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Aktiviteter i matematikundervisning – En studie om aktiviteter i lärarhandledningar för 

matematikundervisning i årskurs 1–3 

Att använda lärarhandledningar som stöd har länge haft en betydande roll i finsk 

matematikundervisning, och på senare år har flera finska läromedel översatts till svenska 

(Hoelgaard, 2015). Syftet med den här studien var att bidra med ökad förståelse för vilken typ 

av stöd, i form av aktiviteter, en lärarhandledning som översatts från finska till svenska ger. 

Aktiviteter för nio lektioner ur tre lärarhandledningar för årskurs 1–3 från läromedlet ’Favorit 

matematik’ har studerats utifrån en kvalitativ textanalys, med kvantitativa inslag. Genom en 

kvalitativ intervju med två matematiklärare i årskurs 1–3 som använder de aktuella 

lärarhandledningarna har aktiviteterna studerats utifrån vilka aktiviteter lärarna använder, 

inte använder samt vilka aktiviteter de önskar fanns i lärarhandledningarna. Resultatet av 

textanalysen visar att det i det analyserade materialet erbjuds 102 aktiviteter. Elever arbetar 

enskilt och förvärvar kunskap i nästan en tredjedel av dem, men ett brett urval av aktiviteter 

där elever arbetar tillsammans och lär sig genom deltagande erbjuds också. Lärarna upplever 

dock att det finns ett riktat fokus mot enskilt arbete i elevboken, vilket också blir synligt genom 

textanalysen. 

Nyckelord: Matematikdidaktik, arbetssätt, lärande, läromedel. 

 

Activities in mathematics education – A study about activities in teacher guides for 

mathematics education in year 1–3 in Swedish compulsory school 

Using teacher guides as support for education is common and has been common in 

Finnish mathematics education for a long time. During the last few years Finnish curriculum 

materials have been translated into Swedish (Hoelgaard, 2015). The aim of this study was to 

contribute with knowledge about what kind of support, in form of activities, teacher guides 

provide. Activities for nine lessons in three teacher guides, for education in year 1-3 in Swedish 

compulsory school, from the curriculum material ‘Favorit matematik’ have been analysed with 

a qualitative text analysis with quantitative elements. Which activities teachers choose to use, 

not to use and what activities they wish were offered have been studied by interviewing two 

teachers in year 1-3, whom uses these teacher guides. The result from the text analysis show 

that 102 activities are offered in the analysed material. Almost one third of them are activities 

where students work on their own acquiring knowledge, but a wide selection of activities where 

student work together and knowledge comes from participating, are also offered in the teacher 

guides. Though, the teachers experience that there is a focus on activities where student work 

on their own with the textbook, which is confirmed by the text analysis. 

Keywords: Mathematics didactics, working methods, learning, curriculum material. 
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1. Inledning 

Kursplanen i matematik (Skolverket, 2016) ger ett visst stöd när det gäller vilket 

innehåll som ska behandlas i matematikundervisningen. De fem matematiska förmågorna som 

presenteras ger i någon mån riktlinjer för vilken typ av aktiviteter som lämpar sig, men det är 

upp till läraren att planera och genomföra en matematikundervisning som innehåller givande 

aktiviteter, det vill säga arbetssätt som används för att arbeta med ett matematiskt innehåll. 

Beroende på lärares erfarenhet och ämneskunskaper kan de behöva mer eller mindre stöd i 

utformningen av matematikundervisningen, vilket de ofta har i form av en elevbok. 

Användandet av elevböcker som utgångspunkt för matematikundervisning är stort i Sverige, 

jämfört med hur det ser ut i många andra länder (Johansson, 2011). Elevbokens starka ställning 

i matematikundervisningen gör att den huvudsakliga aktiviteten för matematiklektioner blir 

arbete i elevböcker. Idag finns inte någon institution som granskar läromedel vilket gör att 

kvalitetskontrollen hamnar på lärare, som inte alltid har möjlighet att välja läromedel 

(Skolverket, 2015a). I de fall lärare kan välja elevbok väljer de dem ofta utifrån ett 

elevperspektiv, där det som avgör är vilken bok som motiverar eleven att arbeta vilket inte alltid 

gynnar elevens matematiska utveckling (Hemmi & Krzywacki, 2014). 

Läromedelsstudier har ofta varit inriktade på elevboken, men under senare år har 

intresset för att studera lärarhandledningar ökat. Lärarhandledningen kan vara en viktig resurs 

för lärare, och användandet och intresset för dem i Sverige verkar ha ökat i och med att finskt 

material har översatts till svenska. Att elevböcker väljs utifrån vad eleven uppskattar och 

motiveras av behöver inte betyda att lärarhandledningen väljs på samma grunder. Den har som 

syfte att stödja läraren och borde därför väljas utifrån ett lärarperspektiv och vad som faktiskt 

gynnar elevens matematiska utveckling (Hoelgaard, 2015). Elevbok och lärarhandledning väljs 

dock ofta som ett paket, vilket gör att det kan vara så att den ena väljs och den andra fås på 

köpet. 

Att använda lärarhandledningar som stöd har länge haft en betydande roll i finsk 

matematikundervisning. I en studie av svenska och finska lärares matematikundervisning i 

grundskolans tidigare år framkommer det att de finska lärarna framgångsrikt använder 

lärarhandledningar när de planerar sin matematikundervisning, medan det inte alls nämns i 

avsnittet där de svenska lärarnas arbete presenteras (Hemmi & Ryve, 2015). På senare år har 

dock intresset för att använda finska läromedel ökat och finskt material har då översatts till 

svenska. Detta har också lett till att de finska lärarhandledningarna har översatts till svenska 

och blivit tillgängliga för svenska lärare att använda. I en studie av Hemmi och Krzywacki 

(2014) har svenska lärare erbjudits att arbeta med lärarhandledningar som översatts från finska 
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till svenska. I intervjuerna uppger flera lärare att de använder den finska i högre utsträckning 

än vad de använt de svenska som de tidigare haft tillgång till. Lärarna uppger att de uppskattar 

att den finska lärarhandledningen ger konkreta förslag på lektionsplaneringar. I en 

innehållsanalys av finska lärarhandledningar i matematik visar Koljonen (2014) att dessa ofta 

är uppbyggda av en tydlig, återkommande struktur och att de erbjuder rika och varierade 

resurser i planering och genomförande av undervisning. 

Ett av de finska läromedel som översatts till svenska är Favorit matematik. I samband 

med att den nya läroplanen infördes 2011 lanserade Studentlitteratur det finska läromedlet 

Favorit matematik på svenska. Materialet är det mest sålda läromedlet i matematik i Finland, 

och förlaget menar att lärarhandledningen erbjuder en tydlig struktur och ett brett urval av 

aktiviteter som gör att lärare enkelt kan variera sin matematikundervisning (Studentlitteratur, 

2017). Genom att analysera vilka aktiviteter lärarhandledningen till Favorit matematik erbjuder 

och vilka av dessa lärare väljer att använda, kan man få en förståelse för vilken typ av stöd 

lärarhandledningen ger och vilket stöd lärare önskar. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Det är inte självklart att lärare använder en lärarhandledning som stöd för planering och 

genomförande av undervisning i matematik. Studier (se bl.a. Hemmi & Krzywacki, 2014) har 

dock visat att lärare som använder lärarhandledningar i högre grad använder lärarhandledningar 

som översatts från finska till svenska, eftersom de upplever ett större stöd i form av arbetssätt i 

de finska. Utifrån detta är det intressant att studera vad en finsk lärarhandledning erbjuder i 

form av aktiviteter, det vill säga arbetssätt som används för att arbeta med ett matematiskt 

innehåll, och hur svenska lärare använder dem. Syftet med den här studien är att bidra med 

kunskap om vilken typ av stöd lärarhandledningar ger, det vill säga vilka aktiviteter de erbjuder, 

inte erbjuder och vilka aktiviteter lärare önskar att de erbjöd. Detta studeras utifrån en textanalys 

av tre lärarhandledningar som ingår i det finska läromedlet Favorit matematik, samt en intervju 

med matematiklärare som undervisar i årskurs 1–3 som använder de aktuella 

lärarhandledningarna. Syftet behandlas med hjälp av frågeställningarna nedan. 

 

- Vilken typ av aktiviteter erbjuder lärarhandledningar från Favorit matematik för 

matematikundervisning i årskurs 1–3? 

- Hur använder de intervjuade lärarna lärarhandledningar från Favorit matematik i sin 

matematikundervisning i årskurs 1–3? Vilka aktiviteter väljer de att använda, vilka 

väljer de inte och varför? 
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3. Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet ges en litteraturgenomgång som sätter studien i ett sammanhang. I 

avsnittet presenteras kursplanen i matematik samt tidigare forskning på området.  

 

3.1 Kursplanen i matematik 

Kursplanen i matematik kan för årskurs 1–3 delas in i tre delar med rubrikerna: Syfte, 

Centralt innehåll och Kunskapskrav. Syftet med matematikundervisningen i grundskolan 

sammanfattas i fem förmågor som eleverna genom undervisningen i matematik ska ges 

möjlighet att utveckla. Problemlösningsförmågan går ut på att eleven ska kunna välja och 

använda olika metoder för att lösa problem. Begreppsförmågan innebär att förstå innebörden 

av och kunna använda matematiska begrepp, vilken bland annat kan utvecklas genom att eleven 

möter ett matematiskt begrepp i olika representationsformer. Att kunna välja och använda 

strategier vid beräkningar och vid arbete med rutinuppgifter ingår i beräkningsförmågan. 

Resonemangs- och kommunikationsförmågan innebär sammanfattningsvis att kunna föra och 

följa matematiska resonemang och att med hjälp av matematikens uttrycksformer kunna 

kommunicera (Skolverket, 2011; Skolverket, 2016). 

De fem matematiska förmågorna är i syftesdelen i kursplanen formulerade som mål med 

matematikundervisningen i hela grundskolan, vilket de också är i kunskapskraven. Förmågorna 

kan dock också fungera som ett medel för att eleven ska uppnå andra mål, exempelvis det 

matematiska innehåll som presenteras under rubriken Centralt innehåll. Kommunikations-

förmågan kan till exempel användas för att arbeta med en punkt i det centrala innehållet. Då är 

inte målet att eleven ska utveckla kommunikationsförmågan, utan eleven använder förmågan 

för att på ett givande sätt arbeta med till exempel likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2011; 

Skolverket, 2016). 

 

3.2 Tidigare forskning 

Läromedelsforskning i Sverige har till största del handlat om elevböcker i matematik. 

Intresset för Finlands framgångar i matematikundervisningen har dock lett till att ett antal 

avhandlingar om lärarhandledningar i matematik skrivits av forskare i matematikdidaktik på 

Mälardalens Högskola. I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om användandet av 

läromedel och lärarens roll i matematikundervisning. Forskning som rör användandet av 

lärarhandledning i matematikundervisningen i Finland, som läromedlet för denna studie 

kommer ifrån, och i Sverige presenteras i slutet av detta avsnitt. I slutet av avsnittet finns en 

sammanfattning av den forskning som presenterats. 
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3.2.1 Lärarens roll i planering och genomförande av undervisning 

Kursplanen i matematik (Skolverket, 2016) ger ett visst stöd när det gäller vilket 

innehåll som ska behandlas i matematikundervisningen, men den ger inte allt stöd en lärare kan 

tänkas behöva för att planera och genomföra undervisningen i matematik (Karlsson & Kilborn, 

2015). De fem matematiska förmågorna som presenteras ger i någon mån riktlinjer för vilken 

typ av aktiviteter som lämpar sig, men det är upp till lärare att planera och genomföra 

matematikundervisning med lämpliga aktiviteter. Beroende på matematiklärares erfarenhet och 

ämneskunskaper kan de behöva mer eller mindre stöd i detta arbete, vilket de ofta har i form av 

en elevbok (Johansson, 2011). Skolor och lärare väljer på egen hand om och i så fall vilket 

läromedel som ska användas i matematikundervisningen. Tidigare granskades läromedel i 

matematik av staten, men efter 1974 är det upp till lärare att granska de läromedel de väljer att 

använda. I de fall lärare inte tillåts välja läromedel, vilket exempelvis kan bero på ekonomi, kan 

kvalitetssäkringen riskeras. Det är därför viktigt att lärare tillåts välja läromedel i så stor 

utsträckning som möjligt, och att de är medvetna om att en granskning krävs samt att de har 

verktygen för att kunna granska läromedel (Skolverket, 2015a).  

