inte med förutbestämda uppfattningar. Intervjuaren behöver sätta sig in i den
intervjuades situation och vara uppmärksam på svaren så att följdfrågorna blir naturliga. Den
kvalitativa intervjun förutsätter att frågorna till en början är så öppna som möjligt, eftersom
syftet är att få fram så mycket spontana svar som möjligt17. Och som Lalander & Johansson
(1999) skriver får intervjuaren inte styra intervjun för mycket, det finns då risk för att
informanterna känner att hon/han inte får utrymme att uttrycka sina egna känslor18.

Det vanligaste sättet att registrera en intervju idag är genom en bandspelare, intervjuaren kan
då koncentrera sig på ämnet, och på den intervjuade19. Jag ville under mina intervjuer med
lärarna kunna koncentrera mig helt på vad de sa, jag insåg samtidigt att jag inte skulle hinna
skriva ner allt som sades. För att vara säker på att inte missa något valde jag att använda
bandspelare. Och det är först vid bearbetning av intervjuerna som man till fullo inser vad för
information man har fått och vilken information man behöver.

Analys av data
Det som hade sagts under intervjuerna transkriberade jag sedan så noggrant jag kunde i
talspråksform. I uppsatsen har jag valt att redovisa resultatet av undersökningen, både från
observationerna och från intervjuerna, i form av löpande text, berättelser. När det kommer till
analysen av en intervju så kan man strukturera en intervju som en berättelse som återger
intervjupersonernas historier strukturerade i specifika berättelseformer eller omformade till
nya historier. Detta kan man göra med hänsyn till de huvudpoänger som man som intervjuare
vill förmedla och för att intervjuskriften då blir lättare att läsa20.

                                                  
11 Kvale, S. (1997)
12 Starrin, B. & Renck, B. (1996)
13 Kvale, S. (1997), s. 36.
14 Starrin, B. & Renck, B. (1996)
15 Kvale, S. (1997)
16 Kullberg, B. (1996)
17 Starrin, B. & Renck, B. (1996)
18 Lalander, P. & Johansson, T. (1999)
19 Kvale, S. (1997)
20 Ibid.
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…den kvalitativa analysen syftar till att upptäcka företeelser, egenskaper
och innebörder vars ingående element är internt relaterade till varandra samt
att delarna endast kan förstås i en helhet…21

I min bearbetning av erhållet material håller jag mig nära de anteckningar jag fört under
observationen och det som sades under intervjuerna, och väljer ut de delar ur observationerna
och transkriberade citat mm ur intervjuerna som jag anser vara mest relevanta med hänsyn till
min frågeställning. När jag har återgett vad någon har sagt under intervjuerna har jag utgått
från språknämndens skrivregler:

När man i skrift återger vad någon sagt i vanlig samtalsstil i t.ex. en intervju,
måste man normalt redigera formuleringarna så att de blir läsliga.22

Eftersom en intervju kan behandla känsliga ämnen är det viktigt att värna anonymiteten för
intervjupersonerna och de eventuella människor och skolor som nämns23. Jag har därför valt
att ge de intervjuade lärarna fingerade namn och i de fall där orter nämns är även de
fingerade. Kvinnliga lärare har dock fått kvinnliga namn och manliga lärare har fått manliga
namn. Syftet är inte att beskriva de fem olika lärarna utan att via dem komma åt olika
vinklingar av lärares undervisning med samma läromedel. I uppsatsen har jag valt att redovisa
berättelserna så att både skillnader och likheter mellan lärarnas arbete i undervisnings-
situationer ska framgå.

Metoddiskussion
När det gäller val av metod så fungerade, enligt min bedömning, mitt resonemang om vilka
metoder jag skulle använda väl. Jag valde att gå ut i undervisningssituationer och observera
och intervjua lärare för att med egna ögon se och uppfatta hur matematikundervisningen och
lärarens undervisningsroll ser ut på fältet. Jag har läst relevant litteratur samt gjort en
genomgång av läromedlet Mattestegen. I litteraturen inriktade jag min läsning på matematik-
undervisningen i grundskolan: hur ser undervisningen ut och vad påverkas den av? Jag har
även inriktat min läsning på lärarens roll i matematikundervisningen. Litteraturen har gett mig
kunskap om vad forskare har kommit fram till i olika undersökningar och gett mig underlag
för min egen undersökning.

Det jag ville få fram, under intervjuerna, var spontana svar och känslor vilket jag fick i stor
utsträckning. Om jag hade valt att be lärarna att fylla i en enkät eller att de skriftligt skulle
beskriva sin matematikundervisning är min uppfattning att samma utförligt beskrivande
resultat inte hade erhållits. Lalander & Johansson (1999) skriver:

Det räcker inte att som forskare sitta kvar vid skrivbordet, utan man måste
ut i informanternas verkligheter och konfrontera  sina egna subjektiva
åsikter med andras åsikter, värderingar och normer, än dem man vant sig att
tänka med.24

Av egen erfarenhet vet jag att man kanske spänner sig och troligtvis förbereder sig i större
utsträckning när man är medveten om att det ska komma någon och observera under
lektionen. Mitt intryck är dock att undervisningen fungerade som om jag inte var närvarande.

                                                  
21 Starrin, B. (1994), s. 29.
22 Svenska språknämnden, (2000), s. 35.
23 Kvale, S. (1997)
24 Lalander, P. & Johansson, T. (1999), s. 146.
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Det var värdefullt att göra en observation i klassen under en matematiklektion för att se vad
lärarna sedan under intervjun talar om. Jag instämmer med Lalander & Johansson (1999): Att
förstå någon annan är svårt om man inte försöker sätta sig in i hur vardagen ser ut för dem
man försöker förstå25. Jag skulle ha kunnat vara med vid fler matematiklektioner för att se hur
lärarna eventuellt varierade sin undervisning. Nu fick jag förlita mig på lärarnas egna
beskrivningar och i mindre utsträckning på det jag själv observerade.

En brist i detta arbetssätt är att det har varit svårt att få med allt som händer i ett klassrum, det
är svårt att uppfatta allt som sägs när det har uppstått livliga resonemang. Det är också svårt
att, i anteckningar, fånga röstlägen och kroppsspråk.

Att det fick gå några dagar mellan observationen och intervjun var ett bra val. Enligt min
bedömning hade det inte varit möjligt att observera och intervjua under samma dag. Jag
behövde tid att smälta intrycken och för att renskriva det jag hade sett och antecknat under
observationen. Observationerna väckte frågor och dessa tog jag med mig till intervjutillfället.
Under intervjun kunde jag därmed reflektera över svar som gavs på ett annat sätt än om jag
inte hade varit i klassrummet och observerat.

En annan positiv effekt av att det gick några dagar mellan observationerna och intervjuerna,
var att när jag sedan kom tillbaka för intervjuerna kände lärarna igen mig. Vi hade därmed fått
en ömsesidig kontakt och det kändes som om det lättade upp intervjuerna. Enlig min
bedömning bidrog detta till att intervjuerna blev mer innehållsrika och av bättre kvalité.
Under intervjuerna satt vi enskilt i rum där vi inte blev störda, detta var positivt. Inte vid
något tillfälle upplevde jag att lärarna blev störda av att samtalet spelades in på band.

I uppsatsen placeras litteraturstudien före den empiriska studien. Litteraturstudien kan
därigenom fungera som ett stöd och verktyg för mina reflektioner och tolkningar av resultatet
av min undersökning. Under resultat redovisas presentationen av läromedlet Mattestegen,
samt porträtt av de fem lärarna som medverkar i undersökningen.

                                                  
25 Lalander, P. & Johansson, T. (1999), s. 149.
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Litteraturstudie
I min litteraturstudie kommer jag bland annat att beskriva matematikundervisningen i skolan
och se på lärarens undervisningsroll. Med tanke på mina frågeställningar: Hur påverkar
läromedel matematikundervisningen? och Hur använder olika lärare samma läromedel?
kommer jag att inrikta litteraturstudien på följande områden:

• Matematikundervisning i grundskolan: hur ser undervisningen ut och vad påverkas
den av?

• Lärarens roll i matematikundervisningen
• Styrdokumenten

Matematikundervisning i grundskolan
Läromedlets ställning i matematikundervisningen
Undervisningen i matematik har under lång tid varit i stort sett oförändrad (Kilborn, 1982;
Skolverket, 2003). Kilborn (1982) skriver att i mitten av 1960-talet kom den nya
matematiken, med en terminologi som var formell och baserad på den s.k. mängdlärans
terminologi. Detta var en matematik som var annorlunda mot vad lärarna var vana vid. Det
grundläggande och naturliga räknespråket som är så viktigt för de lägre åldrarna saknades
exempelvis helt. Det blev då enligt Kilborn logiskt att lärarna förlitade sig på de läromedel
som samtidigt skrevs, läromedel skrivna av experter på matematikundervisning för de högre
åldrarna. Från att ha haft gemensamma samtal, diskussioner och huvudräkning blev det nu
istället svårt att bryta sig loss från lärobokens uppläggning. Det blev boken som gav
instruktioner och introducerade nya avsnitt. Läraren blev därmed utelämnad och styrd av
framställningen i läroboken, vars styrande verkan efterhand kom att bli starkare än
läroplanens.26

Läroböckernas styrande verkan fortsatte under 1970- och 80-talet då de flesta läromedel var
uppbyggda på ett ”självgående” sätt, genom att boken ger instruktionerna. På grund av det här
slutade lärarna troligtvis att improvisera, de miste en viktig del av sin yrkesskicklighet.27

Skolverkets rapporter från den nationella utvärderingen i början av 1990-talet, visar att det
fortfarande är så att enskild tyst räkning med hjälp av boken dominerar på lektionerna.28 Vid
förfrågan om hur ofta eleverna arbetar tillsammans i grupper när de löser matematikuppgifter
svarar endast 9 % att det sker bara ”nästan vid varje lektion” eller ”någon gång varje vecka”.29

Vid förfrågan om hur ofta eleverna arbetar med andra matematikuppgifter än de som finns i
läroboken svarar 19 % av eleverna även här bara ”nästan vid varje lektion” eller ”någon gång
varje vecka”.30.

Löwing och Kilborn (2002) tar upp att när det gäller senare delen av 1990-talet fick man i
kursplanerna inte den konkreta hjälp som många lärare behövde för att sätta målen för
undervisningen. Kursplanens mål är nu endast övergripande, de mer konkreta kunskapsmålen
förväntas lärarna ta fram på den enskilda skolan. Många av dagens lärare saknar djupare
kunskaper i matematikens teori och didaktik, enligt Löwing och Kilborn. Det är få lärare som

                                                  
26 Kilborn, W. (1982)
27 Ibid.
28 Skolverket (1992); Skolverket (1993)
29 Skolverket (1992), s. 54.
30 Ibid. s. 54.
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är utbildade för att genomföra förändringar, och detta leder i sin tur till att de flesta utgår från
uppläggningen i en lärobok när matematikundervisningen ska planeras.31

I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning, Lusten att lära (2003) kan vi läsa att det är en
modell som idag dominerar matematikundervisningen.

Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos,
alternativ prov. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt.32

Enligt granskningen ges läroboken, av många lärare, en central roll i matematik-
undervisningen.