I värdegrunden för grundskolan står det uttryckligen att ”undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2016, s. 8). Detta, menar Karlsson och 

Kilborn (2015), innebär att lärare måste skapa planeringar för matematikundervisningen som 

gör individualisering och anpassning möjlig. De poängterar att varje elev inte ska få enskild 

undervisning, men att anpassningar bör göras efter gruppens och ibland enskilda elevers behov. 

I många fall handlar det om att kunna förmedla ett innehåll på olika sätt, genom olika aktiviteter. 

Lektioner bör handla om elevers lärande och författarna menar att lärare bör fokusera på vad 

elever ska lära sig inför lektionen och vad de har lärt sig efter lektionen.  

 

3.2.2 Läromedel i matematik 

Läromedel innefattar det material som lärare kan använda sig av i sin undervisning, 

däribland elevbok och lärarhandledning i matematik. Elevboken har visat sig ha en styrande 

roll över matematikundervisningen i Sverige. En elevbok som styr kan fungera som ett stöd 

men också ge effekter som inte nödvändigtvis är så bra. I många fall är elevboken ett bra stöd 

för lärare som gör att de kan spara tid och få en tydlig struktur på undervisningen. I andra fall 

kan den helt styra vilket matematiskt innehåll som tas upp i undervisningen, och göra att elever 

inte utmanas och utvecklas i den grad de hade kunnat. Det har visat sig att lärare inte alltid har 

möjlighet att välja läromedel, och att det i många fall kan vara en skolas ekonomi som avgör 

vilket läromedel som köps in (Skolverket, 2015a). Flera forskare är dock eniga om att det finns 
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många bra läromedel, och menar att det som är avgörande för hur ett läromedel påverkar 

undervisningen är hur det hanteras (Skolverket, 2015b).  

I en kartläggning av forskning om, bland annat, läromedel i matematik påvisas att 

läromedel ofta fungerar som en viktig länk mellan gällande kursplan och undervisningspraktik 

(Ahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2015). Läromedel används alltså som ett stöd i planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen, vilket gör att läromedlets utformning 

påverkar undervisningen och det lärande som sker i matematikundervisningen. Även om ett 

läromedel kan verka som en länk mellan gällande kursplan och undervisning är det inte givet 

att ett läromedel täcker det som står i kursplanen, vilket gör det viktigt att både forskare, 

lärarstudenter och lärare granskar läromedel. Detta gör att det faller på lärarutbildningen att 

utbilda blivande lärare i hur de ska kvalitetssäkra läromedel, och att uppmärksamma dem på att 

granskningen görs av dem och ingen annan (Skolverket, 2015a). 

I en annan studie som gjorts av en lärarstudent vid Högskolan i Dalarna har elevbok och 

lektionsförslag i en lärarhandledning från Favorit matematik analyserats utifrån hur de bidrar 

till att utveckla ett antal matematiska kompetenser, vilka förmågorna i läroplanen (Skolverket, 

2016) bygger på. Studiens resultat visar att elevboken inte kan bidra till att elever utvecklar 

samtliga kompetenser i samma utsträckning. Uppgifterna i elevboken bör snarare ses som en 

aktivitet som behöver kompletteras med andra aktiviteter för att undervisningen ska leda till att 

elever utvecklar samtliga matematiska kompetenser (Eriksson, 2017). 

 

3.2.3 Lärarhandledningens roll i finsk matematikundervisning 

Läromedelsstudier har ofta varit inriktade på elevboken, men under senare år har 

intresset för att studera lärarhandledningar ökat (Hoelgaard, 2015). En studie har gjorts för att 

se hur svenska lärare använder lärarhandledningar i matematik som översatts från finska till 

svenska (Hemmi & Krzywacki, 2014), och att jämföra den svenska skolan med skolor i länder 

som lyckas bättre i internationella undersökningar har länge varit populärt (Larsson, 2015). Den 

finska skolan lyckas ofta bra i sådana undersökningar, och just nu pågår ett forskningsprojekt, 

där svensk och finsk undervisningskultur i matematik studeras, vid Mälardalens Högskola 

(Mälardalens Högskola, 2017). Elevböcker och lärarhandledningar har en positiv, stark roll i 

den finska matematikundervisningen, vilket gjort att detta nu studeras i relation till läromedels 

ställning i svensk matematikundervisning.  

Kirsti Hemmi är docent i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola och vid Åbo 

Akademi, och är en av de som ingår i projektet vid Mälardalens Högskola. I en artikel i 
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tidningen Skolvärlden (Larsson, 2015) säger Hemmi att finska lärarhandledningar i matematik 

är förhållandevis lika och att fokus ligger på lektionsdesign. 

 

Oavsett vilken bok man väljer i Finland är de ganska lika sinsemellan. Det finns en 

kärna för varje lektion som fokuserar på det som är nytt och som alla elever borde klara 

av och tanken är att läraren hela tiden kontrollerar att alla hänger med. Efter det kan 

läraren välja olika typer av aktiviteter beroende på eleven. (Larsson, 2015). 

 

Hemmi säger att hon genom sin forskning märkt att medan man i Finland valt att satsa 

på att utveckla bra läromedel som stöttar lärare, har det i Sverige blivit fult att använda 

läromedel i matematikundervisningen (Larsson, 2015). Hemmi och Ryve (2015) har studerat 

svenska och finska matematikklassrum och fann då att man i Finland utgår från fasta rutiner 

och att lärarhandledningar ofta är ett viktigt stöd i arbetet med att strukturera matematik-

undervisningen. Även Koljonen (2014) visar, genom en innehållsanalys av finska lärar-

handledningar i matematik, att finska lärarhandledningar ofta är uppbyggda av en tydlig och 

återkommande struktur. Koljonen visar även att de erbjuder rika och varierade resurser i 

planering och genomförande av undervisning. 

 

3.2.4 Lärarhandledningens roll i svensk matematikundervisning 

I en studie av Hemmi och Krzywacki (2014) har svenska lärare blivit erbjudna att 

använda en finsk lärarhandledning i sin matematikundervisning. Flera lärare uppgav att de 

använde den finska handledningen mer än de använt de svenska de haft tillgång till tidigare. De 

talar om att de uppskattar de konkreta förslag på aktiviteter som erbjuds, och att de erbjuder 

tydlig struktur och tillfällen till kompetensutveckling för lärare. Någon lärare påtalar dock att 

kreativiteten kan hämmas på grund av mängden aktiviteter som presenteras. Samma lärare 

menar också att det är omöjligt att hinna med allt som erbjuds i lärarhandledningen och att det 

kan vara stressande (Hemmi & Krzywacki, 2014). 

Vid Mälardalens Högskola har flera forskare i matematikdidaktik studerat hur svenska 

matematiklärare arbetar med lärarhandledningar. En studie visar bland annat att lärare med 

mindre erfarenhet ser positivt på att använda lärarhandledningen som stöd i sin 

matematikundervisning. Mer erfarna lärare efterfrågade mer specifikt stöd i form av aktiviteter. 

Samtliga lärare i studien efterfrågar stöd från lärarhandledningen när det gäller kopplingen 

mellan teori och praktik, vilket i studien sägs kunna vara en effekt av den nya läroplanen som 

kom 2011 (Ahl, 2014). I en annan studie som fokuserat på vilken typ av resurs fyra olika 
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lärarhandledningar i matematik kan utgöra presenteras slutsatsen att samtliga kan fungera som 

en resurs för lärare, men att de ger stöd när det gäller antingen övergripande planering eller 

planering av enskilda lektioner och arbetsområden. Två av de granskade lärarhandledningarna 

erbjuder stöd främst kring övergripande planering medan två andra ger stöd som kan användas 

vid planering av enskilda lektioner och arbetsområden (Hoelgaard, 2015). Det har påvisats att 

lärare efterfrågar stöd kring både övergripande och mer detaljerad planering (Beyer & Davis, 

2009), vilket är intressant när det ställs i relation till slutsatsen att det är ovanligt att 

lärarhandledningar kan erbjuda båda delarna. 

 

3.2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Kursplanen i matematik ger ett visst stöd kring vilket matematiskt innehåll som 

undervisningen i matematik bör behandla. Det är upp till varje lärare att planera undervisningen 

och utöver kursplanen kan de finna stöd i ett läromedel, och därigenom spara tid och få tydlig 

struktur på sin matematikundervisning. Ett läromedel kan också styra undervisningen, vilket 

gör att det är viktigt att lärare granskar läromedel då det inte görs av någon annan. 

Läromedelsstudier har länge fokuserat på elevböcker, men under senare år har intresset för 

lärarhandledningar ökat. Studier har visat att lärarhandledningar kan vara ett bra stöd för lärares 

lektionsdesign och kompetensutveckling. Finska lärarhandledningar som översatts till svenska 

uppskattas extra mycket av svenska lärare, då de ofta erbjuder en mängd aktiviteter och bidrar 

med att strukturera matematikundervisningen. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Det finns många sätt att se på lärande och det är egentligen omöjligt att jämföra två 

teorier när man studerar lärande. För att kunna diskutera resultatet av denna studie används 

förenklade beskrivningar av lärandeteorierna. Lärande genom förvärvande kan räknas till 

konstruktivismen, där lärande sker stegvis och inom individen. Lärande genom deltagande kan 

beskrivas med ett sociokulturellt perspektiv på lärande, då individen lär sig i relation till 

omgivningen (Emanuelsson, 2001; Säljö 2012). Sfard (1998) hävdar att förvärvande och 

deltagande tillsammans kan bidra till en bättre undervisning, då utgångspunkt i endast en av 

metaforerna kan leda till stora konsekvenser för lärandet. I detta avsnitt beskrivs dessa teorier 

om lärande, som sagt, förenklat och separerat från varandra, medan de i praktiken är mer 

komplexa och ofta sammanfaller med varandra. 
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4.1 Lärande genom förvärvande – ett konstruktivistiskt perspektiv 

Konstruktivismen utgår från att lärande sker genom förvärvande av kunskaper, vilka 

lagras hos individen och kan plockas fram när de behöver användas. Man talar ofta om att 

kunskap ska befästas i långtidsminnet genom repetition, och det fysiska handlandet kommer 

ifrån att man förstått något på ett kognitivt plan (Säljö, 2012). Processen där förvärvandet sker 

kan beskrivas som att individen erfar något nytt, tar in den erfarenheten och jämför den med 

tidigare kunskap. Det individen vet förändras i takt med att den får nya erfarenheter (Juter & 

Nilsson, 2011). 

Sfard (1998) har delat in synen på lärande i två metaforer; förvärvandemetaforen och 

deltagandemetaforen. Inom konstruktivismen ser man på lärande som något som sker stegvis 

inom individen, vilket gör att man inom konstruktivismen talar om ett förvärvande av 

kunskaper. Förvärvande av kunskap tyder på att kunskapen kommer någonstans ifrån, som kan 

vara det sociala sammanhanget individen befinner sig i (Emanuelsson, 2001). Undervisning 

som utgår från förvärvandemetaforen och en konstruktivistisk syn på lärande tenderar att 

anpassas till elevens nivå, och eleven tillägnar sig information om omvärlden snarare än 

upplever den genom erfarenhet (Lampert & Cobb, 2003; Säljö, 2012). I fallet med 

kommunikation kan man tänka sig att eleven lär sig om kommunikation genom att på egen hand 

inhämta information om det, utan att kommunicera med andra. Förvärvandet av kommunikation 

leder till kunskap om matematiskt språk och kommunikation blir via förvärvandemetaforen ett 

mål med matematikundervisningen (Lampert & Cobb, 2003). 

 

4.2 Lärande genom deltagande – ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet på lärande utvecklades i Ryssland av pedagogen och 

filosofen Vygotskij. Han såg kritiskt på den då dominerande behavioristiska synen på lärande; 

att lärande sker genom betingning. För att förstå världen, menar Vygotskij, använder människor 

kulturella redskap, som är av både språklig och materiell karaktär (Säljö, 2012). Inom det 

sociokulturella perspektivet menar man att människor bekantar sig med och lär sig använda 

kulturella redskap, och att de genom det förstår sin omgivning. Man kan säga att individen 

behöver stöd för att lära sig och för att förstå sin omgivning. Detta är den stora skillnaden mellan 

det sociokulturella perspektivet och konstruktivismen, där man istället ser individens egen 

aktivitet som viktigast i lärandet.  

Vygotskijs tankar är också särskiljande från konstruktivistismen då han menar att 

människor ständigt utvecklas, och att det inte sker stegvis. Han menar att när individen förstått 

något är den nära att förstå något nytt. Detta utrymme för lärande kallas för den proximala 
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utvecklingszonen, vilken har en central roll i det sociokulturella perspektivet. Återigen handlar 

det om stöd; genom att få stöd från andra kan en person lära sig något som den inte hade klarat 

av att lära sig på egen hand (Säljö, 2012). 

Enligt Sfards (1998) metaforer för lärande handlar detta om lärande genom deltagande. 

Genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande blir kommunikation ett medel, eftersom det är 

ett redskap som människor använder i sin förståelse av och kontakt med omgivningen (Lampert 

& Cobb, 2003). Undervisning som grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgår 

därför ofta från att någon form av kommunikation sker mellan individer eller mellan individer 

och kulturella redskap. Karlsson och Kilborn (2015) menar att man genom att konkretisera 

matematikundervisningen kan abstrahera begrepp och stegvis skapa förståelse för begreppen. 

Författarna lutar sig mot Vygotskijs tankar om undervisning och menar att konkretisering av 

matematikundervisning kan ske genom muntliga aktiviteter. Genom muntliga aktiviteter kan 

elever som inte skulle klara av att lära sig ett begrepp på egen hand, förstå begreppet med hjälp 

av en annan elev eller en lärare som deltar i aktiviteten (Säljö, 2012). 

 

5. Metod 

I det här avsnittet kommer utgångspunkt, urval och tillvägagångssätt för studien samt 

kvalitet och etiska överväganden jag ställts inför under arbetet att beskrivas och diskuteras. 

 

5.1 Studiens utgångspunkt 

I den här studien har två huvudsakliga metoder använts för att besvara frågeställningarna. 

Frågeställningen ”Vilken typ av aktiviteter erbjuder lärarhandledningar från Favorit 

matematik för matematikundervisning i årskurs 1–3?” har besvarats genom att analysera tre 

lärarhandledningar utifrån en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Frågeställningen 

”Hur använder de intervjuade lärarna lärarhandledningar från Favorit matematik i sin 

matematikundervisning i årskurs 1–3? Vilka aktiviteter väljer de att använda, vilka väljer de 

inte och varför?” har besvarats genom en intervju med två verksamma lärare, vilka arbetar på 

en skola där samtliga matematiklärare arbetar med de aktuella lärarhandledningarna. 

 

5.1.1 Kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag 

Textanalyser präglas ofta av den vetenskapliga tradition de skrivs inom, och inom 

samhälls- och humanvetenskap handlar textanalyser ofta om att ställa frågor till en text eller att 

titta på samhälleliga strukturer som påverkar texten. I fallet för den här studien kommer frågor 
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att ställas till texten för att på så vis besvara frågeställningen om vilken typ av aktiviteter 

lärarhandledningen erbjuder (Widén, 2015). 

En kvalitativ textanalys ämnar analysera en text på en eller flera nivåer och man brukar 

dela in dessa i tre dimensioner. Den första handlar om att få kunskap om de åsikter som 

författaren eller textskaparen har. Den andra dimensionen fokuserar på språket i texten, och 

exempelvis vad de begrepp som används och inte används i en text säger om synen på lärande. 

Vid analyser i den tredje dimensionen är man intresserad av vad en text säger om den kontext 

den skapats i. På samma vis kan de frågor som ställs till texten kategoriseras enligt de tre 

dimensionerna. Frågorna handlar då om textens upphovsman, textanalytiska frågor och frågor 

om sammanhanget utanför texten. Man kan också komplettera analysen med frågor på en 

problematiserande nivå. Genom detta blir det tydligt att en textanalys är av kvalitativ karaktär, 

då den ämnar förstå en text på djupet (Widén, 2015). 

En kvalitativ metod är användbar när man vill förstå något på ett djupare plan, men det 

uppstår problem med att använda en sådan metodansats när det kommer till att generalisera 

(Bryman, 2011). Om man vill få en mer generell bild av ett material, till exempel i vilken 

utsträckning ett begrepp används i en text, är en kvantitativ metod att föredra. En textanalys 

som är av kvantitativ karaktär används när man vill räkna och mäta hur ofta något förekommer 

i en text, och kan med fördel användas i kombination med andra metoder (Boréus & Bergström, 

2005). I den här studien har jag gjort en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag för att 

kunna prata om det studerade materialet och lärarnas användande av det på ett övergripande, 

kvantitativt plan och på ett djupare, kvalitativt plan. På så vis kompletterar metoderna varandra, 

och jag undviker de fallgropar som finns med respektive metodansats (Bryman, 2011). 

 

5.1.2 Kvalitativ gruppintervju 

Inom kvalitativ forskning strävar man efter att förstå andra personers tankar på ett 

djupare plan. En kvalitativ intervju syftar till att låta den intervjuade tala friare kring ett antal 

öppna frågor (Bryman, 2011), vilket lämpar sig för denna studie då syftet med intervjun är att 

erhålla kunskap om hur lärare väljer de aktiviteter som erbjuds i lärarhandledningar. En risk 

med kvalitativa intervjuer kan vara att den intervjuades berättelse skiljer sig från verkligheten, 

alltså att de förskönar bilden av sin matematikundervisning när de berättar om den. Utifrån detta 

togs beslutet att intervjua lärarna i grupp, för att på så vis kunna få syn på hur lärare som grupp 

uttrycker sig om arbetet med lärarhandledningar och därmed minska risken för att lärarna ger 

en förskönande bild av sitt arbete (Bryman, 2011). 
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I en intervju med flera lärare kan det vara svårt att hitta individuella skillnader mellan 

de deltagande, däremot kan man få information om hur den grupp som deltagarna tillhör 

uttrycker sig om ett ämne. Genom att intervjua lärare i grupp kan man hitta det sätt som lärare 

som grupp uttrycker sig på. Detta gör att risken för att lärarnas berättelser skiljer sig från 

verkligheten minskas genom att intervjua dem i grupp. Detta gör också att man i någon mån 

kan generalisera i större utsträckning än vad man kunnat göra vid enskilda intervjuer med lärare 

(Bryman, 2011). 

Vid kvalitativa intervjuer med flera deltagare är man intresserad av vad de deltagande 

säger, men också hur de säger det. Därför är det en god idé att spela in och transkribera 

intervjuer där en sådan metod används. Detta kan ofta vara ett krävande arbete, eftersom det 

kan vara svårt att urskilja vem som säger vad och hur man ska tolka samspelet mellan deltagarna 

(Bryman, 2011). I det här fallet är deltagarna två till antalet, och risken för att blanda ihop dem 

är därmed liten. Även om de deltagande känner varandra väl kan det vid intervjuer med flera 

deltagare hända att någon tar över och inte inkluderar andra deltagare (Bryman, 2011), vilket 

har tagits i beaktande både under intervjun och vid analysarbetet.  

Intervjun är av semistrukturerad karaktär, då intervjuguiden bestått av tre teman med ett 

antal frågor som inte nödvändigtvis behöver ställas i en viss ordning. Vid en semistrukturerad 

intervju finns också utrymme för att ställa frågor utöver intervjuguiden, vilket gör det möjligt 

att inkludera någon av lärarna som upplevs ta mindre plats under intervjun (Bryman, 2011). 

 

5.2 Urval 

Intresset för den här studien kommer från ett möte med lärare som använder 

lärarhandledningar från Favorit matematik. I samtal med blivande och verksamma lärare 

uppmärksammade många att just lärarhandledningar från Favorit matematik blivit populära att 

arbeta med. Urvalet för studien har således funnits med sedan studiens start, även om 

lärarhandledningar och lärare inte valdes ut förrän syftet för studien hade tagit form. 

 

5.2.1 Lärarhandledningar 

Lärarhandledningarna från Favorit matematik är uppdelade i sex böcker för lågstadiet; 

1A, 1B, 2A, 2B, 3A och 3B. Samtliga av dessa är strukturerade på samma vis och aktiviteterna 

som presenteras har samma struktur för årskurs 1 som för årskurs 2 och 3. Lärarhandledningen 

är, i likhet med elevboken, strukturerad efter lektioner. En lektion omfattar två uppslag. Det 

första uppslaget i elevbokens innehåller grunduppgifter och det andra har en sida med extra 

repetitionsuppgifter som kallas ”ÖVA” och en sida med mer utmanande uppgifter som kallas 
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”PRÖVA”. Utöver bilder på elevboken innehåller lärarhandledningarna en mängd aktiviteter 

på båda uppslagen. I textanalysen har en lärarhandledning för respektive årskurs använts. Jag 

har valt ut tre lektioner, alltså sex stycken uppslag, ur 1A, 2A respektive 3A vilket ger 

sammanlagt nio lektioner och 18 uppslag. 

 

Favorit matematik 

lärarhandledning 1A 

Favorit matematik 

lärarhandledning 2A 

Favorit matematik 

lärarhandledning 3A 

Lektion 1: Vi lär känna talen 

1–5 

Lektion 3: Talen 0–100 Lektion 1: Vi repeterar 

tiotalsövergång 

Lektion 2: Tallinjen Lektion 5: Addera ental Lektion 9: Att växla över noll 

Lektion 4: Talet 2 Lektion 10: Vad har jag lärt 

mig? 

Lektion 13: Vad har jag lärt 

mig? 

Figur 1: Lektioner som analyserats i lärarhandledningarna. 

 

Aktiviteterna har samma struktur i lärarhandledningarna för samtliga årskurser, men det 

skulle kunna finnas skillnader i och med att eleverna utvecklar sina matematiska förmågor. För 

att kunna jämföra aktiviteterna för årskurserna har jag valt lektioner som alla behandlar det 

centrala innehållet som rör taluppfattning. I det här fallet har jag utgått från lektioner i kapitel 

ett, där taluppfattning varit det innehåll som dominerat. Det centrala innehåll som behandlas i 

samtliga fall är därför punkter under rubriken ”Taluppfattning och tals användning” 

(Skolverket, 2016, s. 56). I urvalet av lektioner har jag strävat efter att få en spridning bland de 

punkter under taluppfattning som behandlas. Jag har också valt att ta med en lektion som 

handlar om att repetera ett matematiskt innehåll, två lektioner som är de första i ordningen och 

därmed är mer introducerande än andra lektioner, och två som är de sista i ordningen vilka går 

ut på att utvärdera kapitlet. Genom att ha en spridning i materialet kan jag säga mer om 

lärarhandledningarna generellt, än om jag endast analyserat till exempel de utvärderande 

lektionerna (Bryman, 2011). 

 

5.2.2 Lärare 

Intresset för lärares användning av lärarhandledningar i matematik väcktes när jag kom 

i kontakt med de intervjuade lärarna i en annan studie. Jag hade inte tidigare stött på lärare som 

arbetade med en lärarhandledning i matematikundervisningen i den utsträckning som de gjorde. 
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Utifrån mötet med lärarna formades idén för den här studien, och därför har lärarna valts utifrån 

ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Med hänsyn till tidigare forskning om att lärares 

erfarenhet påverkar i vilken utsträckning de arbetar med läromedel (Ahl, 2014) har jag i viss 

mån strävat efter att respondenterna ska ha varierande erfarenhet av matematikundervisning. 

Inledningsvis var lärarna tre till antalet, men vid intervjutillfället var de endast två. De 

intervjuade lärarna har dock varierande erfarenheter då den ena har undervisat i matematik i 

cirka 20 år och den andra i två år. Skolan som lärarna arbetar på är en mindre F–6 skola med 

cirka 100 elever, som ligger i ett villaområde utanför en stad. Läromedlet Favorit matematik 

började användas på hela skolan under höstterminen 2016 och vid intervjutillfället har lärarna 

använt materialet i nästan ett helt läsår. Nedan ges en kort presentation av lärarna, namnen är 

fiktiva. 

Susanne har arbetat som lärare i 19 år och har under samtliga år undervisat i matematik 

på lågstadiet. I hennes utbildning som lärare i årskurs 1–7 ingick endast fem högskolepoäng 

matematik, vilket gjort att hon inte varit behörig i ämnet förrän hon gick lärarlyftet för fem år 

sedan och läste 30 högskolepoäng matematik. Nu har hon behörighet att undervisa i matematik 

upp till årskurs 3, och har under sina år som matematiklärare arbetat med olika läromedel på 

olika skolor, och under en period har hon arbetat helt utan läromedel. Idag är Susanne 

klasslärare och undervisar i matematik i årskurs 3. 