Arbetet handlar i hög grad om att ”räkna så många tal som möjligt”, ofta på
egen hand med lärobokens diagnosmaterial/facit som hjälp.33

Enligt Skolverket (2003), Lusten att lära är matematik för många elever och lärare det som
står i läroboken. Flertalet lärare säger att läroboken är väldigt styrande. Av rapporten framgår
det också att många elever oftast arbetar på i boken men verkar omotiverade och uttråkade, en
del elever är mindre aktiva och hinner inte mer än en tiondel av uppgifterna. Eleverna får även
sitta lång tid passiva och vänta på lärarhjälp.  En stor risk är att elever som har svårt med både
förståelse och motivation passiviseras av den här sortens undervisning.34

Den lärobok som används är av traditionellt slag. Matematikämnets egen
struktur utgör utgångspunkten (ett kapitel om multiplikation, ett annat om
volym etc.). Den är uppbyggd så, att först presenteras en matematisk modell
eller ett mönster. Därefter följer ett antal exempel där det är meningen att
eleverna skall upprepa detta mönster. Sedan följer olika tillämpnings-
exempel. Läromedlet domineras av beräkningar. I de fall problemlösning
förekommer, är det aritmetisk problemlösning, dvs. avsikten är att
problemen skall lösas med hjälp av beräkningar. Eleven arbetar ”i egen
takt” genom böckerna. Det innebär att olika elever kommer att arbeta med
olika avsnitt.35

Många elever har en mycket negativ syn på matematik och det tycks bli vanligare ju högre
upp i årskurserna man kommer. Matematik som ämne har ofta svårt att engagera elever. En
orsak kan vara att ämnet är svårt att identifiera, en annan orsak kan vara att undervisningen i
större utsträckning behöver utgå från vardagliga situationer som eleverna känner igen.36 En
tredje orsak kan vara att uppgifterna består av väldefinierade problem, där det arbetas med
formler och symboler, till skillnad mot verklighetens problem som inte alltid är så
avgränsade. Carlgren (1999a) skriver att: därför blir det man lär sig i skolan endast
användbart i skolan37. Matematiken finns i så många ämnen och i vår vardag och behöver ge
oss allmän kunskap. Alla människor möter och behöver matematiken i vardagen, alltifrån
ekonomiska och politiska budskap till reklam mm. Även om man inte behöver göra alla
matematiska beräkningar man möter, så är det viktigt att kunna granska dem kritiskt38. I
skolan ska eleverna inte bara lära sig formulera matematiska modeller, utan de måste också

                                                  
31 Löwing, M & Kilborn, W. (2002)
32 Skolverket (2003), s. 20.
33 Ibid. s. 19.
34 Skolverket (2003)
35 Runesson, U. (1996), s. 34.
36 Unenge, J. (1999)
37 Carlgren, I. (1999a), s. 23.
38 Unenge, J. (1999)
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kunna ifrågasätta dessa och resultaten som modellen leder till39. Trots att det mer och mer
fokuseras på vardagskunskaper inom matematiken uppfattas ämnet som svårt och krävande.
Detta kan, enligt Skolverket (1999) bero på: en tradition hos lärare och elever att uppfatta
och framställa ämnet som krävande. Det sätter i sin tur prägel på den undervisning som
bedrivs, hur den läggs upp och hur eleverna engageras.40

Enligt Malmer (1997) används en alltför liten del av matematiklektionerna till att skapa
upplevelser och att formulera sina tankegångar kring dessa. Förståelsen har inte fått det
utrymme som är nödvändigt, istället är det memorering och tillämpning av mönster och
system som har dominerat.41 Idag när vi har tillgång till miniräknare och lättskötta
datorprogram så borde de kanske användas mer42. Carlgren & Marton (2000) skriver att det är
viktigt att, som lärare, snabbt lära känna eleverna och att man arbetar med de grundläggande
färdigheterna och samtidigt gör dem individuellt spännande. Detta kan göras genom att skolan
i större utsträckning utnyttjar exempelvis geobräden, läser in provfrågor på band, att läraren
rättar tillsammans med eleverna.43 Enligt Unenge (1999) är det viktigt att titta på hur
matematiken används/speglas inom olika kulturer, att studera matematiken i tidningar,
dramatik, idrottsrörelsen, hobbyverksamheter, konst mm44.

Uppfattningar om hur elever på bästa sätt lär sig ligger bakom hur man ser på olika
arbetsformer och dessa uppfattningar har förändrats med tiden. Undervisning är ett vitt
begrepp, det handlar om frågor kring urval av material och hur detta behandlas samt
interaktionen mellan elever och lärare45.

Matematikundervisningen i skolan styrs av en mängd faktorer, bland annat läromedel med
lärarhandledning, nationella prov mm. För drygt 20 år sedan framhöll Kilborn (1982) att
många lärare inte använder läroplanen och inte anser sig vara styrda av den, det finns de som
inte har öppnat den sedan lärarutbildningen. Många lärare utgår från att läroböckerna är
skrivna av specialister och att de därmed följer läroplanen, och det är därför man använder
läroboken i så stor utsträckning. Om det är så att läromedel inte lever upp till målen i
läroplanen, varför används de då, kan man fråga sig? Kilborn menade att lärare i allmänhet
inte har den metodiska utbildning eller teoretiska bakgrund som krävs för att frigöra sig från
läromedel och konstruera egna böcker. Och att utan stödet från de läromedel som finns skulle
lärarna inte klara av sitt arbete.46  Idag, 20 år senare, finns samma tankar om varför lärarna är
bundna till läromedlet. Malmer (1997) skriver:

Många är rädda att lämna läroboken. Den är skriven av experter. Matematik
är ett högstatusämne och ”lilla jag” kan inte våga gå in och ha andra idéer,
tänk om det blir fel…47

Enligt Malmer (1997) är det en osäkerhet hos lärarna som gör att de är rädda för att lämna
läroboken. Enligt författaren blir lärarna beroende av läroböckerna. Hon säger vidare att:
kompetensen har inte vuxit inifrån. Man lånar in andras kompetens och använder den.48

                                                  
39 Unenge, J. (1999)
40 Skolverket (1999), s. 41.
41 Malmer, G. (1997)
42 Unenge, J. (1999)
43 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
44 Unenge, J. (1999)
45 Wallby, K. (2001)
46 Kilborn, W. (1982)
47 Malmer, G. (1997), s. 7.



16

Olika sätt att gruppera elever och organisera undervisningen
Det vanligaste arbetssättet under matematiklektionerna är att eleverna räknar i boken och
läraren går runt och hjälper. Lärarna avbryter ibland lektionerna för, eller inleder med, en
gemensam genomgång där eleverna får reda på vad som ska göras. Vid genomgången
introduceras begrepp, lösningsförslag som eleverna sedan förväntas tillämpa i uppgifterna.
Det är många lektioner som enbart består av detta arbetssätt, att eleverna får en demonstration
innan de går vidare.49

Utgångspunkten i matematikundervisningen är en grundbok tillsammans med extrauppgifter.
Av matematiklektionerna i skolan används 75-80 % till traditionellt arbete i läroboken,
eleverna arbetar i sin egen takt genom boken, ofta med följd att de är på olika avsnitt. Detta
leder till en stor spridning i klassen.50 De individuella skillnaderna och spridningen i klassen
blir lätt ett problem. Läraren hamnar i kläm mellan de duktiga eleverna som vill lära sig mer
och de elever som inte hinner med.51 När det gäller individualisering av undervisningen så
finns det svårigheter, det kan missgynna elever som har svårt att lösa uppgifter på egen hand
och även de elever som kan och vill lösa mer komplexa problem. Enligt Emanuelsson m.fl.
(1996) verkar elevernas resultat hänga samman med hur arbetet i skolan organiseras och hur
tiden för matematik används.52

Åldersblandad undervisning skulle kunna utvecklas om man arbetar mer med innehåll som
man kan angripa från olika håll. Om en elev ska kunna utveckla sin matematiska kompetens
så krävs det ett det blir en balans mellan arbetssätt och arbetsform. Om ett visst arbetssätt och
en viss arbetsform dominerar är det stor risk att ett visst innehåll också dominerar.53

Sättet att organisera undervisningen säger emellertid inget om hur
undervisningen är. Precis som för andra organisationsformer kommer
undervisningen i åldersblandade klasser att variera beroende på klass och
lärare. Att tala generellt om undervisning i åldersblandade grupper är därför
inte möjligt.54

När eleverna arbetar i sin egen takt genom böckerna innebär det att de kommer att arbeta med
olika avsnitt och områden. Undervisningen varieras ibland genom att man tillsammans i
grupp eller par ska lösa exempelvis mattekluringar. Runesson (1996) tar upp vikten av att tala
matematik och inte bara arbeta enskilt. Här kan det bli problem i en åldersblandad grupp. En
lösning på detta kan vara att ha olika svårighetsgrader på problemen som ska lösas. Som
Runesson påpekar:

Åldersblandad undervisning skulle kunna utvecklas om man i högre grad
arbetade med innehåll som öppnar för olika angreppssätt, om man använde
arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att reflektera över
sitt tänkande och där olika sätt att uppfatta matematik görs till ett innehåll i
undervisningen.55

                                                                                                                                                              
48 Malmer, G. (1997), s. 7.
49 Carlgren, I. (1999b)
50 Runesson, U. (1996)
51 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
52 Emanuelsson, G. m.fl. (1996)
53 Runesson, U. (1996)
54 Ibid. s. 33.
55 Ibid. s. 36.
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Enligt Wallby m.fl. (2001) krävs det att lärarna kritiskt granskar sin undervisning när man
med dagens läroplan har en ökad frihet att skapa grupperingar av olika slag i klassen. Risken
kan dock bli att man med andra grupperingar än de vanliga ändå väljer samma innehåll med
samma metoder som innan men med en annan organisationsform. Det är många lärare som
har en önskan om en homogen undervisningsgrupp. Ett skäl kan vara att en mer homogen
grupp ger läraren färre olika nivåer att möta och att man tänker sig att om undervisningen
vänder sig till en medelelev så når man på så sätt fler elever.56

Bakom önskan om en homogen grupp kan det, enligt Wallby m.fl. (2001), finnas flera olika
grundantaganden såsom att:

• Elever lär sig bäst om de undervisas med andra som har liknande förutsättningar och
kunskaper.

• Eleverna lär sig bäst om de undervisas tillsammans med andra som förväntas ha
liknande studieframtid.

• Eleverna ska inte känna sig sämre än andra.
• Det är lättare att undervisa en homogen grupp.

Risker med nivågruppering kan å andra sidan vara att:

• Elever placeras i fel grupp.
• Det blir för lågt eller för högt ställda förväntningar.
• Undervisningen utgår från att gruppen är homogen.57

Även en grupp som är sammansatt som en homogen grupp är heterogen och risken finns att
läraren antar att alla presterar lika mycket58. Vi får inte glömma bort att de problem som finns
i en åldersblandad undervisning även finns i en heterogen grupp59. Det traditionella
skolarbetet består av klassundervisning varvad med enskilt arbete. Som Carlgren & Marton
(2000) skriver bygger detta på en idé om en relativt homogen klass, där eleverna ska ta sig
fram samtidigt. Ju fler kollektiva genomgångar en lärare kan hålla, ju mer samlad är klassen
och elevernas aktivitetsgrad i klassrummet är högre ju mer traditionell lärarens undervisning
är. Kritik mot detta finns, att eleverna blir passiva och inlärningen blir för mekanisk och
kortlivad. Det här har uppfattats som ett stort problem, att lärarna inte vill överge
klassundervisningen. Enligt Carlgren & Marton (2000) inser inte lärarna att proportionerna
har förändrats mellan det enskilda arbetet, som har ökat, och klassundervisningen.
Spridningen mellan eleverna har ökat, det blir allt svårare att hålla ihop klassen. Idag arbetas
det mer med beting och eget arbete som i sin tur kan leda till andra problem, som att man t.ex.
tappar sammanhang.60

Lärarens roll  i matematikundervisningen
Lärarens mest centrala uppgift är att hon/han bidrar till elevernas lärande genom att förstå hur
eleverna fungerar och har insikt om vad som krävs för att de ska utvecklas. Carlgren &
Marton (2000) tror att skolans samhällsfunktion kommer att bestå, lärarna kommer inte att bli

                                                  
56 Wallby, K. m.fl. (2001)
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Runesson, U. (1996)
60 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
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överflödiga. De viktigaste förändringarna framöver har att göra med på vilket sätt lärarna
fullgör sina yrkesuppgifter61.

Det klassiska lärarperspektivet är där utgångspunkten är undervisandet och inte elevers
lärande, där läraren dominerar och styr i klassrummet62. Runesson (1996) framhåller att idag
har lärarrollen blivit mer av en arbetsledare med kontrollerande och administrativ roll i klass-
rummet. Cirka 25 % av interaktionen mellan elever och lärare är av kontrollerande karaktär,
såsom uppföljning, bokföring, individuella genomgångar63. Runesson skriver vidare att:

Även de individuella genomgångarna, som lärarna själva framhåller som de
mest positiva, kan sägas ha en kontrollerande karaktär. När läraren sitter
med en elev i taget, innebär det att hon kan kontrollera hur eleven uppfattar
hennes undervisning, hon ”vet exakt vad var och en kan”. Detta kan man
inte få veta, menar lärarna, när man har genomgång med 25 elever på en
gång.64

Som lärare har man inte tid och möjlighet att ta reda på vad varje elev kan och inte kan, att
hinna se vad varje elev behöver och därmed sätta in åtgärder i tid. Mycket av tiden går enligt
Carlgren & Marton (2000) åt till att vara ”ordningspolis”. Ett sätt att minska behovet av att
vara ”polis” är att eleverna blir mer engagerade och involverade i planeringsarbetet. De
dilemman och problem som dyker upp uppstår, enligt författarna, i mötet mellan ramarna och
lärarens ambitioner65.

Samtidigt är inte läraren längre den självklara auktoriteten som ska åtlydas för att hon är
lärare, utan måste vara beredd på att diskutera och argumentera för sina handlingar på ett
annat sätt än tidigare. Lärarens uppdrag har förändrats, det har blivit mer indirekt. Att
eleverna kan utveckla och utvecklar vissa kunskapskvaliteter och förmågor ligger på lärarnas
ansvar. Lärarna förväntas utforma verksamheten, uttolka målen, åstadkomma lärande och
bedöma elevernas kunnande. Läraren är dock en som lär andra i första hand och administrerar
och utnyttjar teknologin mm i andra hand.66

Det är lärarens person som är hans/hennes främsta arbetsredskap, och detta
redskap kan inte formas efter mall. Även om en grupp lärare formas av
identiskt samma kontextuella förhållanden, så blir resultatet i varje enskilt
fall naturligtvis individuellt präglat.67

Undervisning är ett samspel mellan läraren och en eller flera elever i syfte att åstadkomma
lärande. Det är även att följa upp elevernas lärande och bedöma deras kunskaper. En stor del
av lärarens arbete handlar om att få eleverna att delta i aktiviteterna, att få dem motiverade68.
Det är skillnad mellan att kunna något och lära andra det man kan. Den vanliga uppfattningen,
enligt Carlgren & Marton (2000), har varit att skillnaden består i att veta hur man lär andra
den förmågan. Författarna tror istället att den grundläggande skillnaden är den mellan att

                                                  
61 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
62 Kullberg, B. (1996)
63 Runesson, U. (1996)
64 Ibid. s. 37.
65 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
66 Ibid.
67 Arfwedson, G. (1998), s. 133.
68 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
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kunna något och att veta vad det innebär att kunna något. Metoder behövs, men frågan är hur
läraren ska lära ut det till eleverna?69

Synen på hur eleverna lär sig matematik spelar en viktig roll när det handlar om hur vi som
lärare organiserar matematikundervisningen. Är det så att vissa elever är begåvade och andra
inte, eller kan vi med undervisning påverka det vi ser som begåvning? Matematik betraktas
ofta som ett ämne med en speciell karaktär. Ett ämne som måste läras i en viss ordning. Det
gäller både inom kunskapsområdet och relationen mellan att lära och använda sig av
matematiken70.

En stor del av tiden på matematiklektionerna ägnas åt enskilt arbete, då läraren går omkring
och hjälper till samtidigt som hon/han försöker hålla ögonen på dem som hon/han vet behöver
hjälp. Det gäller att i första hand se till att eleverna fortsätter arbeta, i mån av tid att de ska
förstå. Carlgren & Marton (2000) uttrycker det som att det är viktigt att ”hålla flytet”.
Lärarens arbete är att få eleverna att arbeta och träna genom att göra uppgifter i läroböcker,
detta sker i olika takt.71 Fenomenet att vissa arbetar snabbt och andra saktare i ett klassrum
gör att spridningen skapar behov av individualisering. En viktig fråga är balansen mellan vad
man som lärare hanterar kollektivt och vad man hanterar individuellt när det exempelvis
gäller instruktioner och förklaringar. Enligt Carlgren & Marton (2000) måste man som lärare
vara ordentligt förberedd, ta greppet om lektionen från början och markera vad som gäller och
vad som förväntas.72

Som lärare behöver vi tänka på att:

• Eleverna har personliga erfarenheter och uppfattningar om matematik med sig till
skolan.

• Vi som läraren ska svara för att dessa (läs tidigare punkt) kan relateras till och
utvecklas i överensstämmelse med kursplanens mål.

• Skolans matematikundervisning ska möta och utveckla barnens uppfattningar om vad
matematik är, vad den används till och hur man lär.

• Det är viktigt att undersöka hur eleverna tänker och lär, att utmana eleverna.
• Knyta an till barns erfarenheter, kunskaper mm.
• Söka matematiska aktiviteter utanför läromedel och stenciler.73

Hur ser framtidens lärare ut? Vilka är de lärare som ska kunna arbeta på ett sätt som ger alla
elever grundläggande kunskaper i matematik, samtidigt som de ska kunna ställa upp på
samhällets krav. Som Löwing & Kilborn (2002) utrycker det så finns morgondagens lärare
redan idag. De flesta lärare som nu är ute på fältet kommer att vara verksamma i ytterligare 20
år. Författarna tycker att en bättre fråga därför är vilken kunskapssyn dessa lärare bör förvärva
och hur det ska gå till. Istället för att tänka på hur man som lärare ska lära ut exempelvis
division, så bör man tänka på vad det innebär att behärska division. Man måste sätta sig in i
vad undervisningen går ut på och hur olika eleverna i klassen kan uppfatta och tillämpa den
aktuella kunskapen.74 Carlgren & Marton (2000) skriver att läraren ska skapa miljöer för
lärandet, skapa sammanhang som ger lärandet en mening. Fokus flyttas från

                                                  
69 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
70 Wallby, K. m.fl. (2001)
71 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
72 Ibid.
73 Emanuelsson, G. m.fl. (1996)
74 Löwing, M. & Kilborn, W. (2002)
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klassundervisning till skapande av sammanhang och konstruktion av uppgifter.75 Malmer
(1997) pratar den om pedagogiska konsten:

Det räcker inte att som lärare själv ha ämneskunskaper. Dessa måste kunna
överföras och ”transponeras” till en för eleverna passande ”tonart”. Då kan de
lättare känna sig engagerade och motiverade. Det är detta som kallas för
pedagogisk konst.76

Läraren behöver, enligt Carlgren & Marton (2000), en analytisk medvetenhet, att kunna förstå
och hantera specifika fall, såväl individuellt som i grupp. Vidare bör läraren bidra till att
utveckla förmågan hos eleverna att lära från nya situationer, att lära dem urskilja vad som är
kritiskt och väsentligt och att eleverna lär sig handla därefter. Eleverna behöver få en grund
för att utveckla rimliga svar istället för att lära sig de rätta svaren.77

Som lärare måste vi kunna handla i nya situationer där man inte direkt kan luta sig mot
tidigare erfarenheter78. Malmer (1998) skriver att det gäller att förändra lärarnas inställning,
att inte vara så bundna till den formella matematiken utan att lärarna är mer kreativa och
finner nya infallsvinklar79. Runtomkring oss sker hela tiden samhällsförändringar och skolan
hänger inte alltid med. Skolreformerna ändras ofta och med varje ny reform följer nya krav på
lärarna. De får börja på nytt, då det som utvecklats inom en reform inte alltid går att överföra
till nästa.80

Vad säger styrdokumenten?
Av Lpo-94 framgår att alla barn och ungdomar ska få en likvärdig utbildning. Skolan ska ge
eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vidare ska
undervisningen vara saklig och allsidig och anpassas till varje elevs behov och
förutsättningar.

Skolan har en viktig uppgift i att ge överblick och sammanhang. Eleverna ska ges
förutsättningar och möjlighet till att ta initiativ och ansvar, att utveckla sin förmåga att arbeta
självständigt och lösa problem. Såsom de intellektuella aspekterna ska även de praktiska,
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.81

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarens professionella ansvar är
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt, detta förutsätter att undervisningsmålen
ständigt prövas och att resultaten följs upp, utvärderas och att nya metoder utvecklas och
prövas.82

                                                  
75 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
76 Malmer, G. (1997), s. 5.
77 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
78 Carlgren, I. (1999b)
79 Malmer, G. (1998)
80 Carlgren, I. & Marton, F. (2000)
81 Lpo-94.
82 Ibid.
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Läraren skall:

• Utgå från varje elevs enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande
• Ge utrymme för elevens egna förmåga att skapa och använda olika uttrycksmedel.
• Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
• Organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull

och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.83

När det gäller bedömning och betyg har skolan att sträva mot:

…att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar
förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa sin egna och andras
bedömning i resultat till de egna förutsättningarna och arbets-
prestationerna84.

Ämnet matematik presenteras i kursplanen på följande sätt: utbildningen i matematik skall
utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Många problem kan lösas utan att man behöver
använda matematikens språk, symboler eller uttrycksformer. Andra problem kan behövas
lyftas ut ur sitt sammanhang och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder.
Eleverna ska kunna tolka och värdera lösningarna i förhållande till det ursprungliga
sammanhanget. Det behöver inte vara verklighetsanknutna problem. Det är även skolans
uppgift att lägga grunden för de matematiska kunskaper som krävs för att eleverna ska kunna
använda den nya informationsteknologin. Matematiken har nära samband med
undervisningen i andra ämnen, man behöver begrepp och metoder för att nå mål i andra
ämnen. Eleverna hämtar erfarenhet från omvärlden, som ger dem underlag för att utvidga sitt
matematiska vetande.85

Av kursplan framgår även att utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.86

I mål att sträva mot framhålls att eleven ska utveckla intresset för matematik samt tilltro till
det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och använda matematik i
olika situationer87. Eleven ska utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska
resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och
argumentera för sitt tänkande88. Eleven ska också utveckla sin förmåga att formulera,
gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningar
i förhållande till den ursprungliga problemsituationen.89

                                                  
83 Lpo-94, s. 12.
84 Lpo-94, s. 16.
85 Skolverket, kursplaner för grundskolan.
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88 Ibid. citat.
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Sammanfattning
Historien visar att det sedan länge har varit en läromedelsdominans i klassrummen. Enligt
många undersökningar (Löwing & Kilborn, 2002; Skolverket, 2003) gäller läromedels-
dominansen fortfarande. Boken ger instruktioner och introducerar nya avsnitt, och som lärare
verkar man lita på att läromedelsförfattarna är kunniga och att läromedlen innehåller den
kunskap som eleverna behöver. Lärarna är också till stor del styrda av lärarhandledningen och
de nationella proven. Många lärare tycks anse att kursplanens mål är svåra att tyda och förlitar
sig i hög grad på läromedlet vid exempelvis planering av matematikundervisningen.