Gustav arbetar sitt andra år som lärare. Han är utbildad grundskollärare och har läst 37,5 

högskolepoäng matematik under sin utbildning, vilket gör att han kan undervisa i matematik 

upp till årskurs 3. Gustav har ingen tidigare erfarenhet av att undervisa i matematik. När han 

tog examen arbetade han ett år som lärare på mellanstadiet på skolan, där han undervisade i 

matematik i årskurs 4 och 5. Idag är Gustav klasslärare och undervisar i matematik i årskurs 1. 

 

5.3 Tillvägagångssätt och analysmetod 

I det här avsnittet beskrivs och motiveras tillvägagångssättet för textanalysen och 

intervjun. Till sist ges också en kort beskrivning av hur resultatet kommer att presenteras.  

 

5.3.1 Textanalys av lärarhandledning 

Textanalysen genomfördes innan intervjun med lärarna, detta för att jag skulle bli 

bekant med materialet innan intervjun och därmed kunna ställa djupare frågor. På det sättet 

bygger intervjun på textanalysen. Textanalysen är av kvalitativ karaktär, men med kvantitativa 

inslag. De kvantitativa inslagen har tagits med för att kunna ge en mer övergripande bild av 

aktiviteterna som erbjuds i lärarhandledningarna (Bryman, 2011). Innan jag skapade frågorna 
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som ställts vid textanalysen bekantade jag mig med lärarhandledningarna. Jag tittade på vilka 

aktiviteter som handledningen erbjuder och hur de är utformade, för att kunna avgöra vilka 

frågor som var rimliga att ställa. På det sättet kan man säga att ett abduktivt förhållningssätt 

tagits, eftersom det innan analysarbetet fanns en idé om vilket resultat som skulle framkomma. 

Idén har dock inte varit statisk, utan har förändrats i och med att analysen genomförts (Fejes & 

Thornberg, 2015a).  

Frågorna formulerades efter att jag blivit bekant med materialet, och jag har utgått från 

de tre dimensionerna, vilka textanalyser kan göras utifrån. Vid analyser på den första 

dimensionen strävar man efter att få kunskap om de åsikter som författaren eller textskaparen 

har. På den andra dimensionen ligger fokus på språket i texten, och exempelvis vad de begrepp 

som används och inte används i en text säger om synen på lärande. Vid analyser i den tredje 

dimensionen är man intresserad av vad en text säger om den kontext den skapats i. Frågorna 

som ställts i den här textanalysen kan sägas vara ställda i den andra dimensionen, då frågorna 

är av textanalytisk karaktär och ämnar analysera språket för att på så sätt få syn på vilket lärande 

som läromedlet uppmuntrar till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Frågor som ställts till de aktuella lärarhandledningarna. 

 

Frågorna har ställts en i taget i ordningen som ges i figur 2, och jag har utöver att titta 

på de aktuella sidorna i lärarhandledningarna också analyserat de inledande sidorna i 

lärarhandledningarna, där flera av aktiviteterna beskrivs mer övergripande. Det är naturligt att 

analysarbetet handlar om min tolkning av texten, vilken kan vara mer eller mindre problematisk 

beroende på omständigheter (Boréus & Bergström, 2005). Därför kommer jag ge exempel på 

hur jag analyserat några skrivningar i lärarhandledningen utifrån frågorna i det här avsnittet, 

som en redovisning för hur jag har gjort mina tolkningar.  

Den första frågan om vilka aktiviteter som lärarhandledningarna erbjuder fick jag svar 

på genom att kategorisera aktiviteterna utifrån de rubriker som fanns givna i 

1. Vilka aktiviteter erbjuder lärarhandledningarna? 

2. Vilket syfte har aktiviteten? 

3. Vilka tänkta deltagare har aktiviteten? 

4. Vem har makten över aktiviteten? 

5. Kan aktiviteten anpassas? 
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lärarhandledningen. Författarna till de tre analyserade lärarhandledningarna (Asikainen, 

Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Vehmas, 2012; Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 

2013; Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, Vehmas & Voima, 2012) skriver själva att 

lärarhandledningarna ger följande information, tips och stöd till varje lektion:  

 

• Centralt innehåll 

• Frågor till samtalsbilden 

• Huvudräkningsuppgifter 

• Förslag på arbetsgång 

• Tavlan 

• Ramberättelsen 

• Problemlösningsuppgifter 

• Tips 

• Räknebank 

• Kunskapsbank 

• Nästa lektion 

• Extra kopieringsunderlag 

• Prov 

 

För att läsaren enkelt ska kunna hitta aktiviteterna i lärarhandledningarna har flera av 

namnen på aktiviteterna behållits och används i resultatavsnittet. Tavlan har ändrats till Arbete 

på tavlan och extra kopieringsunderlag har ändrats till Extra arbetsblad för att förtydliga vad 

aktiviteterna innebär. I avsnitt 6.1.1 Aktiviteter, i anslutning till figur 3, ges en beskrivning av 

vad aktiviteterna innebär. Aktiviteterna som erbjuds under rubriken Tips har under analys-

arbetet delades in i kategorierna Konkret material/bilder, Eleven använder rösten/kroppen och 

Spel och elevuppgifter. Det har varit svårt att dela in i aktiviteter där konkret material eller 

bilder används, vilket gjort att de kategorierna till slut sammanföll eftersom något slags verktyg 

används i båda fallen för att förstå ett innehåll. Uppgifter som kategoriserats som Spel och 

elevuppgifter har överlag någon form av tävling som syftar till att den som förstår det 

matematiska innehållet vinner spelet. Med elevuppgifter menas att eleverna gör uppgifter till 

varandra, vilket kan ses som ett spel då eleverna tävlar med varandra om den ”bästa” uppgiften. 

Något som mer är en lek där eleverna använder rösten och kroppen för att lära sig hamnar 

istället under kategorin Eleven använder rösten/kroppen. Prov har delats in i Repeterande prov 
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och Utvärderande prov, då de har olika syften. Fråga 2 som handlar om aktivitetens syfte har 

getts följande kategorier; introducerande/repeterande, lärande och utvärderande. 

Några aktiviteter som erbjuds har jag medvetet valt bort. Uppgifterna i elevboken 

innehåller aktiviteter i sig och de finns som sagt också presenterade i lärarhandledningen. Det 

här är dock en studie av vilka aktiviteter som lärarhandledningarna erbjuder, vilket gör att jag 

endast tittar på de aktiviteter som erbjuds i dem och bortser helt från uppgifterna i elevboken. 

Däremot betraktar jag Elevbokens uppgifter som en aktivitet som erbjuds i lärarhandledningen. 

Till varje kapitel finns en aktivitet som är riktad till lärare som kallas för Kunskapsbank, vilken 

syftar till att ge läraren möjlighet att repetera det matematiska innehåll som lektionen behandlar. 

I den här studien står klassrumsaktiviteter i fokus vilket gör att aktiviteten Kunskapsbank inte 

räknas som en aktivitet i denna studie. 

Många av frågorna som ställts till texten kräver en ganska hög grad av tolkning, och då 

är det viktigt att vara medveten om i vilket sammanhang texten är skriven (Boréus & Bergström, 

2005). I det här fallet har lärarhandledningen skrivits till läraren, vilket gör att jag kan tolka en 

uppmaning som ”Läs uppgifter där…” som en uppmaning till läraren. För att kvantifiera vilka 

som deltar i aktiviteten har jag tittat på vilka som uppmanas att göra något i aktiviteten. 

Kategorierna som använts för fråga 3 är; lärare och elever, flera elever och en elev. När läraren 

endast har uppgiften att presentera en aktivitet som eleverna sedan ska genomföra räknas 

läraren inte som deltagare i aktiviteten. 

Utifrån de svar jag fått genom att analysera materialet har jag skapat rubriker som utgår 

från frågorna. Inledningsvis har jag sammanställt det kvantitativa resultatet i diagram (se Figur 

3) och tabeller (se Figurer 4 och 5) och därefter har jag redogjort för det kvalitativa resultatet 

av textanalysen. Den sista frågan som handlar om anpassningsbarhet hos aktiviteterna har inte 

kunnat redovisas kvantitativt på samma sätt som de andra frågorna, helt enkelt eftersom läraren 

alltid kan anpassa en aktivitet mer eller mindre. Däremot ges en överblick över hur många 

aktiviteter som beskrivs genom att ge flera förslag på hur de kan genomföras, till exempel 

genom skrivningen: ”Eleverna jobbar till exempel parvis” (2A, s. 24). Däremot gör inte 

skrivningar som ”Eleverna jobbar i grupper om minst fem” (2A, s. 44) en aktivitet 

anpassningsbar, eftersom aktiviteten inte erbjuder annat än arbete i större elevgrupper. 

Resultatet från textanalysen presenteras under respektive fråga som ställts till materialet.  

 

5.3.2 Intervju med lärare 

Som tidigare nämnt hade jag mött de intervjuade lärarna i en annan studie, därför 

kontaktades de så snart syftet med den här studien hade formulerats. Inledningsvis hade jag 
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kontakt med tre lärare på skolan men vid utskicket av informationsbrevet (se Bilaga 1), som 

skickades till lärare och rektor cirka tre veckor innan intervjutillfället, valde en lärare att tacka 

nej till att delta. Förutsättningarna för intervjun förändrades inte mer än att mina frågor blev 

fler till antalet än vad de var från början, eftersom jag skulle få mer tid att ställa frågor. Frågorna 

som formulerats inför intervjun är av den karaktär som Bryman (2011) beskriver att frågor vid 

semistrukturerade intervjuer är. En intervjuguide (se Bilaga 2) började ta form vid det inledande 

arbetet med uppsatsen, och har vuxit fram i takt med arbetet med litteraturavsnittet och 

textanalysen. Intervjuguiden innehåller tre teman; Lärarnas bakgrund, Läromedel i matematik 

och Favorit matematik lärarhandledning, där fokus ligger på de två sista rubrikerna.  

Intervjun skedde i ett av lärarnas klassrum efter avslutad skoldag och varade i cirka 60 

minuter. Under intervjun ställdes frågorna i ungefär den ordning som de kommer i intervju-

guiden. Vid några tillfällen ställdes också följdfrågor för att få lärarna att utveckla sina svar och 

jag ställde också frågor direkt riktade till en av lärarna då jag upplevde att den andra läraren tog 

ett större talutrymme. Intervjun spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på en 

mobiltelefon, och inga anteckningar fördes vid sidan av. Detta gör att jag kunnat gå igenom 

intervjun i sin helhet i efterhand, och därmed minimerat risken för att missa något som lärarna 

sa under intervjun. 

Intervjun transkriberades i sin helhet, eftersom jag inte på förhand var säker på vilka 

delar som skulle presenteras i resultatet. På så vis minimerades risken för att missa detaljer i 

analysarbetet (Tholander & Cekaite, 2015). Lärarnas språk har därefter förändrats till 

skriftspråk för att bli enklare att läsa. Innehållet har dock inte förändrats utan enstaka ord har 

lagts till eller tagit bort, vilket syns i resultatdelen då hakparenteser använts. Under 

transkriberingen började tre teman till presentationen av resultatet ta form utifrån vad lärarna 

samtalade om under intervjun. Dessa var Aktiviteter som lärarna väljer, Aktiviteter som lärarna 

inte väljer och Aktiviteter som lärarna önskar. Under tiden jag skrev resultatdelen märkte jag 

att det behövdes en inledande beskrivning av lärarnas syn på läromedlet Favorit matematik och 

hur det kom sig att de började använda materialet. Detta gjorde att rubriken Lärarnas syn på 

Favorit matematik lades till. 

 

5.4 Kvalitet och etiska överväganden 

Många begrepp kan användas för att beskriva kvaliteten på ett arbete. Just begreppet 

kvalitet kan användas för att prata om i vilken utsträckning ett arbete kan betecknas som 

trovärdigt och tillförlitligt (Thornberg & Fejes, 2015b). I det här arbetet har jag strävat efter att 

ge en objektiv bild av vilken typ av aktiviteter som erbjuds i en lärarhandledning och hur lärare 
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kan arbeta med dem. Det finns dock alltid ett utrymme för tolkning vid både textanalys och 

intervjustudier (Boréus & Bergström, 2005; Thornberg & Fejes, 2015b), vilket jag har varit 

medveten om under arbetets gång. Intervjun med lärarna är tänkt att fungera som ett tillägg till 

textanalysen, för att belysa två lärares tankar om aktiviteterna. Därför har det inte varit viktigt 

att få variation bland de intervjuade lärarna, även om de skiljer sig när det gäller erfarenhet av 

undervisning vilket visat sig ha betydelse i tidigare, liknande studier (Ahl, 2014). Textanalysen 

är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, två metodinriktningar som kompletterar och 

därmed stärks av varandra (Bryman, 2011). 

Under intervjun hade lärarna tagit med sig de aktuella lärarhandledningarna för att 

kunna exemplifiera sådana aktiviteter som de använder och sådana de inte använder, samt för 

att kunna belysa sådana aktiviteter de upplever saknas i materialet. På så vis stärks lärarnas 

berättelser om sitt arbete med aktiviteterna i lärarhandledningen, då de kunnat visa på konkreta 

exempel och därmed kunnat motivera varför de gör de val de gör.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) innefattar fyra huvudkrav; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa har 

tagits i beaktande då jag ställts inför etiska överväganden i arbetet med studien. I den första 

kontakten med de tre lärarna poängterade jag att deras deltagande var frivilligt, och en av lärarna 

valde senare att tacka nej till att delta och behövde inte ange något skäl till detta. Jag skickade 

ut ett informationsbrev (se Bilaga 1) till lärarna och rektorn på skolan där jag tydliggjorde att 

lärarnas deltagande var frivilligt, att de och skolan skulle anonymiseras i uppsatsen och att den 

inspelade intervjun endast skulle användas för studien. Anonymiseringen innebär att skolan 

endast beskrivs ytligt och att lärarna har tilldelats fiktiva namn. Den andra delen av den här 

studien är en textanalys, där jag inte ställts inför några etiska överväganden som behöver 

motiveras. 

 

6. Resultat 

I det här avsnittet kommer resultatet av textanalysen och intervjun presenteras. I avsnitt 

6.1 presenteras svaret på frågeställningen ”Vilken typ av aktiviteter erbjuder 

lärarhandledningar från Favorit matematik för matematikundervisning i årskurs 1–3?”.  I 

avsnitt 6.2 besvaras den andra frågeställningen; ”Hur använder de intervjuade lärarna 

lärarhandledningar från Favorit matematik i sin matematikundervisning i årskurs 1–3? Vilka 

aktiviteter väljer de att använda, vilka väljer de inte och varför?”. Det här avsnittet avslutas 

med en resultatsammanfattning där svaren på frågeställningarna sammanfattas. Analysen av 

resultatet påbörjas något i det här avsnittet, men presenteras mer utförligt i nästa avsnitt. 
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6.1 Textanalys av lärarhandledningar från Favorit matematik 

Lärarhandledning och elevbok från Favorit matematik följer samma ordning för kapitel 

och lektioner. Varje kapitel är uppbyggt av cirka 10–15 lektioner, där varje lektion tar två 

uppslag i anspråk. I det här avsnittet presenteras vilken typ av aktiviteter som erbjuds i de 

aktuella lärarhandledningarna. I inledningen till varje avsnitt presenteras vilken eller vilka 

frågor från figur 2 som besvaras i avsnittet. 

 

6.1.1 Aktiviteter 

I det här avsnittet besvaras frågan ”Vilka aktiviteter erbjuder lärarhandledningarna?”. 

Lärarhandledningarna erbjuder en rad olika aktiviteter som återkommer i varje förslag till hur 

en lektionsplanering kan se ut och i det analyserade materialet som består av nio lektioner 

erbjuds sammanlagt 102 aktiviteter. I figuren nedan ges en översiktlig bild över hur de 102 

aktiviteter som erbjud i det analyserade materialet är fördelade på de kategorier som 

aktiviteterna delats in i. Därefter beskrivs aktiviteterna kortfattat. 

 

 

Figur 3: Översikt över de 102 aktiviteter som erbjuds i det analyserade materialet. 

 

Ramberättelsen är en räknesaga som både finns inläst och i textform, flera förslag på 

Frågor till samtalsbilden ges till en bild som finns i elevboken och digitalt. 

Huvudräkningsuppgifter, Räknebank och Problemlösningsuppgifter är uppgifter som finns i 

textform i lärarhandledningen. Arbete på tavlan beskrivs i löpande text och ett förslag på hur 
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läraren kan skriva på tavlan ges i form av en bild. Extra arbetsblad, Elevbokens uppgifter, 

Utvärderande prov och Repeterande prov är sådana aktiviteter där eleven räknar i boken eller 

på ett arbetsblad. Aktiviteterna Konkret material/bilder, Eleven använder rösten/kroppen och 

Spel och elevuppgifter kan sägas vara sådana uppgifter där eleverna engageras i något nytt 

matematiskt innehåll med ett mer praktiskt arbetssätt. 

Många av aktiviteterna är utformade på samma sätt i de lärarhandledningar som 

analyserats. Ramberättelse och Frågor till samtalsbilden erbjuds till samtliga lektioner bortsett 

från de två lektioner som är de sista i kapitlet. Till dessa erbjuds istället Utvärderande prov. De 

aktiviteter som erbjuds till samtliga lektioner är Huvudräkningsuppgifter, Problemlösnings-

uppgifter, Extra arbetsblad och Elevbokens uppgifter. Aktiviteten Räknebank förekommer på 

de tre lektionerna från lärarhandledning 3A och de liknar de uppgifter som ges i aktiviteten 

Huvudräkning och är i någon form extra uppgifter, i likhet med uppgifterna i Extra arbetsblad. 

Aktiviteterna med konkret material, rösten/kroppen och spel/elevuppgifter erbjuds alltid på det 

andra uppslaget till lektionen, vilket gör att de kan uppfattas som extra uppgifter. Till varje 

lektion ges ett förslag på hur en lektion kan läggas upp med de aktiviteter som erbjuds. 

Ramberättelsen, Frågor till samtalsbilden, Huvudräkningsuppgifter, Arbete på tavlan och 

Elevbokens uppgifter är sådana aktiviteter som på samtliga analyserade lektioner ingår i 

förslaget. Dessa aktiviteter kan således sägas ha en central roll i lärarhandledningarna. 

 

6.1.2 Syfte med aktiviteten 

I det här avsnittet besvaras frågan ”Vilket syfte har aktiviteten?”. I figuren nedan ges en 

översiktlig bild över syftet med aktiviteterna.  

 

 
Syfte med 
aktiviteten 

 
Introducerande/ 
Repeterande 

 
Lärande 

 
Utvärderande 

 
Antal aktiviteter 

 
32 

 
66 

 
4 

Figur 4: Översikt över vilket syfte aktiviteterna i det analyserade materialet har. 

 

Flera aktiviteter har samma syfte i samtliga lärarhandledningar. Ramberättelsen och 

Frågor till samtalsbilden syftar till att introducera ett nytt område eller innehåll för eleverna, 

och Arbete på tavlan syftar till att eleverna ska bekanta sig med metoderna som ska användas 

vid aktiviteten Elevbokens uppgifter. Det finns också ett Repeterande prov till lektion 1 i boken 
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3A, vilket inte finns till lektion 1 i boken 1A. Flera av de uppgifter som innefattar konkret 

material och bilder, kroppen och rösten och spel och elevuppgifter är också av introducerande 

karaktär. Det kan till exempel handla om ramsor, sånger och klapplekar som innehåller siffror 

inom det aktuella talområdet eller repeterar tiokompisarna som eleverna förutsätts vara bekanta 

med sedan tidigare. På det viset går introducerande och repeterande uppgifter ihop och i många 

fall används repeterande uppgifter som just introduktion till ett nytt matematiskt innehåll som 

kommer behandlas i elevboken. En aktivitet i 3A till lektionen som handlar om subtraktion med 

växling och tiotalsövergångar förklaras till exempel såhär:  

 

Även om du i årskurs 2 har lärt ut hur eleverna ska växla kan många elever ha glömt 

bort det. Det är bra om du påminner om hur eleverna ska göra med hjälp av många 

exempel på tavlan. (s. 38) 

 

Lärande är den svåraste kategorin att avgränsa, eftersom det är svårt att på förhand 

avgöra vad som räknas som lärande bland en grupp elever. Det är också den kategori där 

majoriteten av aktiviteterna placeras. Till de lärande aktiviteterna räknas Huvudräknings-

uppgifter, Räknebank, Problemlösningsuppgifter, Extra arbetsblad och de flesta av de Tips som 

erbjuds. Flera av de spel som erbjuds beskrivs mer uttryckligen som lärandesituationer, 

eftersom det är mer sannolikt att man vinner spelet om man har förstått det matematiska innehåll 

som behandlas under lektionen. Exemplet nedan är hämtat ur 3A, men det finns också liknande 

aktiviteter i de andra lärarhandledningarna. Genom att eleverna tillåts fundera över vad som är 

avgörande för hur de vinner spelet, får de också fundera över det matematiska innehållet vilket 

gör det till en lärandesituation. 

 

Efter leken kan du låta eleverna fundera på vilken strategi de bör ha för att ha större 

chans att vinna och vilket tal de bör säga näst sist (17) för att de ska kamma hem vinsten 

(3A, s. 8).  

 

De aktiviteter som kategoriseras som utvärderande är de två summativa prov som 

erbjuds i anslutning till de två avslutande kapitlen som analyserats. Elevboksuppgifterna till 

dessa lektioner är också av utvärderande karaktär, vilka jag räknat till denna kategori. De 

utvärderande aktiviteterna erbjuds alltså endast till de lektioner som är de sista i ett 

arbetsområde. Utvärdering kan också handla om bedömning. Det ges inte någonstans förslag 
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på hur formativ bedömning kan ske, men det ges facit för att kunna utföra summativ 

bedömning. 

Problemlösningsuppgifterna som erbjuds har ofta ett korrekt svar, och kan till exempel 

vara formulerade ”Ur tvättmaskinen tas 6 likadana strumpor. Hur många par får man av 

dem?” (1A, s. 20). I beskrivningen av problemlösningsuppgifterna, som ges på det första 

uppslaget i samtliga lärarhandledningar, finns förslag på frågor som läraren kan ställa när dessa 

uppgifter används i grupp. Exempel på frågeställningar är ”Finns det något annat sätt att lösa 

samma uppgift?” och ”Är något av sätten bättre än det andra?” (1A, s. 5). På detta vis 

uppmuntrar lärarhandledningen till formativ bedömning av problemlösningsuppgifter. 

Uppgiften kan verka som en rutinuppgift, men här uppmärksammas läraren på att även sådana 

uppgifter kan lösas på flera olika sätt. 

 

6.1.3 Deltagare och makthavare i aktiviteten 

I det här avsnittet besvaras frågorna ”Vilka tänkta deltagare har aktiviteten?” och ”Vem 

har makten över aktiviteten?”. Läraren har en tämligen stor ledarroll i de aktiviteter som erbjuds 

i lärarhandledningarna. I 59 av aktiviteterna deltar både lärare och elever, dessa kan ses som 

lärarstyrda med eleverna som deltagare då de svarar på lärarens frågor eller deltar vid arbete på 

tavlan. I de andra 43 aktiviteterna är dock endast eleverna aktiva, ibland i samspel med andra 

elever och ibland på egen hand. I tabellen nedan presenteras deltagandet i aktiviteterna.  

 

Deltagare i 

aktiviteten 

 
Lärare och elever 

 
En elev 

 
Flera elever 

 
Antal aktiviteter 

 
59 

 
28 

 
15 

Figur 5: Översikt över deltagare i aktiviteterna i det analyserade materialet. 

 

När läraren deltar i en aktivitet är det uteslutande som ledare, vilket gör att läraren är 

den som har makten över majoriteten av aktiviteterna i lärarhandledningen. Eleverna har dock 

en mer eller mindre aktiv roll i samtliga aktiviteter, det finns alltid förslag på hur eleverna kan 

inkluderas i till exempel en introducerande aktivitet. Frågor till samtalsbilden är en lärarstyrd 

aktivitet, eftersom läraren ställer frågorna. Frågorna ställs dock till eleverna, som därigenom är 

delaktiga i aktiviteten. Endast 15 av de 102 aktiviteter som erbjuds låter eleven tillsammans 

med andra elever möta ett matematiskt innehåll utan lärarens vägledning. Det är dock möjligt 

att flera av de aktiviteter som kategoriseras med lärare och elever som deltagare går att anpassa 
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till att endast ha elever som deltagare. Trots detta är aktiviteter där elever arbetar självständigt 

eller med vägledningar av läraren i majoritet. 