Litteraturstudien visar att många elever tröttnar på matematikundervisningen som ofta saknar
vardagsförankring. Den visar också på att det i klassrummen arbetas med läroboken i 75-80 %
av matematikundervisningen. Läroplanerna och kursplanerna tar upp att undervisningen ska
vara allsidig och anpassas till varje elevs behov, läraren ska organisera och genomföra arbetet
så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda
hela sin förmåga. Skolan ska sträva mot att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina
egna studier. Det är viktigt att eleverna utvecklar den egna förmågan inom olika delar av
matematiken och att de kan nyttja denna förmåga enskilt och i grupp. Frågan är om det är
möjligt att utveckla dessa förmågor såsom undervisningen ser ut?

En stor del av tiden på matematiklektionerna ägnas åt enskilt arbete, då läraren går omkring
och hjälper till. Mycket tid läggs också ner på att få eleverna att delta, att få dem motiverade.
De flesta lektioner i matematik följer modellen med genomgång ibland, enskilt arbete i
läroboken som följs upp av en diagnos. Lärarrollen verkar ha gått från en undervisande till att
vara en arbetsledande. Målet är fortfarande att lära eleverna något men lärarrollen har ändrats,
från att ha varit den, i centrum satta undervisaren till att vara en handledare. Lärarna behöver
kritiskt granska sin undervisning när det med dagens läroplan följer en ökad frihet. När det
gäller morgondagens lärare så skriver Löwing & Kilborn (2002) att dessa lärare redan finns
ute på skolorna och att de måste sätta sig in i vad undervisningen går ut på och hur olika
eleverna i klassen kan uppfatta och tillämpa den aktuella kunskapen.90

Från att i litteraturstudien ha lagt tonvikten på vad olika författare har tagit upp om ämnet ska
jag  i  nästa kapitel  presentera  läromedlet  Mattestegen  samt  redovisa  resultaten  från  min
observations- och intervjustudie.

                                                  
90 Löwing, M. & Kilborn, W. (2002)
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Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten av den empiriska undersökningen. Kapitlet inleds med en
presentation av läromedlet Mattestegen som följs av resultatet av min observations- och
intervjustudie med de fem lärarna. Kapitlet avslutas med en analys av undersökningens
resultat.

Resultatet bör ha en så enkel och klar struktur som möjligt. Det handlar om
att söka denna struktur i rådata, men också att framställa resultaten på ett
sätt som framhäver och tydliggör strukturen. Det är ju slutprodukten, texten
som skall bedömas.91

Läromedlet
Beskrivningen av Mattestegen är hämtad ur lärarhandledningen till Mattestegen av Kurt
Rosenlund92.

Presentation av Mattestegen
Enligt lärarhandledningen är Mattestegen ett individanpassat läromedel i första hand för år 4-
6. Läromedlet har vuxit fram under de 10 år som Rosenlund arbetat som lärare i
åldersintegrerade klasser. Han tyckte att det var problem med att låta eleverna gå fram i sin
egen takt, alla var hela tiden på olika ställen och på olika kapitel. Det uppstod många
problem, bland annat med att:

• Läraren hade kontroll på var eleverna var, men inte vad de kunde.
• Eleverna fick räkna ”själva”, det var svårt att ha lektioner med hela klassen. Det blev

mycket springande för läraren och olika genomgångar om olika områden på samma
lektion.

• Eleverna hade svårt att få hjälp av varandra, eftersom de var på så olika ställen och
någon pratmatte fanns inte.

Författaren fick då en idé: att hela klassen skulle jobba med samma sak, fast varje elev på sin
egen nivå. Han prövade med att samla in allt material inom områdena bråk och procent, även
det som fanns på högstadiet, och gjorde ett stencilmaterial av det. Materialet delades in i 15
svårighetsgrader/steg:

• Steg 1-5 handlade om det som Lgr-80 kallade nödvändiga kunskaper
• Steg 6-10 var önskvärda kunskaper
• Steg 11-15 var extra kunskaper på högstadienivå.

Eleverna fick börja med ett test för att se vilken nivå de skulle arbeta på, tanken var att ingen
ska arbeta med det som man redan behärskar. Enligt författaren kunde de nu i klassen prata
matematik igen, han kunde ha genomgångar med mer än en i taget. Därmed hade grunden till
Mattestegen lagts, namnet förknippas med att eleverna skulle ta ett steg i taget i sin egen takt.

Serien som skapades består av 6 böcker:
Bok A, steg 1-4 (2st); HT (höstterminen) – addition och subtraktion, multiplikation och
division och VT (vårterminen) – geometri, enheter och statistik.
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Bok B, steg 5-8 (2st); samma områden.
Bok C, steg 9-12, (2st); samma områden.

Läroboksförfattarens tanke är att läroböckerna kan användas både för att låta eleverna gå fram
i sin egen takt (böckerna A, B och C) eller i samlad klass (då används bok A + B)

Mattestegen är uppdelad i / huvudområden, s.k. teman:

• Addition och subtraktion
• Multiplikation
• Division
• Bråk
• Geometri
• Enheter
• Statistik

Varje tema är indelat i 12 steg/nivåer. Varje steg motsvarar ungefär ett kapitel och är tänkt att
ta 1-2 veckor. Steg 1 börjar på den nivån eleven förväntas ha uppnått i slutet av år 3, steg 5 är
den nivån alla elever ska uppnå, nivå 12 är ungefär där eleverna arbetar i år 8-9.
Varje tema/område arbetas med i ca 4-6 veckor.

Jämfört med en traditionell lärobok så motsvarar stegen:

• år 4 = steg 1-3
• år 5 = steg 4-6
• år 6 = steg 6-8

Till varje tema finns ett förtest som testar vilka förkunskaper eleverna har. Varje steg avslutas
med en diagnos, tanken är att ingen ska gå vidare till nästa steg utan att ha klarat diagnosen.
För de elever som inte klarar diagnosen finns reparationsuppgifter i lärarhandledningen. Efter
att eleven arbetat med dessa uppgifter görs ett nytt test (B). I Mattestegen finns tre typer av
hemläxa, i slutet på varje steg finns uppgifter som kan användas som läxuppgifter. I
lärarhandledningen finns arbetsblad med problemlösning, A-, B-, respektive C-uppgift, från
lätt till svår nivå.

Mattestegens mål är att:

• Ge goda kunskaper
• Vara lätt att arbeta med för lärare och elev
• Varje elev ska gå fram i sin egen takt
• Eleverna ska arbeta med samma sak fast på olika nivåer
• Läraren ska få en bra överblick över vad eleverna kan/inte kan.

Författaren skriver att han vill komma undan ”rubrikstyrning” – att rubriken styr så pass att
eleven vet vad det är för slags svar som söks, genom att:

• Ett problem kan innehålla mer än två tal, som i följande exempel:
”På en gård finns tre hagar, i varje hage finns tre hästar, det finns tre hästar i stallet,
hur många hästar finns det på gården?”

• Att eleven inte ska multiplicera med det som hon/han först tror, som i följande
exempel:
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”Erik har 24 klasskamrater. Alla ska lämna 3 kr till present. Kan man köpa en skål för
80 kr?”

• Eleven använder flera räknesätt
• Eleven får pröva sig fram

Författaren strävar efter att problemlösningen ska dominera. Därför är det, enligt
beskrivningen i lärarhandledningen, på många steg upp till 50 % uppgifter av ”lästalstyp”.
Lästalen kommer i grupper med stigande svårighetsgrad. Det förekommer även
”kedjeuppgifter”, där fakta för att kunna lösa en uppgift finns i uppgiften innan.

Rosenlund skriver vidare i lärarhandledningen att Lpo-94 föreskriver att eleverna ska ha
uppnått vissa mål i år 5 och att dessa kommer att prövas i centrala prov. När den första
upplagan av Mattestegen skrevs hade författaren inte sett något sådant prov. Han är dock
övertygad om att en elev som klarar steg 5 också klarar de nationella proven.

Det finns bokföringsblad som läraren kan föra in elevernas resultat på allt eftersom de arbetar
sig framåt i boken. Meningen är att läraren sparar bokföringsbladen så att hon/han kan
jämföra resultatet vid nästa års förtest.

Det kom under år 2002 ut en ny upplaga av Mattestegen, skriven av Kurt Rosenlund och
Inger Backström93. Författarna har utvecklat materialet till att vara ett läromedel för år 4-9. De
har också utökat antalet steg till att vara 16 till antalet. Enligt läromedelsförfattarna bygger
läroboken på samma pedagogiska grund som förut:

• Att klassen arbetar med samma tema, men varje elev på sin egen nivå.
• Ingen ska behöva vänta på att klasskamraterna ska komma ifatt, utan eleven ska arbeta

i sin egen takt.
• Att ingen ska behöva arbeta med det som är för svårt.
• Eleven ska inte tvingas göra en mängd uppgifter som de redan kan, utan de ska då gå

vidare och få nya utmaningar.
• För att främja förståelsen uppmanas eleven hela tiden att använda huvudräkning.
• Genom att använda verklighetsanknutna problem och öppna uppgifter görs

matematiken verklighetsanknuten.

De 16 stegen motsvarar liksom förut en viss kunskapsnivå; steg 1 motsvarar den kunskap
eleven bör ha när hon/han börjar år 4. Läroplanens mål för år 5 bör eleven nå på steg 5 och
målen för år 9 bör eleven nå på steg 14. Den nya Mattestegen är indelad i sex teman, där
eleven bör avverka addition och subtraktion, multiplikation och division samt statistik under
höstterminen. Under vårterminen arbetar eleven sedan med bråk och procent, geometri samt
mått och mätning. Den nya upplagan av Mattestegen är så pass ny så att det inte har kommit
ut någon ny lärarhandledning ännu (vintern-02/03).

Sammanfattning
Rosenlund tyckte att det var ett stort problem med att eleverna var på så olika ställen i
läroböckerna. Det var svårarbetat för honom som lärare att hela tiden förklara samma sak vid
olika tillfällen. Han samlade in material som han tyckte var bra och relevant för elever i år
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4-6. Därefter delade han upp övningarna i 15 steg och hade därmed skapat ett material som
gick att använda med elever som hade kommit olika långt i sin inlärning. Tanken var att
eleverna skulle arbeta med samma sak fast på olika nivåer. Han skapade ett material som
innehöll ett förtest för att testa eleverna på vilken nivå de låg och därmed avgöra på vilket steg
de skulle starta. Materialet innehöll vidare en diagnos för att kontrollera i efterhand vad
eleverna hade lärt sig under kapitlet de behandlat. Rosenlunds intentioner var att ingen skulle
gå vidare till nästa steg utan att ha klarat diagnosen. I materialet fanns även uppgifter av
”lästalstyp”, enligt läromedelsförfattaren är hans strävan att problemlösning ska dominera och
att det därför finns många uppgifter med text. Läroboksförfattarens tanke är att man kan
använda böckerna både för att låta eleverna gå fram i sin egen takt, i t.ex. åldersintegrerade
klasser, eller i samlad klass. Under tiden som detta examensarbete har pågått har det kommit
ut en ny upplaga av Mattestegen. Enligt Rosenlund & Backström vilar den nyare upplagan på
samma pedagogiska grund som den tidigare.
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Observations-  och intervjustudien
Nedan kommer en översikt hur matematikundervisningen ser ut hos de fem lärarna jag har
observerat och intervjuat. Jag har i mina porträtt av de fem lärarna kombinerat information
som jag har erhållit både från observationerna och intervjuerna.