I 21 av de 28 aktiviteter som går ut på att en elev är aktiv ligger makten hos materialet, 

eftersom aktiviteterna går ut på att eleven arbetar med Elevbokens uppgifter, Extra arbetsblad 

eller med ett Repeterande eller Utvärderande prov. Utan att analysera uppgifterna i elevboken 

eller något extra arbetsblad eller prov kan man konstatera att eleven i dessa fall inte samarbetar 

med någon annan än med materialet. 

 

6.1.4 Utrymme för anpassning av aktiviteten 

I det här avsnittet besvaras frågan ”Kan aktiviteten anpassas?”. I någon mån kan man 

säga att alla aktiviteter kan anpassas, det är egentligen bara kreativiteten som sätter gränser. Om 

man däremot vill kunna använda en aktivitet på det sätt den är tänkt att användas krävs ett visst 

utrymme för att kunna göra anpassningar. Fem av de 102 aktiviteter som erbjuds är explicit 

anpassningsbara. Följande exempel kommer från 1A; ”Eleverna visar med korten den siffra 

som läraren eller en annan elev säger” (s. 8). I 2A ges följande förslag på hur en aktivitet kan 

förenklas; ”Man kan också leka så att läraren säger ”hipps” eller ”hopps” och eleverna bara 

säger talen” (s. 16). På detta sätt uppmanar lärarhandledningarna direkt till att läraren anpassar 

aktiviteterna efter gruppen, vilket kan göra läraren uppmärksam på vikten av anpassning. De 

anpassningar som läraren uppmanas att göra handlar uteslutande om hur aktiviteten ska 

organiseras. Om läraren ska ha en aktiv roll eller inte, vilket kan tänkas bero på hur eleverna 

förväntas kunna arbeta tillsammans. Att anpassa ett innehåll efter eleverna är inte aktuellt i 

aktiviteterna, i samtliga aktiviteter är talen och metoderna för att göra beräkningar givna.  

Däremot erbjuds som sagt 102 aktiviteter på de nio lektioner som analyserats, vilket gör 

det nödvändigt för lärare att anpassa lektioner efter eleverna och omständigheterna. På det sättet 

kan man säga att lärarhandledningen genomgående uppmuntrar till anpassning, eftersom den 

erbjuder många olika aktiviteter vilka passar olika bra i olika sammanhang. Det sätts heller inga 

gränser för att läraren kan anpassa till exempel Ramberättelsen och Frågor till samtalsbilden, 

vilka skulle kunna läsas upp av elever och därmed skapa ett samtal mellan elever istället för ett 

samtal mellan lärare och elever. Även om anpassningar inte explicit ges till fler än fem 

aktiviteter, finns det alltså goda möjligheter att anpassa en aktivitet eller en hel lektion efter 

grupp och omständigheter. 
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6.2 Intervju med lärare som använder lärarhandledningar från Favorit matematik 

I det här avsnittet presenteras resultatet från intervjun med lärarna. Inledningsvis finns 

det ett värde i att presentera lärarnas övergripande syn på materialet, eftersom det kan diskuteras 

i senare avsnitt. Detta presenteras under den första rubriken i det här avsnittet. Därefter 

presenteras deras berättelse om de aktiviteter de väljer, sedan deras berättelse om de aktiviteter 

de inte väljer och till sist presenteras deras tankar om vilka aktiviteter de önskar fanns i 

lärarhandledningarna. 

 

6.2.1 Lärarnas syn på Favorit matematik 

Under höstterminen började samtliga lärare på skolan använda läromedlet Favorit 

matematik från årskurs 1 till 6. Gustav och Susanne berättar att alla lärare på skolan använder 

en lärarhandledning med tillhörande elevbok i sina klasser, och att många kände sig positiva 

till att lärarhandledningen erbjuder många aktiviteter. De blev tipsade om att använda 

läromedlet efter att lärarna på en närliggande skola hade tipsat om materialet, eftersom de var 

nöjda med det. 

Många av lärarna på skolan där Susanne och Gustav arbetar var positiva till att arbeta 

med ett läromedel som är omfattande och erbjuder många aktiviteter. Både Susanne och Gustav 

uppger att de uppskattar att lärarhandledningen bidrar till att deras lektioner följer en tydlig 

struktur, och att de sällan använder andra källor än lärarhandledningen när de planerar sin 

matematikundervisning. De uppger dock att de egentligen önskade att skolan skulle köpt in ett 

annat läromedel. Susanne har haft goda erfarenheter av läromedlet Eldorado och hade gärna 

använt det igen, och Gustav uppger att han inte ville ha ett annat specifikt läromedel utan bara 

var mer öppen för andra läromedel än Favorit matematik. Lärarna på skolan hade en omröstning 

om vilket läromedel som skulle användas, vilket ledde till att Favorit matematik idag används 

på hela skolan.  

Både Susanne och Gustav uppger att det är bra att de använder samma läromedel från 

årskurs 1–6, både för eleverna som känner igen uppgifter och aktiviteter genom skolgången 

men också för dem som lärare. De har större möjlighet att samarbeta vid planering av 

matematikundervisningen och de kan diskutera sin undervisning på ett annat sätt än om de haft 

olika läromedel. Särskilt Susanne återkommer dock flera gånger under intervjun till att hon 

upplever att Favorit matematik styr hennes undervisning på ett sådant sätt att den inte håller 

den kvalitet hon vet att hennes matematikundervisning tidigare höll, när hon själv valt 

läromedel. 
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6.2.2 Aktiviteter som lärarna väljer 

Både Susanne och Gustav uppger att de har några aktiviteter som de använder 

återkommande för att inleda en lektion och för att introducera ett nytt matematiskt innehåll. 

Susanne som undervisar i matematik i årskurs 3 säger att hon uppskattar att varje lektion följer 

samma struktur. 

 

Det positiva är att jag sparar mycket tid, och det blir en väldig struktur på lektionerna 

vilket är bra för många elever. Man får ju hjälp om man tycker det är svårt att förklara 

vissa saker. 

 

Hon menar att hon märker på eleverna att de arbetar bättre när de är bekanta med 

aktiviteterna, då de ställer färre frågor av praktisk karaktär och fler frågor som handlar om det 

matematiska innehållet. För att spara tid och hålla en återkommande struktur på sin 

matematikundervisning använder hon några aktiviteter på samtliga matematiklektioner.  

 

Det finns en Samtalsbild här som vi brukar prata om utifrån frågorna. Sen finns det 

Tavlan som jag brukar använda. Ibland finns det också Tips som man kan använda, så 

då brukar jag ta en sån [aktivitet]. Och så avslutar jag med att eleverna arbetar i 

Elevboken. 

 

Susanne tillägger att hon känner sig styrd av lärarhandledningens aktiviteter, där hon 

upplever att fokus ligger på Elevbokens uppgifter. Hon säger att hon tidigare kände sig friare 

att använda aktiviteter från andra platser än lärarhandledningen, men att hon idag känner att 

lärarhandledningen erbjuder så många aktiviteter att hon måste välja några av dem. Gustav som 

undervisar i matematik i årskurs 1 har inte en lika återkommande rutin för de aktiviteter han 

använder men beskriver hur det ofta ser ut på hans matematiklektioner. 

 

De aktiviteter jag använder mest är Ramberättelsen som jag spelar upp med 

Samtalsbilden [som jag frågar om], eller så läser jag ramberättelsen till bilden. 

Problemlösning använder jag ofta, och Tips har jag använt några gånger. Sen får 

eleverna arbeta i elevböckerna och då tar jag upp boken på tavlan och går igenom något 

exempel innan. Sen brukar jag kopiera några Extra arbetsblad om det är någon som 

hinner klart. 
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Även om han inte har en fast struktur som återkommer på samtliga matematiklektioner, 

har han några aktiviteter som återkommer ofta, han tillägger också att han inte använt 

Ramberättelsen så mycket på senaste tiden. Likt Susanne uppskattar han att aktiviteterna följer 

samma struktur genom lärarhandledningarna, vilket bidrar till att ge struktur till hans 

matematikundervisning. Både Susanne och Gustav utgår ofta från aktiviteten där eleverna får 

arbeta i Elevboken, de uppger också att de båda använder de Utvärderande prov som erbjuds 

på de lektioner som avslutar kapitlen. De uppger båda två att de dels använder dem för att 

utvärdera elevernas kunskaper, men också för att utvärdera sin egen undervisning. 

Gustav uppger att han använder aktiviteten Problemlösning, medan Susanne helt valt 

bort den. Gustav menar att han genom en vidareutbildning som skolans lärare nyligen gått blev 

uppmärksammad på vikten av att eleverna får möta sådana uppgifter, men att han känner sig 

osäker på om de aktiviteter som lärarhandledningen erbjuder är nog för att eleverna ska utveckla 

problemlösningsförmågan. Han säger att han är noggrann med vilka sådana aktiviteter han 

väljer, eftersom det bara är vissa av dem som uppmuntrar till olika lösningar och svar.  

 

6.2.3 Aktiviteter som lärarna inte väljer 

Gustav som undervisar i matematik i årskurs 1 upplever att han behöver använda 

introducerande aktiviteter på något sätt, men att de inte kan ta för mycket tid i anspråk. Han 

berättar att han aldrig har använt aktiviteterna Tavlan och Huvudräkningsuppgifter. 

 

Det är inte att de är dåliga utan det [handlar om] tidsbrist. I min klass har vi ofta matte 

direkt på morgonen, då har vi samling och pratar och sen har vi matte och då blir det 

ännu mer prat. Då får man hålla [introduktionen] ganska kort. 

 

Här väljer Gustav att anpassa sitt val av aktiviteter efter eleverna, som han upplever 

behöver en kortare introduktion där han inte pratar så mycket. Susanne som undervisar i 

matematik i årskurs 3 väljer också bort en introducerande aktivitet med hänsyn till vad eleverna 

uppskattar. Hon säger att flera av hennes elever berättat att de inte tycker om Ramberättelsen, 

vilket gjort att hon valt bort den aktiviteten. Hon säger att hon alltid överväger om hon ska 

använda någon av aktiviteterna Konkret material/bilder, Eleven använder rösten/kroppen eller 

Spel och elevuppgifter. Hon säger dock att det ofta är yttre omständigheter som avgör om och 

vilken av dem hon använder eller inte använder. 
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Det är olika. Det är mer att jag funderar över om eleverna skulle tycka att det var roligt 

och om det funkar rent praktiskt. 

 

Åsikterna går isär när det gäller Problemlösning. Susanne har tidigare haft goda 

erfarenheter av att arbeta med problemlösning under en lektion i veckan, vilket hon inte 

upplever att hon hinner med längre då hon prioriterar Elevboken. Hon tycker inte heller att de 

aktiviteter som kallas för Problemlösning i lärarhandledningen nödvändigtvis är 

problemlösningsuppgifter. Gustav uppger dock att han använder dem ibland, men väljer bort 

dem när det är en rutinuppgift som presenteras i textform. Gustav läser upp ett exempel på en 

sådan uppgift från lärarhandledning 1B. 

 

”I djuraffären finns 11 marsvin. De säljer tre marsvin, hur många marsvin är det kvar 

i affären?” Det känns som en vanlig rutinuppgift. Det är som att de trycker in det för att 

vi måste ha problemlösning. 

 

Susanne instämmer och säger att dessa uppgifter är anledningen till att hon valt bort 

Problemlösningsuppgifterna, helt enkelt för att de inte stämmer överens med hennes 

uppfattning om vad problemlösning är. Både Susanne och Gustav säger att de hoppar över sidor 

i Elevboken för att hinna med andra aktiviteter där eleverna utvecklar andra förmågor än 

beräkningsförmågan. Susanne säger dock att hon upplever att hon är den lärare på skolan som 

låter samtliga elever hoppa över sidor för att få tid till andra aktiviteter, medan Gustav säger att 

han hoppar över sidor på individnivå när det behövs. De väljer också bort Huvudräknings-

uppgifterna, helt enkelt för att de inte tycker att de bidrar med något som Elevboken inte redan 

bidragit med. 

 

6.2.4 Aktiviteter som lärarna önskar 

Susanne och Gustav är överens om att det erbjuds många aktiviteter i lärar-

handledningarna, men de upplever inte att de har tid att arbeta med sådana aktiviteter de hade 

velat, eftersom Elevbokens uppgifter upptar så mycket av undervisningstiden. Därför önskar de 

båda att aktiviteter där kommunikation, resonemang och problemlösning står i fokus fanns som 

egna uppslag i elevboken. Susanne som känner sig styrd av det fokus som ligger på arbete i 

Elevboken säger att hon förstår att det egentligen är upp till henne att komplettera med sådana 

uppgifter. Hon uppger att hon på grund av tidsbrist prioriterar arbete i Elevboken före andra 

aktiviteter, och att hon därför önskar färre uppgifter där beräkningsförmågan tränas och fler 
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uppgifter där eleverna får utveckla kommunikations-, resonemangs- och problemlösnings-

förmågan.  