Lärarna är:
Anna och Stina som arbetar på samma skola men inte i samma arbetslag. Skolan är en
mindre landsortsskola där det går 180 elever från år f-6. Anna och Stina är klassföreståndare
för varsin åldersintegrerad klass i år 4-6. Stina har lång lärarerfarenhet, medan Anna är
nyutexaminerad lärare.

Lena och Sven som också arbetar på en gemensam skola, men inte heller de i samma
arbetslag. Skolan de arbetar på ligger i ett samhälle i utkanten av en större stad. Där går 175
elever i åldersintegrerade klasser år 4-6. Lena är klassföreståndare för en 4-6:a, medan Sven
har delat klassföreståndarskap i en parallellklass.

Johan är den femte läraren jag observerat och intervjuat, han arbetar på en friskola med 140
elever från år f-9. Skolan ligger i en förort till en större kommun. Johan arbetar med
matematik och NO-ämnen i en åldersintegrerad verksamhet i år 4-9.

Gemensamt för de fem lärare som jag observerat och intervjuat är att de använder
Mattestegen som läromedel och att de undervisar matematik i åldersintegrerade klasser.

Anna
Anna, som är en nyutexaminerad lärare, är klassföreståndare för en åldersintegrerad klass år
4-6. Klassrummet är ett traditionellt klassrum med ”svarta tavlan” och lärarens bord längst
fram, bänkarna står i rader om två och två, det finns även ett runt bord längst ner i rummet.
Läromedelshyllor och elevernas lådor står utefter väggarna. Det finns ett angränsande
grupprum med två datorer i och eleverna har även tillgång till ett grupprum ute i kapphallen.
Anna har en hjälplista på tavlan, där eleverna skriver upp sina namn när de vill ha hjälp. När
Anna passerar tavlan, efter att ha hjälpt dem, drar hon ett streck över den elevens namn. Jag
får en uppfattning att detta system fungerar relativt bra, det blir inga elever sittandes långa
stunder med händerna i luften. Anna har sagt till eleverna att försöka sig på nästa tal medan de
väntar på hjälp, så att de inte sitter overksamma.

På Annas skola arbetar man med den nya Mattestegen. Anna berättar att lärarhandledning och
förtester inte har kommit som det hade utlovats, hon har därför låtit år 4 börja från början med
steg 1. För år 5 och 6 plockade hon ut begrepp i den gamla läroboken och jämförde med den
nya och på så sätt kunde hon ungefär placera in eleverna på rätt nivå. När de skulle starta med
arbetsområdet multiplikation fick Anna tag på ett förtest som alla gjorde. Förestet gav dåligt
resultat och alla fick starta om från början, på steg 1. Efterhand har eleverna kommit in i
boken och har under arbetets gång kommit olika långt i de olika stegen.

Anna berättar att hon ofta har en liten genomgång i början av lektionen, sedan får eleverna
arbeta vidare där de är. Eleverna gör för det mesta alla uppgifter, men det är tillåtet att hoppa
om man känner att man behärskar området. Anna säger att hon ser individuellt om det är
något speciellt som någon elev måste göra extra.
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Anna har själv mycket material med sig i bagaget, skolan har däremot inte mycket att erbjuda
vid sidan av läromedlet. Anna känner att hon inte hinner ta in något eget material, laborativt
material, kluringar eller något annat för tillfället. Det sociala samspelet med eleverna tar sådan
tid och hon är väldigt bunden till boken just nu. Hon ser fram emot våren när geometri ska
behandlas, hon har ett färdigt egenkomponerat material att tillgå, och tänker då lämna boken
helt.

Just nu är jag jättemycket bunden till läroboken, men precis som min
kollega har gjort så vill jag ta in mer laborativt material och jag tänker göra
det under våren.

En viktig anledning till att Anna valde att arbeta på den här skolan var att de precis tog in
Mattestegen som läromedel. Som Anna säger:

Jag valde denna skola för att de skulle ta in Mattestegen, jag tycker att den
är så bra. Och som ”ny-exad” så har man så mycket visioner, men man kan
inte få ut dem med en gång. Det är det man inser och då är det så skönt att
veta att man har ett läromedel som bygger upp så som jag vill bygga upp
min undervisning sedan. Jag vill bygga upp den på förståelsen som boken
bygger på och på vardagsmatematiken, det som finns runtomkring oss. Det
behöver inte vara så svårt.

Något som Anna upplever som väldigt positivt med läromedlet är att det i slutet av boken
finns en ordlista som förklarar räkneoperationer, i skriftlig huvudräkning, kort division mm,
både för elever som bytt läromedel och för föräldrar som inte känner igen sig.

Anna pratar inte om målen i matematik med eleverna, det blir endast prat om mål vid
utvecklingssamtalen. Hon känner att hon skulle vilja ta upp mer om vad eleverna ska kunna
inför de nationella proven men har känt en egen osäkerhet och ett motstånd från skolans sida,
att man inte ska prata om det. Anna har tillsammans med eleverna strax före jul ändå börjat
prata lite om vad eleverna ska kunna och att det kommer nationella prov och Annas mål är att
de ska känna sig lite tryggare inför dessa.

Stina
Stina, en lärare med ca 15 års erfarenhet från läraryrket arbetar på samma skola som Anna.
Stinas klassrum ligger i slutet av en korridor, detta innebär att det finns möjlighet att utnyttja
korridorerna för studier. Här finns ett par grupper av bord med bänkar utplacerade längs
väggen. Det finns även ett grupprum i anslutning till klassrummet. Klassrummet är
traditionellt på så sätt att svarta tavlan och lärarens bord finns längst fram. Ena långsidan är
fönsterklädd. Elevernas bänkar är ihopsatta tre eller fyra stycken i rader efter varandra.
Rummet är relativt litet och ger ett trångt intryck på mig. Detta lättas upp av ett par runda
bord som står utplacerade mellan bänkraderna. I rummet finns även en avskild datahörna.
Stina har skilt av med höga skåp innehållandes material samt några av elevernas hurtsar,
övriga hurtsar står utmed den bakre väggen.

När Stina började arbeta på skolan hade skolan en Freinet-inriktning, det vill säga en skola
som gick i arbetets pedagogiska tecken, att handen är lika viktig som hjärnan. Stina berättar
att detta synsätt har suddats ut efterhand som kollegor har slutat och numera finns det endast
kvar i Stinas egna sätt att arbeta. Stina är klassföreståndare för en åldersintegrerad klass år
4-6.
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Den nya Mattestegen är ett nytt läromedel på skolan och allt material har inte kommit ännu,
men Stina kommer att använda förtesterna så fort de kommer. Stina berättar att hon hittills har
löst frånvaron av dessa genom att eleverna fått göra diagnoserna i boken på de kapitel som
hon har ansett att de ska klara av och sedan har hon sett var eleven låg utifrån det.
Diagnoserna använder Stina efter varje kapitel, för att se vad eleverna klarar av.

Stina använder sig av gemensamma genomgångar i klassen där alla elever ska vara med. Hon
anser att  både de som inte har kommit fram till det som Stina tar upp, respektive de som
redan har gjort de uppgifterna kan lära sig något.

Varannan vecka planerar eleverna tillsammans med läraren vad som ska göras i matematiken.
Stina ställer oftast ett minimikrav på exempelvis 25 tal och så får eleverna planera in mer än
det om de vill. Stina kontrollerar och godkänner alla planeringarna. Hon tar in böckerna en
gång per vecka och ser vad eleverna har gjort. Stina säger: Det är viktigt med eget ansvar,
men det gäller att man följer upp.

Freinet- tanken, att man ska arbeta med handen lika mycket som med hjärnan, finns med i
Stinas tankar när hon planerar, även om skolan inte följer det konceptet längre. En gång per
vecka arbetar eleverna med temat som de håller på med, men utan böcker. Stina tar då in
exempelvis något praktiskt, man går ibland ut eller har en genomgång om något. För övrigt
kompletterar Stina med tabellträning som förhörs varje vecka, mattekort och uppgifter från
andra läromedel.

Jag tar in andra saker. Jag försöker hålla mig inom de teman som finns. En
gång per vecka jobbar vi med det temat men i grupper, eller två och två,
eller något praktiskt, eller någon genomgång. Då jobbar de inte i böckerna.

Stina är noga med att tala om målen med eleverna redan från år 1 i utvecklingssamtalen. Hon
tycker att boken och de nationella proven går hand i hand. De nationella proven liksom boken
arbetar mycket med ”öppna uppgifter”, att visa hur man tänker och visa olika lösningar. Stina
klargör tydligt för eleverna att om de kommer till steg 4-5 så har man lättare att klara av de
nationella proven.

Sven
Sven är en erfaren lärare som arbetar på en skola med åldersintegrerad undervisning i år 4-6.
Han delar klassföreståndarskapet med en kvinnlig lärare. I klassrummet är bänkarna placerade
i grupper om 6-8 platser/bord. Eleverna har varsin låda i hurtsar utmed väggen. Vid borden
sitter elever i olika åldrar, för att bättre lära känna varandra och för att få in de ”nya” fyrorna i
klassen när de kommer varje år. Under matematiklektionen, som jag observerar, sitter Sven
vid ena kortsidan av ett av gruppborden och eleverna kommer fram till honom för att få hjälp.

Sven berättar att han är för närvarande inte nöjd med sin matematikundervisning. Han känner
sig splittrad och det har med schemaläggningen att göra samt att han under året arbetar
halvtid. Sven vill ha en helhet, se alla delar i matematiken, detta saknar han för tillfället.

Tidigare använde Sven alltid läromedlets förtester för att få en uppfattning om var eleverna
låg kunskapsmässigt, men tycker nu att det är en för stor administrativ apparat. För att få en
uppfattning om var eleverna befinner sig och vad de ska börja arbeta med så låter han dem
göra diagnosen på det steget som de arbetade med sist. Däremot använder Sven alltid
diagnoserna, som finns i slutet av varje steg, när eleverna har gjort klart kapitlet. Detta sker
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individuellt när eleverna är framme vid diagnosen. Ibland använder Sven sig även av
gemensamma tester/diagnoser.

När det gäller genomgångar så har Sven alltid haft gemensamma genomgångar och börjar
normalt varje lektion med en tio-minuters genomgång och sedan får eleverna arbeta vidare.

Förr i tiden startade jag alla mattelektioner med gemensamma genomgångar.
Man visste det kanske då också, men det är lättare att säga det nu: att det var
väl några som hade fattat innan jag började och så var det några som hade
utbyte av det och så var det en del som inte fattade nåt, varken före, under
tiden eller efter jag pratade. När man var färdig var man tvungen att ta det en
gång till. Så det är inte alltid de gemensamma genomgångarna är så oerhört
värdefulla. Ju mer homogen grupp man har desto lättare.

På Svens skola används den äldre upplagan av Mattestegen. Sven har arbetat med andra
läromedel tidigare och har ”gammalt att ta av”. Sven har ofta förberett en ”tankenöt” av något
slag som ska göras under eget arbete passen. Han tycker att vissa områden i boken är sämre
än andra och kompletterar då med annat.