 

[Jag hade önskat] att man bjöd in till samtal på ett annat sätt i elevboken. Man har ju 

samtalsbilen man kan prata om, [men jag hade velat ha aktiviteter där] eleverna får 

samtala och samarbeta i elevboken. 

 

Som tidigare nämnt upplever Susanne att hon är den lärare på skolan som hoppar över 

flest sidor i elevboken till förmån för andra aktiviteter, vilket tyder på att hon redan på egen 

hand prioriterar andra aktiviteter än de i elevboken. Även Gustav uttrycker en önskan om fler 

samarbetsövningar där eleverna löser uppgifter tillsammans. Han säger dock att han själv skulle 

kunna ta uppgifter i lärarhandledningen och anpassa dem för samarbete. 

 

I den bästa av världar hade det varit färre uppgifter med färdighetsträning och mer 

diskussionsuppgifter. Det finns många aktiviteter med bra och kluriga uppgifter, men 

det är enskilda uppgifter. Då skulle jag kunna styra in dem på att göra dem tillsammans. 

 

Susanne återkommer ofta till att hon egentligen hade velat ha ett annat läromedel, därför 

jämför hon Favorit matematik med Eldorado. Hon säger att eftersom elevboken inte var lika 

omfattande hade hon mer tid till problemlösning, men också att kommunikation och 

resonemang hade en tydligare roll i elevboken från Eldorado. 

 

I det andra materialet kunde man inte bara räkna på i elevboken, utan det var mer [fokus 

på att] jobba tillsammans… Fördelen var att man hade samtal på ett helt annat sätt än 

när man bara ger varandra arbetsro och arbetar i elevboken, som med Favorit. 

 

Gustav utvecklar inte sina egna tankar kring bristen på samtalsuppgifter i elevboken, 

men håller med Susanne om att han också önskar att kommunikation och resonemang hade en 

tydligare roll i just elevboken. Även om de uppger att de sparar tid på att använda aktiviteter i 

lärarhandledningen, upplever de båda att aktiviteterna kräver mycket förberedelser. Om 

aktiviteter som uppmanar till kommunikation och resonemang hade funnits i elevboken, hade 

dessa förmågor fått en tydligare roll i deras matematikundervisning. 
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6.3 Sammanfattning av resultatet 

Genom textanalysen av de tre lärarhandledningarna har det framkommit att 102 

aktiviteter erbjuds till de nio analyserade lektionerna. Ungefär en tredjedel av aktiviteterna är 

sådana där eleven arbetar på egen hand, ofta med ett skrivet material där beräkningsförmågan 

står i fokus. Dessa aktiviteter dominerar lärarnas undervisning, vilket de båda önskar förändra. 

Textanalysen och intervjun med lärarna visar att det erbjuds ett brett urval av aktiviteter där 

elever arbetar tillsammans med andra. Lärarna upplever däremot att det finns ett riktat fokus 

mot arbete i elevboken, vilket stärks av textanalysen där många av de aktiviteter som erbjuds 

syftar till att introducera och förbereda eleven för det matematiska innehåll som presenteras i 

elevboken. Sammanfattningsvis kan man säga att de analyserade lärarhandledningarna erbjuder 

aktiviteter där eleven ges möjlighet att utveckla samtliga förmågor, men att det ligger ett fokus 

på elevboken som kan leda till att beräkningsförmågan utvecklas mer än till exempel 

kommunikationsförmågan och problemlösningsförmågan. 

 

7. Analys 

Genom resultatet har det blivit tydligt att lärarhandledningarna från Favorit matematik 

erbjuder ett brett urval av aktiviteter samtidigt som det finns ett fokus på vissa aktiviteter, 

däribland Elevbokens uppgifter. Vad händer med matematikundervisningen när man väljer att 

utgå från aktiviteter där eleven arbetar på egen hand, respektive tillsammans med andra elever? 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras dessa teman förenklat och skiljt från varandra, även 

om lärare i praktiken väljer aktiviteter av båda slagen i sin undervisning. Exempel från både 

Susanne och Gustavs berättelser tas upp under respektive rubrik, vilket också belyser att lärare 

använder aktiviteter av båda slagen. 

 

7.1 Att arbeta på egen hand 

Elevboken har haft och har fortfarande en stark ställning i svensk matematik-

undervisning. Detta gör att svensk matematikundervisning har varit och är starkt präglad av den 

elevbok som används (Johansson, 2011). Även om svenska lärare använder en lärarhandledning 

kan elevboken fortfarande vara styrande, vilket blivit tydligt genom intervjun med Susanne och 

Gustav. De uppger själva att de prioriterar att låta eleverna arbeta i elevboken, och att det leder 

till att deras matematikundervisning inte utvecklar problemlösnings-, kommunikations- och 

resonemangsförmågan hos eleverna i önskvärd grad. Genom textanalysen och intervjun med 

lärarnas blir det tydligt att det finns ett riktat fokus mot Elevbokens uppgifter, vilket kan göra 

den aktiviteten styrande. Frågan är vad som händer med matematikundervisningen när 
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aktiviteter från lärarhandledningarna som arbete i elevboken och andra aktiviteter med skrivet 

material där eleven arbetar självständigt står i fokus. 

Lärarhandledningen till läromedlet Favorit matematik erbjuder nästan dubbelt så många 

aktiviteter där eleven arbetar på egen hand, jämfört med sådana aktiviteter där eleven arbetar 

tillsammans med andra elever. I majoriteten av aktiviteterna som erbjuds är dock läraren också 

deltagare, vilket gör att det i dessa kan förekomma samarbete mellan lärare och en elev, eller 

mellan flera elever och läraren. Genom lärarnas berättelser om hur de arbetar med 

lärarhandledningarna blir det dock tydligt att det finns ett fokus på elevers självständiga arbete 

i elevboken eller med något annat skrivet material. Genom att använda de aktiviteter där elev 

arbetar på egen hand finns goda möjligheter för eleven att utveckla beräkningsförmågan och att 

förvärva kunskaper om det matematiska innehåll som presenteras i elevboken och annat skrivet 

material. För att begreppsförmågan ska utvecklas krävs att eleven möter ett matematiskt 

innehåll i olika representationsformer. Det är möjligt att detta sker genom arbete i elevboken 

och med andra arbetsblad, däremot kan begreppsförmågan utvecklas i högre grad genom att 

eleven erbjuds olika typer av aktiviteter där till exempel konkret material används (Skolverket, 

2011; Skolverket, 2016). 

I 21 av de 102 aktiviteter som erbjuds i det analyserade materialet kommunicerar eleven 

endast med ett skrivet läromedelsmaterial, där materialet är makthavare över lärande-

situationen. Materialet är redan skrivet och kan egentligen inte anpassas efter elevens förmåga. 

Däremot kan lärare välja att anpassa elevers arbete efter vilken nivå de befinner sig på. Dels 

finns elevboken i två nivåer och det finns också två uppslag till varje lektion, varav ett kan ses 

som extra uppgifter där eleven utmanas ytterligare. På så vis kan eleven förvärva kunskaper om 

ett matematiskt innehåll på den nivå den befinner sig, trots att materialet redan är skrivet. Detta 

är, genom en konstruktivistisk syn på lärande gynnsamt för elevens utveckling (Lampert & 

Cobb, 2003; Säljö, 2012). 

Beroende på hur arbetet med det skrivna läromedelsmaterialet designas av läraren kan 

eleven ges mer eller mindre stöd i sitt lärande. Däremot är det rimligt att anta att om aktiviteter 

där eleven arbetar självständigt med det skrivna materialet finns ingen stöttning att få, bortsett 

från eventuellt konkret material och vägledning från läraren vid behov. Sådant stöd ges dock 

inte alltid till samtliga elever, utan endast när eleven anses vara i behov av stöd. Det handlar 

snarare om att eleven utvecklas enligt de stadier som det skrivna materialet är skapat efter, 

vilket i viss mån kan anpassas efter vilken nivå eleven befinner sig på då elevboken är uppdelad 

i sidor som anses vara grundläggande respektive mer utmanande. Om en elev arbetar på egen 

hand utan stöd från andra finns inte möjlighet till kommunikation och resonemang med andra 
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individer utan endast med skrivet material, därmed blir kommunikation något eleven lär sig om 

och inte genom. När eleven arbetar på egen hand med ett skrivet läromedelsmaterial läggs fokus 

på lärande genom förvärvande av kunskap. 

Att arbeta på egen hand leder ofta till att eleven förväntas förvärva kunskaper som 

förmedlas av ett skrivet läromedelsmaterial. Detta har blivit tydligt genom denna studie, där 

aktiviteter där eleverna arbetar självständigt med elevböcker och arbetsblad står i fokus. Genom 

textanalysen har det visat sig att ungefär en tredjedel av de analyserade aktiviteterna syftar till 

att repetera och introducera sådant innehåll som eleven har mött eller kommer att möta i 

elevboken. Förvärvandet förväntas också ske i en viss ordning, eftersom lärarhandledningen är 

strukturerad efter lektioner som följer en särskild ordning. 

Det finns dock möjlighet att anpassa uppgifter så att elever kan arbeta tillsammans, 

vilket både Susanne och Gustav påtalar. De ser båda ett tydligt fokus på förvärvande av 

kunskap, samtidigt som de är medvetna om att de själva skulle kunna anpassa aktiviteter så att 

lärande sker genom deltagande. Samtidigt pratar både Susanne och Gustav om att de väljer bort 

aktiviteter som de upplever tar tid att förbereda, vilket gör att man kan anta att Elevbokens 

uppgifter och andra arbetsblad är sådana aktiviteter som är smidiga att använda då de inte kräver 

samma förberedelser som mer praktiska aktiviteter. Att lärare sparar tid genom att inte behöva 

förbereda särskilt mycket kan sägas vara en av de största fördelarna med att använda aktiviteter 

där elever arbetar självständigt. Samtidigt visar textanalysen och intervjun med lärarna att 

sådant arbete inte på egen hand leder till matematikundervisning där samtliga matematiska 

förmågor utvecklas.  

 

7.2 Att arbeta tillsammans 

Att lärare använder en lärarhandledning som stöd i matematikundervisningen har blivit 

mer populärt på senare år då man börjat titta åt Finlands håll, där lärare i sin framgångsrika 

matematikundervisning använder lärarhandledningar som ett gynnsamt stöd (Hoelgaard, 2015). 

Genom intervjun med lärarna blir det tydligt att de upplever en brist på aktiviteter i lärar-

handledningarna som inbjuder till att elever utvecklar kommunikations- och resonemangs-

förmågan. Samtidigt visar analysen av lärarhandledningarna att det finns ett brett utbud av 

aktiviteter som, både i sin ursprungsform och genom att anpassas, kan bidra till att eleverna 

utvecklar dessa förmågor. Vad händer med matematikundervisningen när lärare utgår från 

aktiviteter i lärarhandledningarna där elever arbetar tillsammans med andra? 

Att arbeta tillsammans med andra kan göra att elever stöttas och kan utvecklas i högre 

grad än vad de hade klarat på egen hand. Teorin om den proximala utvecklingszonen bygger på 
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att en individ genom stöttning kan lära sig något som den inte hade kunnat lära sig på egen hand 

(Säljö, 2012). Aktiviteterna i lärarhandledningarna är dock inte formulerade på ett sådant sätt 

som uppmärksammar läraren på hur grupper och par av elever bör sättas ihop för att göra 

stöttning inom den proximala utvecklingszonen möjlig. Man kan ändå tänka sig att läraren har 

en uttänkt strategi kring grupparbeten generellt som kan implementeras även i matematik-

undervisningen. 

Genom samarbete i matematikundervisningen skapas också möjligheter för eleven att 

utveckla kommunikations- och resonemangsförmågan, samtidigt som eleven möter ett 

matematiskt innehåll. Dessa förmågor används därför i dessa aktiviteter som ett medel för att 

lära sig ett matematiskt innehåll. Förutom att stötta varandra för att på så sätt kunna utvecklas 

i större utsträckning kan samtal mellan elever utveckla dessa förmågor, vilket gör sådana 

aktiviteter nödvändiga. Gustav och Susanne poängterar vikten av att elever får samtala under 

matematiklektionerna, de ser kommunikation både som ett mål och ett medel med 

undervisningen eftersom de säger att de dels måste få lära sig kommunicera matematik och att 

de kan utvecklas mer genom att samtala med andra. 