Bråk, det är så himla kasst i boken, det har jag annat material till. Satt ihop
egna uppgifter, klippt och ritat, använt demonstrationsmaterial. Där ser man
mer efter målen kanske.

Eleverna har planering av sina ämnen varje vecka, men till planeringen har Sven bestämt vad
som ska göras. Eleverna får själva planera när i veckan de ska göra uppgifterna/övningarna.
Det har inte blivit av att Sven har tagit upp och diskuterat målen inom ämnet matematik med
eleverna.

Sven lade för ett par år sedan ner mycket arbete på att utforma en detaljerad planering i
matematiken, som han kallar ”kryss-schema”. Han satte sig in i mattestegens uppgifter och
skrev ner alla tal som han ansåg att eleverna skulle kunna, en slags grundkurs, och de
uppgifter som var lite mer än grundkurs och använde fet respektive kursiv stil på talen. I
krysschemat är det några tal som är speciellt markerade, de står för att antingen gör man talen
kollektivt eller så är talen svåra eller också tycker Sven inte att de riktigt når målen.

Lena
Lena är en nyutexaminerad lärare som har varit klassföreståndare under en termin i år 4-6. I
klassrummet sitter eleverna i rader om 5-6 elever. I klassrummet finns hurtsar där eleverna har
varsin låda för sitt material. I anslutning till klassrummet finns även ett grupprum med ett par
datorer i som de har tillgång till. Lena undervisar två grupper i matematik. Dessa har tidigare
varit två ålderblandade 4-6: or men Lena insåg att detta inte gick. Hon har därför den senaste
veckan gjort så att hon nu har en 4-5: a och 5-6: a. Eleverna i år 5 har Lena delat upp i de två
grupperna efter hur hon tycker att de ligger till kunskapsmässigt. Lena använder sig av
hjälplista på tavlan, där eleverna går fram och skriver upp sitt namn när de behöver hjälp. Till
skillnad mot Annas klass så fungerar systemet med hjälplista inte lika bra här. Jag ser att det
blir många elever sittandes overksamma och bara väntar.

Lena berättar att alla eleverna gör förtesterna, utom år 4 som börjar direkt på steg 1. Lena
säger att hon tycker att det är mycket jobb med förtesterna, att sätta in eleverna på rätt steg.
När det gäller diagnoserna i slutet av varje steg så gör alla elever dessa. Lena kräver inte att
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alla svar ska vara rätt för att eleven ska få gå vidare. Är det något, som Lena tycker, allvarligt
fel så går hon igenom det med eleven omgående. Lena säger att hon går hellre igenom
diagnosen med eleven istället för att eleven ska göra ett diagnos B.

Hon försöker ha gemensamma genomgångar, inte bara i början av ett område utan lite då och
då. När det gäller planeringen tycker Lena att det är ganska styrt fast det är eget arbete.

De får planera när de ska ha ämnet men inte vad de ska göra. De planerar inte
hur många tal de ska göra eller så. Vi försöker stämma av vid varje område.
Jag hade visioner innan, att jag skulle ha koll, ta in böcker och pricka av och
så. Det går inte, jag har 60 elever i matte, jag känner att jag tappar elever.

Lena arbetar på samma skola som Sven och använder också gamla Mattestegen. Hon
kompletterar, inte så ofta som hon önskar, med uppgifter från andra läromedel och ibland med
tankenötter, mattespel mm. Lenas mål är att ha en lektion per vecka med den typen av
uppgifter. För övrigt används läroboken. Lena säger:

Jag känner att som nyutbildad så kan jag inte släppa boken. Jag vill ha
trygghet och färdigt material. Boken styr rätt mycket egentligen. Jag kör det
upplägget, man följer den. Smidigt, bekvämt och det fungerar.

Lena använder inte datorn som komplement i klassrummet. Pratmatte tycker hon att eleverna
har mycket svårt för och det försöker hon få in. Praktisk matte ser Lena att eleverna har en
önskan om, men hon säger också att det finns svårigheter.

Det är inte lätt att gå ut med 30 elever själv. Då vet jag inte om de får ut så
mycket av det, då kan det vara bättre med boken.

De mål som Lena strävar efter att eleverna ska nå är uppsatta av den förra läraren och Lena
har inte hunnit sätta sig in i det själv, utan litar på den tidigare lärarens rekommendationer.
Lena använder samma slags ”krysschema” som Sven på skolan gör. När det gäller de
nationella proven så pratas det inget extra om dem, förutom när det har kommit lite frågor
från eleverna.

Johan
Johan är en lärare med ett par års erfarenhet av vikariat i de kommunala skolorna. Han har,
sedan en termin, en fast tjänst på en nystartad friskola. Johan arbetar med matematik och NO i
år 4-9. Klassrummen är mindre än traditionella klassrum, mycket ljusa, kala och har borden
grupperade i tre ”öar”. Det finns mycket fönster och det är glasväggar ut mot angränsande
rum. För att inte bli störda så finns ljusa gardiner att dra för. Läraren har inget eget bord i
klassrummet, det finns en liten hurts som han kan lägga sitt medhavda material på. Eleverna
har sina skåp i den gemensamma hallen.

På skolan arbetas det mycket i projekt. Den ämnesspecifika undervisningen som pågår under
3-4 veckors perioder varvas med projekt som pågår under 2-3 veckors perioder. När det gäller
projekten som löper kontinuerligt i undervisningen så säger Johan att han skulle vilja att
matematiken var med som ett kontinuerligt ämne liksom språken är idag. Johan berättar att
det kan vara vissa projekt som inte innehåller någon matematik förutom det logiska tänkandet
som naturligtvis alltid kommer in.
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Eleverna i år 4-9 är uppdelade i tre nivåanpassade grupper, indelningen sker efter flera tester i
början av terminen. Vid min observation av Johans matematikundervisning är det 14 elever ur
år 5 och 6 med på lektionen.

Johan använder förtesterna till alla eleverna. Han tycker att han behöver använda dem för att
hitta ungefär var eleverna befinner sig någonstans. Är det så att en elev ligger mellan två steg
så får den eleven ta med sig boken hem och läsa igenom kapitlen, titta på vad som känns
lagom att börja med. Johan brukar säga att:

Du ska kunna en del saker och en del saker ska vara nya, men allt ska inte
vara nytt.

Diagnoserna ska alla göra och Johan berättar att han har som krav att eleven ska ha alla rätt
innan hon/han får gå vidare till nästa steg. Klarar eleven inte av den första diagnosen så får
hon/han en diagnos B efter att ha repeterat och gått igenom det de inte klarade av. Till de
eventuella uppgifter eleven behöver öva mer på efter diagnos B använder Johan reparations-
uppgifterna som finns i Mattestegen. Johan förespråkar att eleverna diskuterar problemen med
varandra för att de ska få ytterligare en förklaring till uppgifterna och därmed kanske lättare se
en lösning.

Gemensamma genomgångar har Johan med sina elever när de ska börja på ett nytt kapitel,
men även då och då under lektionerna. Johan använder formelsamlingen som finns längst bak
i läromedlet, där det finns förklarat hur man räknar ex. bakifrån med plus. Han berättar att han
har många elever som kommer från andra skolor och inte är vana vid hur man tänker i
Mattestegen och de har då hjälp av informationen.

Som läromedel används nya Mattestegen. Johan tycker inte att man kan hålla samlade grupper
i Mattestegen, utan man måste släppa den tanken och låta eleverna arbeta i sin egen takt och
till detta är läroboken bra. Johan förespråkar att eleverna inte ska sitta och göra sådana tal som
de redan kan. Känner de att de behärskar en viss del så är det tillåtet att endast göra några
uppgifter inom det steget.

Johan kompletterar med mattekort och han har alltid veckans kluring. Det är en eller flera lite
klurigare uppgifter som är tänkta att öva bland annat logiskt tänkande, pröva olika
lösningsmetoder, skapa strukturer, ta ut viktig information och ibland att rita en bild som
illustrerar problemet.

Skolan vill att eleverna ska ta mycket eget ansvar, den pedagogiska modellen är väldigt
resurskrävande. Johan berättar att han försöker vara personlig med alla elever, att han vill veta
vad alla elever arbetar med och följa upp dem kontinuerligt. Det är ett tungt arbete, men som
Johan säger:

Det får man tillbaka, det är fantastiska elever som är medvetna om sina egna
studier.

På skolan diskuteras kunskapsmål och kunskapssyn mycket tillsammans med eleverna.
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Analys av resultatet
Nedan analyseras lärarnas och läromedelsförfattarens funderingar om, och intentioner med,
matematikundervisning och läromedlet Mattestegen. Utifrån min analys av deras funderingar
och intentioner har rubrikerna som följer uppkommit. Alla fem lärarna använder läromedlet
Mattestegen. Lärarna arbetar med åldersintegrerade klasser i år 4-6. Sven och Lena använder
den gamla Mattestegen94, medan Anna, Stina och Johan har börjat använda den nyare utgåvan
av Mattestegen95. Till den utgåvan har, när undersökningen genomförts, inte lärarhandledning
mm blivit klart. Viss del av resultatet kan därmed skilja sig åt beroende på vilken utgåva som
används.

Att arbeta med samma sak fast på sin egen nivå och gå fram i sin egen takt
Alla fem lärarna har gemensamma genomgångar, speciellt inför nya avsnitt men ibland även
då och då under lektionerna. Däremellan får eleverna arbeta på i egen takt inom samma
område och på olika nivåer. Johan tycker att boken har ett upplägg som försvårar
gemensamma genomgångar, han säger att: boken syftar till individualisering, inom samma
område, och det passar inte att ha gemensamma genomgångar mer än i början av området.

Författarens idé med Mattestegen är att eleverna ska kunna arbeta med samma sak, fast på sin
egen nivå. Hans tanke är, enligt lärarhandledningen, att ingen ska arbeta med det som man
redan behärskar. Man kan enligt Rosenlund använda böckerna både genom att låta eleverna
gå fram i sin egen takt eller i samlad klass. Författaren tyckte vidare att han själv, i och med
användandet av Mattestegen, kunde ha gemensamma genomgångar i klassen igen.

Förtest
När det gäller förtest, som finns inför varje tema, är läromedelsförfattarens syfte att de ska
användas för att pröva vilka förkunskaper varje elev har och att det därmed ska vara lättare att
se på vilken nivå den enskilda eleven ska börja.

Alla fem lärarna tycker att idén med förtester är bra och har eller ska använda dem som det är
tänkt. Anledningen till att Anna inte använder dem är att de inte har kommit några förtester
till den nyare utgåvan. Sven har alltid tidigare använt dem men tycker nu att de är en stor
administrativ apparat. För att eleverna ska repetera sina kunskaper, och se vad de kan, har han
numera låtit dem göra diagnosen på det kapitlet som de slutade med. Detta förfarande
använder även Stina sig av, då inte heller hon har fått några förtester, men så fort de kommer
ska hon låta eleverna använda dem istället. Lena och Johan använder sig av förtesterna och
tycker att de behövs för att hitta rätt nivå för eleverna.

Diagnos
Alla fem lärarna använder diagnoserna för att efter varje kapitel se vad eleverna klarar av.
Bedömningen av diagnoserna skiljer sig dock åt. Alltifrån Lena som inte kräver att alla svar
ska vara korrekta för att man ska få gå vidare, är det något allvarligt fel så sker en genomgång
med eleven omgående, till Johan som kräver att alla svar ska vara rätt för att eleven ska få gå
vidare. Har Johans elever inte alla rätt på diagnos A, så får de en diagnos B och skulle det
därefter vara någon uppgift som fortfarande är fel så får eleven arbeta med reparations-
uppgifterna som finns i lärarhandledningen. Johan uttrycker det som:

                                                  
94 Rosenlund, K. (1996)
95 Rosenlund, K. & Backström, I. (2002)



34

Jag vill att de ska ha den pressen att de inte ska lämna kapitlet utan att känna
att de har möjlighet att få ha alla rätt och att de fel man har är slarvfel. Att
man verkligen ger sig chansen att sätta sig in i det.

Läromedelsförfattarens syfte med diagnoserna är att ingen ska gå vidare till nästa steg utan att
ha klarat diagnosen efter varje avsnitt och att man ska använda reparationsuppgifterna i
lärarhandledningen för de elever som inte gör det. Efter att eleven har arbetat med uppgifterna
ska en ny diagnos (B) göras.

Få en bra överblick
Ett mål som författaren hade med boken var att läraren ska få en bra överblick över vad
eleverna kan och inte kan. Detta har lärarna löst på olika sätt. Sven och Lena använder så
kallade kryss-scheman, där de uppgifter står som läraren anser att eleven ska göra. Att detta är
gjort kollas av vid nästa veckas planering. Kryss-scheman klistras in i boken allteftersom nya
områden behandlas. Johan som arbetar på en skola med ett koncept som bygger på elevens
eget ansvar, har utvärdering var 6: e vecka där läraren tillsammans med eleven stämmer av
om det som planerades är gjort. Däremellan rättar Johan diagnoserna för att se att eleven går
framåt. De övriga lärarna rättar också diagnoserna, de andra uppgifterna får eleverna rätta
själva.

Med läromedlet finns bokföringsblad som lärarna kan föra in elevernas resultat på allt-
eftersom de arbetar i boken. Enligt Rosenlund kan dessa vara till hjälp vid nästa års förtest,
för att komma ihåg var eleverna ska börja. Det är ingen av de fem lärarna som använder dessa
bokföringsblad.

Problemlösning ska dominera
Johan har regelbundet ”veckans kluring”, där eleverna går ifrån läroboken och löser olika
problem. Här övas eleverna bland annat på att ta ut viktig information, tänka logiskt, pröva
olika metoder, rita sig till en lösning och gå fram och redovisa. Stina har liknande tankar, hon
jobbar en gång per vecka med det tema som de för tillfället behandlar men under praktiska
former. Lena har inte tidigare under terminen hunnit med att använda något annat material än
läroboken. Nu mot slutet av terminen har hon börjat lämna boken då och då. Målet är att ha en
lektion per vecka med lite mer problemlösningsuppgifter. Sven använder sällan något annat
material än läroboken, men vid vissa områden hämtar han in eget material eller material från
andra läroböcker. Anna känner att det sociala samspelet tar stor plats i hennes klass just nu
och detta blir på bekostnad av laborativa, praktiska lektioner. Hon använder inte något
material utanför Mattestegen. Läromedelsförfattaren förespråkar problemlösning och vill att
det ska dominera. Därför är det, enligt författaren, på många steg upp till 50 % av uppgifterna
som är av lästalstyp.

Eget ansvar
De fem intervjuade lärarna är överens om att det är viktigt med eget ansvar och att eleverna
ska få vara med och planera själva. Stina planerar varannan vecka tillsammans med sina
elever vad som ska göras i matematiken. Hon ställer ett minimikrav på ett antal uppgifter som
de ska göra och sedan får eleverna gärna planera in fler uppgifter om de vill. Stina godkänner
varje planering och hon tar in böckerna en gång per vecka för att se vad de gjort. I Svens klass
har han tillsammans med eleverna planering varje vecka. Till planeringen har Sven bestämt
vad som ska göras, eleverna får själva planera när det ska göras. Lena, som jobbar på samma
skola som Sven, tycker att det är väldigt styrt fast det är eget arbete. Lena säger: de får
planera när de ska ha ämnet, men inte vad de ska göra. På Johans skola får eleverna ta
mycket eget ansvar och själva planera in vad de ska hinna med under veckan. Det är bestämt
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att ett område ska göras under en viss tid, sedan får eleverna bestämma när de vill göra klart
det. Anna å sin sida har många oroliga elever i sin klass som ligger efter i matematiken och
hon försöker få in dem i ”mattetänkandet”, försöker ”hålla dem flytande”. Detta innebär att
det är grunderna och tillhörande uppgifter som prioriteras.

När lärarna ser att eleverna sitter och gör uppgifter som de redan behärskar, får de hoppa till
svårare uppgifter. Sven och Anna ser dock gärna att de uppgifter görs som finns med på
elevens ”kryss-schema”.

Nå en viss nivå och målen
När det gäller målen och nivån som kursplanen anger är det Anna, Stina och Johan som tar
upp och pratar med eleverna om detta. Anna, Stina och Johan använder alla tre den nyare
versionen av Mattestegen. Stina tycker att boken och de nationella proven går hand i hand.
Både boken och proven arbetar med ”öppna uppgifter” och hon talar om för eleverna att om
de kommer fram till steg 4-5 så kommer de att ha lättare att klara av de nationella proven.
Stina säger:

Boken innehåller ett nytt tänkande som är anpassat till de nationella proven.
De som arbetar bra har en bra grund för de nationella proven, de har
”tänkandet”.

Anna berättar att hon känner lite motstånd från skolans sida om att prata om målen, men har
så smått börjat prata om dem med eleverna för att de ska känna sig trygga. Johan å andra
sidan arbetar på en skola där de ofta diskuterar målen med eleverna. Sven och Lena har inte
fått tillfälle att ta upp någon diskussion om målen med sina elever utan arbetar vidare med
sina ”kryss-scheman” och i och med det så känner de att eleverna har de uppgifter som de
behöver för att nå målen. Läromedelsförfattaren å sin sida är övertygad om att de elever som
når till steg 5 och därmed har nått vissa mål också ska klara av de nationella proven i år 5.

Meningar om boken
Anna tycker att boken är bra för att den behandlar matematiken från grunden, hon säger:

Det kan nästan bli för svårt för det är så enkelt. Jag tror att det hjälper
massor att eleverna får bena ut vad alla tal står för. Det är boken så bra på,
att den bygger bitvis. Det är bra med förklaringarna i slutet av boken, så att
föräldrarna kan hjälpa till.

Det enda negativa Stina kan komma på om Mattestegen är att boken är för svår för vissa
elever. Stina väntar därför på en lättare variant som hon har uppfattat är på gång ut i skolorna.
Läromedelsförfattaren nämner inget om någon lättare variant av Mattestegen i sin
lärarhandledning. Intrycket som ges är att läromedlet är anpassat så att alla elever ska kunna
arbeta på sin nivå, oavsett matematiksvårigheter.

Sven tycker att boken är väldigt bra på att individualisera, han säger:

Trots allt, det är det bästa jag sett även om inte bilderna och allt det där är så
roligt, det är ändå ett bra upplägg. Det vill jag inte ändra på, att eleverna är på
samma arbetsområde men på olika nivåer.

Johan har vikarierat en del och har då kommit i kontakt med andra läromedel, han tycker dock
att Mattestegen fungerar bra.
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Jag har mest vickat när jag har jobbat, jag har haft de flesta matteböcker och
tycker att Mattestegen fungerar väldigt bra. Men man måste släppa det
gamla tankesättet, att hålla enade grupper, man kan inte hålla enade grupper
i Mattestegen. Vissa kommer att skjuta iväg och andra går det trögt för.

Överlag är de fem lärarna nöjda med läromedlet som de använder och tycker att boken är lätt
att arbeta med både för eleverna och för lärarna. Läromedelsförfattarens intentioner är att
eleverna ska kunna arbeta med samma sak fast på olika nivåer, att eleverna ska kunna gå fram
i sin egen takt. Detta upplever lärarna som positivt och som en stor fördel boken har när man
som de undervisar i åldersintegrerade grupper.
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Sammanfattning och diskussion
I den här avslutande delen av arbetet tolkas och diskuteras både metoden och resultaten.
Arbetet avslutas med en egen reflektion.

När det gäller metoden jag har använt för min undersökning så tycker jag att det var relevant
att använda en kvalitativ intervjumetod och att dessförinnan observera lärarna i deras
undervisningssituation för att se vad de senare pratade om. Det jag ville få fram var spontana
svar och reaktioner på mina frågor och observationer och det kvalitativa undersökningssättet
passade då att användas. Det visade sig vara ett klokt val att jag lät det gå ungefär en vecka
mellan observationerna och intervjuerna som sedan skedde. Jag behövde den tiden för att
renskriva mina anteckningar och funderingar, samtidigt väcktes det frågor som jag tog med
mig till intervjuerna. De fem intervjuerna kändes relativt lättsamma och lärarna hade många
funderingar om sin matematikundervisning och om läromedlet. Valet att spela in intervjuerna
på band gav mig möjlighet att hinna med att studera lärarnas reaktioner och deras kroppsspråk
samt att jag kunde ha ögonkontakt med dem under intervjun, vilket jag anser är viktigt. Trots
att intervjuer, som metod, kräver mycket tid anser jag att det har varit ett givande sätt att
arbeta på för att samla in relevant data. Lärarna har visat stor samarbetsvilja när det gäller att
dela med sig av sina erfarenheter, vilket jag uppskattar mycket.

Enligt Larsson (1994) är en lyckad kvalitativ analys ofta beroende av att dess resultat används
av människor i sitt sätt att tänka. Han skriver: man kan således tala om olika gestalter, där de
bästa effektivt förmedlar en bild av verkligheten, som läsaren övertygas av.96 Svensson
(1996b) skriver om vikten att förmedla intryck och tankar till läsaren:

När det gäller att förmedla intryck och tankar bör det göras på ett sådant sätt
så att läsaren lätt kan följa med. Dessutom bör rapporten ha ett sådant innehåll
och en sådan disposition att läsaren ges tillräckligt underlag för att göra en
självständig analys.97

Generaliserbarhet i kvalitativa studier baseras på antagandet att de begrepp och den teori man
kommit fram till på ett meningsfullt sätt kan tillämpas på liknande situationer och personer
som de ursprungligen grundades på.98 Det handlar alltså om överensstämmelse mellan
verklighet och tolkning. Det är långt ifrån självklart i vilken utsträckning resultaten från en
kvalitativ studie kan generaliseras. Resultaten i denna undersökning gäller för detta fall och
det är inte säkert att samma resultat skulle erhållas vid en liknande undersökning. Även om
samma informanter skulle användas så kan deras svar och därmed resultatet bli annorlunda
beroende på olika faktorer. Informanterna har svarat på intervjufrågorna i den situation som
var aktuell just vid det tillfälle då intervjuerna genomfördes, men om situationen förändras
kommer rimligtvis även svaren att förändras. När det gäller validitet skriver Larsson (1994)
om empirisk förankring. En metod för att försäkra sig om en god empirisk förankring är s.k.
triangulering. Det innebär att flera olika källor används som belägg för en beskrivning, i detta
fall såväl intervjudata, observationsdata som teoretiska data. Finns det sedan en
samstämmighet mellan dessa olika källor tyder det på god validitet. Ett problem i
sammanhanget är att all redovisning av data i litteraturen bygger på selektion, då det är

                                                  
96 Larsson, S. (1994), s. 179.
97 Svensson, P-G. (1996b), s. 229.
98 Svensson, P-G. (1996a)
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forskaren som har gjort ett urval av de händelser som redovisas. Larsson skriver att: förnuftet
får avgöra om ett arbete har funnit en rimlig avvägning.99

Mina frågeställningar under arbetets gång har varit:

• Hur påverkar läromedel matematikundervisningen?
• Hur använder olika lärare samma läromedel?

Jag har genom min observations- och intervjuundersökning upptäckt att de fem lärarna som
jag har med i min studie är mycket styrda av läromedlet. Det är dock olika faktorer som
påverkar hur styrda de är av läromedlet. Det handlar både om i vilken omfattning och på
vilket sätt lärarna är styrda av läromedlet. I mitt arbete väver jag samman svaren på dessa två
infallsriktningar.

En faktor som påverkar hur styrda lärarna är av läromedlet är lärarnas erfarenhet och tankar
om lärandet i matematik. De lärare som har många års erfarenhet, i detta fall Stina och Sven,
har inte samma benägenhet att använda boken i lika stor utsträckning som de tre övriga
lärarna. De tar in mer eget material och är inte rädda för att då och då släppa boken. Sven
påpekar också att förtester behöver han inte, de är krångliga och tidskrävande, han har hittat
andra sätt att använda läromedlet och lärarhandledningen som passar honom bättre. Anna
däremot som är en nyexaminerad lärare säger: boken styr otroligt mycket, mer än jag
egentligen vill! Hon har knappt hunnit tänka på att ta in annat material ännu då det sociala
samspelet tar all tid.

Matematikundervisningen i de fem olika klassrummen liknar varandra, alla lärare utgår från
samma modell med gemensamma genomgångar, speciellt inför nya avsnitt men ibland även
då och då under lektionerna. Däremellan får eleverna arbeta på i egen takt inom samma
område men på olika nivåer. Varje kapitel avslutas med en diagnos som läraren rättar. Den
här sortens lektioner stämmer väl överens med vad litteraturstudien påvisade, att den
vanligaste modellen av lektion är enskilt arbete i läroboken med någon genomgång ibland
samt uppföljning i form av en diagnos. Enligt litteraturstudien används fortfarande en alltför
stor del av lektionerna till bland annat formler och memorering och en alltför liten del till
exempelvis förståelse och upplevelser.

Överlag märker jag en önskan från lärarna om att inte vara så styrda av läromedlet som de
säger sig vara. Flera av lärarna önskar att de har mer tid till att sätta sig in i annat material,
eller att använda sig av eget material, men känner inte att det finns tid till det för tillfället. Alla
lärare använder, mer eller mindre, det material som läromedelsförfattaren tillhandahåller.
Förtesterna och diagnoserna till varje kapitel används eller ska användas så snart de kommer
ut till skolorna. Det kan kännas skrämmande att lärarna är så bundna till läromedlet och att de
inte använder mer av annat och/eller eget material än vad de gör. Det är inte heller stor
förekomst av alternativa matematiklektioner, som att ha praktisk matematik, utomhus-
matematik eller dylikt.  Det är endast Stina som arbetar, inom det temat som de för tillfället
håller på med i boken, på ett mer praktiskt sätt under en lektion per vecka. Jag utgår från att
lärarna handlar utefter vad hon/han anser vara rationellt, beroende på hur de uppfattar
situationen.

Det är intressant att notera att författaren till Mattestegen och lärarna inte har samma
uppfattning om vad problemlösning är. Författaren anser att uppgifterna av lästalstyp i

                                                  
99 Larsson, S. (1994), s. 186.
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läromedlet är problemlösning. Mitt intryck är att de intervjuade lärarna menar att problem-
lösning är något eleverna får genom uppgifter, både teoretiska och praktiska, som ligger
utanför läromedlet. Överlag verkar lärarna ha dåligt samvete för att det inte används mer
problemlösningsuppgifter och kluringar utöver vad boken har att erbjuda. Några lärare
uttrycker en vision om att det ska bli bättre längre fram. Sven ska, under nästa termin, arbeta
andra tider och därmed få mer tid till att utforma matematikundervisningen. Anna känner att
den första tiden med eleverna går åt till det sociala samspelet och att hon under den tiden får
förlita sig till läromedlet. Men till våren då geometri ska behandlas ser hon fram emot att få
använda sitt eget material.

När det gäller bokföringsbladen som Rosenlund har med i lärarhandledningen för att, enligt
honom, underlätta för lärarna kan det även här vara intressant att notera att lärarna inte
uppfattar det på samma sätt. Läromedelsförfattarens intentioner med bokföringsbladen har
inte uppskattats av lärarna. Ingen av lärarna i undersökningen använde dessa blad, utan de har
löst bokföringen av elevernas resultat på annat sätt. Som exempelvis Anna och Sven som
använder ”kryss-scheman”

En annan faktor som påverkar lärarens möjlighet att arbeta med matematik utanför läromedlet
är antalet elever i klassen. Lena, som vet att hennes elever har en önskan om praktisk
matematik, ser svårigheter med att ta ut 30 elever. Hon känner att eleverna inte skulle få ut så
mycket av det, det är därför bättre att hålla sig till läroboken.

Ytterligare en faktor som påverkar lärarens möjlighet att arbeta med matematik utanför
läromedlet är kursplanens mål och de nationella proven. De intervjuade lärarna säger att
läromedlet och de nationella proven stämmer väl överens. Anna, Stina och Johan är de lärare
som arbetar med den nyare versionen av Mattestegen. Dessa lärare ger en bild av läroboken
som ett mycket bra koncept. Ett exempel är Stina som säger att lärobokens upplägg och de
nationella proven går hand i hand och att eleverna därmed får vad de behöver för att klara
målen. Även Sven säger att han utgår från att läroplanen och boken är i fas. Det är naturligtvis
en trygghet i att läromedlet och kursplanemålen stämmer överens. Litteraturstudien visar att
tidigare forskning och min egen undersökning även här stämmer överens. Forskarna menar att
lärarna till stor del är styrda av lärarhandledning och de nationella proven, samt att man som
lärare verkar lita på att författarna till läromedlen är kunniga och att böckerna stämmer
överens med kunskapsmålen.

En faktor som påverkar undersökningens resultat till att lärarna känner sig styrda av
läromedlet kan mycket väl vara att de intervjuade lärarna arbetar med åldersintegrerade
klasser. Lärarna arbetar med elever från år 4 till år 6, i Johans fall år 4-9. När det gäller
åldersintegrerade klasser med den spännvidden i matematikkunskaper som finns
representerad är det rationellt att välja ett läromedel som gör det möjligt för eleverna att arbeta
på olika nivåer inom samma område, här representerat av Mattestegen. Enligt Wallby m.fl.
(2001) blir det svårhanterligt att använda olika böcker av olika svårighetsgrader, detta bidrar
enligt författarna till en inomklassgruppering. Enligt Rosenlund (1996) är Mattestegen ett
individanpassat läromedel, tänkt att användas både för att gå fram i sin egen takt eller i
samlad klass. Alla fem lärare är överens om att Mattestegen är ett passande läromedel för
deras undervisning och för deras elevgrupp.

När det gäller hur matematikundervisningen ser ut kan vi i litteraturstudien läsa att den största
delen av matematiklektionerna ägnas åt enskilt arbete i läroboken och att detta inte är något
nytt. Historien visar att det sedan länge varit en läromedelsdominans i klassrummet. Min egen
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undersökning visar på att det fortfarande är så att läromedlet dominerar i matematik-
undervisningen.

Avslutningsvis går jag tillbaka till rubriken på mitt examensarbete: Är det läromedlet som styr
matematikundervisningen? Svaret på den frågan är att resultatet av undersökningen visar på
att läromedlet styr väldigt mycket men kanske förutsatt att läromedlet stämmer överens med
kursplanen och med de nationella proven såsom lärarna uppfattar det.

Avslutande reflektion
Jag har under min utbildning haft en individuell studiegång där det ibland har krockat med
kurser eller blivit uppehåll mellan kurserna. Under hösten 2002 var det ett sådant tillfälle när
kurserna för min del låg tokigt till och det blev ett uppehåll efter en avslutad kurs. Vid detta
tillfälle påbörjade jag mitt examensarbete. Tanken var från början att hinna klart examens-
arbetet under hösten 2002, men jag insåg under arbetets gång att det inte var rimligt. Under
hösten hann jag påbörja litteraturstudierna, läromedelsgenomgången och genomföra mina
observationer och intervjuer. Under våren 2003 fick jag lägga allt åt sidan då jag hade en
termin med studier i biologi. Under hösten 2003 har jag tagit upp arbetet igen. I början var det
jobbigt att sätta sig in i arbetet, men väl inne i det så kan jag känna att det inte var någon
nackdel att det har ”legat på is” ett tag. Jag känner att jag kan reflektera och analysera min
textmassa på ett nytt sätt, ”med nya fräscha ögon”. Det har även blivit lättare att sålla bland
litteratur och mer direkt leta efter relevant litteratur för mina frågeställningar. Enligt Svensson
(1996b) är det viktigt att ibland göra planerade avbrott i skrivandet. Tag semester från
skrivandet, inte skilsmässa.100 Författaren menar att det kan vara klokt att lägga undan
rapporten en tid för att komma tillbaka med ett nytt fräscht synsätt101.

Det har varit intressant att genomföra ett examensarbete, samtidigt har det varit mer krävande
än vad jag från början tänkte mig. När jag nu är färdig med min utbildning och ska arbeta som
lärare kommer jag förhoppningsvis att ha nytta av det jag har skrivit om. Troligtvis kommer
jag att låta mig styras av läromedel i början av min karriär, den första tiden går åt till att
komma in i lärarrollen. Men efterhand som jag blir ”varm i kläderna”, hoppas jag ha tid att ta
in eget/annat material. Jag kommer att jämföra läroböcker, både med varandra och med
läroplanen, på ett annat sätt nu än vad jag hade gjort om jag inte hade genomfört den här
undersökningen.

En reflektion angående min undersökning är att det hade varit intressant att följa lärarna under
en längre period. Jag skulle då ha fått möjlighet att se om intrycket jag fick stämde överens
med helheten av lärarnas undervisning.

                                                  
100 Svensson, P-G. (1996b), s. 236.
101 Ibid.
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Underlag för observationer och intervjuer:
Jag tänker börja med en öppen fråga: ”berätta om din matematikundervisning”, och sedan
lyssna och fylla i med frågor efter hand. Det jag har tänkt mig att prata kring och ta reda på är
följande:

• Berätta om din matematikundervisning.
• Varför valde du detta upplägg/läromedel?
• Hur lägger du upp undervisningen?
• Vad krävs – vad får det för konsekvenser för dig som lärare respektive elev?
• Vad är det som styr undervisningen?
• Hur kommer det sig att du jobbar så här?

• Vad tycker du om läromedlet? Har du annat att jämföra med?
• Kompletterar du med andra läromedels material?
• Används något laborativt material?
• Lektioner med pratmatte, kluringar o.s.v.?
• Målen – nås de, vet eleverna om målen?

Jag kommer även att titta på:
• Hur ligger matematikundervisningen på schemat, (antal pass, längd, tiden på

dagen).
• Miljöer runt omkring; invandrartätt, villor, könsfördelning, klassrummet –

placering (tankar bakom).
• Vad händer när det är matematikundervisning?
• Vad händer under lektionerna? (kommunikation, ansvarstagande, diskussion,

pratmatte mm)
• Spännvidden: förekommer det exempelvis 3 olika läroböcker i klassrummet?

Obs! Skriva ner alla frågor som dyker upp!