Susanne och Gustav kommer båda in på att vissa aktiviteter kräver mer förberedelser än 

andra, och ofta handlar det om de aktiviteter där eleverna arbetar tillsammans. Det varierar om 

aktiviteterna går ut på att eleverna arbetar i par eller i grupp, men dessa aktiviteter erbjuds 

återkommande genom lärarhandledningarna. Detta gör det möjligt att lärare använder sig av 

återkommande konstellationer för grupper och par av elever, för att på så sätt minska tiden som 

går åt till förberedelser. På samma sätt pratar Susanne och Gustav om att problemlösning inte 

har en tydlig roll i deras matematikundervisning, eftersom den inte har det i läromedlet. 

Samtidigt visar textanalysen på att det finns en tanke med hur Problemlöningsuppgifterna ska 

skapa samtal mellan elever om olika typer av metoder och lösningar.  

Den största fördelen med att använda de aktiviteter från lärarhandledningarna där 

eleverna samarbetar verkar helt klart vara att man kan utnyttja den proximala utvecklingszonen. 

Samtidigt som elever kan lära sig mer genom att få stöttning av andra kan de också utveckla 

kommunikations- och resonemangsförmågorna. Det ska ändå sägas att en sådan undervisning 

är tidskrävande för lärare, trots att lärarhandledningarna bidrar med en mängd samarbets-

aktiviteter som lärare kan välja bland. Susanne och Gustav menar att detta hade kunnat lösas 

med att inkludera sådana övningar i elevböckerna, på så sätt hade dessa aktiviteter fått en 

tydligare roll i undervisningen. Kanske handlar det om en ovana att använda lärarhandledningar 

som utgångspunkt snarare än elevböcker, det är möjligt att det tar en tid innan lärare blir bekanta 

med ett läromedel och att Susanne och Gustav med tiden kommer kunna skifta fokus från 
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enskilt arbete till samarbetsövningar. Genom den här studien har det blivit tydligt att sådana 

aktiviteter innebär fördelar när det kommer till elevers utveckling, men också kommer med 

nackdelar för lärare, då de är mer tidskrävande. 

 

7.3 Sammanfattning av analysen 

Analysen har visat att lärarhandledningarna erbjuder ett brett urval när det gäller 

aktiviteter, samtidigt verkar stödet inte vara tillräckligt för att lärare ska kunna kvalitetssäkra 

sin undervisning genom att endast använda aktiviteter i lärarhandledningen. Det sparar tid att 

välja aktiviteter där elever arbetar självständigt, men aktiviteter där elever arbetar tillsammans 

krävs för att till exempel kommunikations- och resonemangsförmågan ska utvecklas. Utifrån 

den här analysen verkar det krävas en balans mellan att lära genom förvärvande och att lära 

genom deltagande, vilket Sfard (1998) också påtalar, för att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla samtliga matematiska förmågor. Trots att det finns ett fokus på aktiviteten Elevbokens 

uppgifter finns det också möjlighet att använda ett brett urval av andra aktiviteter där elever får 

samarbeta med andra elever. Susanne och Gustav har använt läromedlet i knappt ett läsår, och 

kanske kan utvärdering av materialet leda till att skapa diskussion bland lärarna på skolan för 

att på så vis kunna utveckla och kvalitetssäkra matematikundervisningen. 

 

8. Diskussion 

I det här avslutande avsnittet diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskning som 

presenterats samt de konsekvenser för undervisning som blivit synliga genom studien. Därefter 

diskuteras de metoder som använts och slutligen ges förslag till framtida forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion och konsekvenser för undervisning 

Den här studien har haft sin utgångspunkt i tre lärarhandledningar från läromedlet 

Favorit matematik, det framstod dock ett tydligt fokus på elevboken i intervjun med lärarna 

vilket gjorde att aktiviteter där elever arbetar enskilt blev ett av de teman som framkom genom 

analysen. I den studentuppsats (Eriksson, 2017) som studerade i vilken utsträckning Favorit 

matematik möjliggör att elever utvecklar matematiska kompetenser presenterades slutsatsen att 

arbete i elevboken inte är en aktivitet som i sig kan bidra till att samtliga kompetenser utvecklas. 

Genom den här studien har det också blivit tydligt att elevbok och lärarhandledning tillsammans 

utgör en helhet som kan fungera som ett bra stöd för lärare i planering, genomförande och 

utvärdering av matematikundervisning. De ger däremot inte allt det stöd som lärare önskar. De 
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intervjuade lärarna menar att aktiviteterna i lärarhandledningen kräver mycket förberedelser 

och att de väljer att fokusera på elevboken, eftersom de känner sig styrda till att göra det. 

Lärare har inte alltid möjlighet att välja läromedel, vilket gör att de inte kan säkerställa 

kvaliteten på undervisningen genom att välja det bästa läromedlet (Skolverket, 2015a). Susanne 

och Gustav uppger att de hade velat ha ett annat läromedel och de upplever inte heller att deras 

undervisning är så bra som den hade kunnat vara. Detta är ett tydligt exempel på hur ett val av 

läromedel påverkar lärare och deras matematikundervisning i praktiken. Både Susanne och 

Gustav verkar medvetna om att det är bra att de använder samma läromedel på skolan, samtidigt 

som de inte känner sig nöjda med sin matematikundervisning. Susanne och Gustav har olika 

mycket erfarenhet och Susanne som arbetat som lärare i 19 år menar att hennes undervisning 

tidigare höll högre kvalitet, då eleverna i högre utsträckning fick möjlighet att utveckla de fem 

matematiska förmågorna. Susannes berättelse är ett tydligt exempel på att lärare bör tillåtas 

välja läromedel i så stor utsträckning som möjligt, för att kunna kvalitetssäkra sin undervisning.  

I lärarhandledning 3A tillkommer aktiviteten Räknebank som också har som syfte att 

bidra till att eleven utvecklar sin beräkningsförmåga. Det finns inga instruktioner för hur 

aktiviteten är tänkt att användas, vilket gör att uppgifterna kan läsas upp muntligt av både lärare 

och elever. Utifrån detta kan man anta att författarna till läromedlet Favorit matematik anser att 

det behövs fler aktiviteter som utvecklar beräkningsförmågan hos eleven, i takt med att 

utveckling sker. I den här studien har jag inte studerat i vilken grad uppgifterna blir mer 

avancerade i takt med att eleven utvecklas, vilket gör att jag inte kan säga något om det. 

Däremot kan jag konstatera att det i takt med att eleven utvecklas erbjuds fler aktiviteter där 

beräkningsförmågan utvecklas. Beroende på hur aktiviteten Räknebank används kan också 

andra förmågor tränas, om elever till exempel får samtala om och resonera kring olika metoder 

för att lösa sådana rutinuppgifter. 

Lärarna väljer att utgå från aktiviteten Elevbokens uppgifter, även om de känner sig 

stressade över att den kräver mycket tid. Frågan är om elevbokens starka roll i svensk 

matematikundervisning gör den aktiviteten styrande, eller om det handlar om att författarna till 

läromedlet vill lägga fokus på elevboken som faktiskt är en produkt de säljer och tjänar pengar 

på. Hemmis (Skolvärlden, 2017) påstående om att det blivit fult att använda läromedel i svensk 

matematikundervisning kan inte bekräftas genom denna studie, snarare verkar Susanne och 

Gustav se elevboken som en aktivitet de föredrar att använda, men som behöver utvecklas.  

Susanne och Gustav säger att de önskar att elevboken i sig skulle innefatta fler 

samarbetsövningar för att på så sätt kunna bidra till att utveckla samtliga fem matematiska 

förmågor hos eleverna. De önskar ändra på elevboken, och är egentligen nöjda med hur 
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aktiviteterna i lärarhandledningarna är utformade. Inledningsvis påtalade jag att elevbok och 

lärarhandledning ofta kommer med varandra och att man därför ofta får någon av dessa ”på 

köpet” med den andra. I det här fallet verkar elevboken ha kommit på köpet med 

lärarhandledningen. Även om Susanne och Gustav inte valt Favorit matematik ser de 

förhållandevis positivt på lärarhandledningen, om man bortser från det fokus som finns på 

Elevbokens uppgifter. De föreslår förändringar som visar på att de granskat läromedlet medan 

de använt det, vilket förhoppningsvis kan skapa diskussion kring valet och användning av 

läromedel inför kommande läsår. 

 

8.2 Metoddiskussion 

I intervjun med lärarna blir det tydligt att Susanne som har längre erfarenhet av 

matematikundervisning kan jämföra sin nuvarande undervisning med den hon tidigare haft och 

därigenom kan hon diskutera kvaliteten på hennes matematikundervisning i högre grad än vad 

Gustav kan. Det är möjligt att jag genom att förbereda fler frågor som syftade till att få Gustavs 

perspektiv som ny lärare på kvalitetssäkring av matematikundervisning, hade fått andra svar. 

Fokus för denna studie har dock varit vilka aktiviteter som erbjuds i lärarhandledningar och 

vilka av dessa som lärare använder respektive inte använder i sin matematikundervisning och 

anledningar till det. Det är möjligt att jag fått mer fördjupande svar genom att ställa fler frågor 

som tog lärarnas olika erfarenhet i beaktande men det verkar inte troligt att slutsatsen för den 

här studien hade blivit en annan genom att ställa sådana frågor, däremot hade den kunnat bli 

rikare. 

Kategoriseringen av aktiviteterna, som presenteras i figur 3, hade kunnat göras på andra 

sätt. Till exempel hade aktiviteterna med konkret material, rösten/kroppen och spel/elev-

uppgifter kunnat sammanfattas under rubriken Tips, vilket görs i lärarhandledningarna. Jag har 

inte diskuterat just dessa aktiviteter med varandra utifrån kategoriseringarna, vilket gör att en 

sammanslagning hade kunnat göras. Samtidigt kan kategoriseringarna som gjorts bidra med 

kunskap om vilken typ av aktiviteter som erbjuds i lärarhandledningarna både för den som läser 

den här studien och för framtida studier, vilka då kan använda resultatet från den här studien. 

Det hade också varit möjligt att analysera ett helt kapitel ur respektive lärarhandledning, 

för att på så sätt få en mer komplett bild av hur ett helt arbetsområde i matematik kan se ut om 

man utgår från aktiviteterna i lärarhandledningar från Favorit matematik. Då hade det varit en 

fördel att analysera ett kapitel som de intervjuade lärarna redan arbetat med, för att på så sätt 

mer specifikt prata om vilka aktiviteter de väljer, inte väljer och önskar fanns med. Under 

intervjun gav lärarna exempel från sin egen matematikundervisning genom att prata utifrån 
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specifika aktiviteter i lärarhandledningarna, även om jag inte analyserat just de aktiviteterna. 

Det är dock inte säkert att textanalys och intervju utifrån precis samma aktiviteter bidragit med 

något mer än vad denna studie redan gjort, eftersom aktiviteterna är genomgående desamma 

för matematikundervisning i årskurs 1–3. 

 

8.3 Förslag till framtida forskning 

Slutsatserna för den här studien är att det erbjuds ett brett utbud av aktiviteter i 

lärarhandledningarna från Favorit matematik, men att det finns ett fokus på aktiviteten där 

eleverna arbetar enskilt i elevboken. Detta gör att det i framtida studier vore intressant att titta 

på andra läromedel, exempelvis Eldorado som Susanne har goda erfarenheter av, för att utröna 

om fokus på elevboken är en tendens som endast kan kopplas till Favorit matematik eller om 

det finns ett generellt fokus på elevboken hos flertalet läromedel. Det kan också vara av intresse 

att intervjua flera lärare på olika skolor för att kunna säga mer om hur lärare använder de 

aktiviteter som erbjuds i lärarhandledningar. 

Utifrån metoddiskussionen kring kvalitetssäkring av undervisning och möjlighet att 

välja läromedel är det också av intresse att intervjua lärare som valt, respektive inte valt det 

läromedel de använder för att studera hur det påverkar deras matematikundervisning. Lärarna 

som intervjuats i den här studien uppger att de inte är nöjda med deras undervisning, och att det 

till stor del beror på hur det aktuella läromedlet är utformat. Därför kan det vara intressant att 

intervjua lärare som inte använder läromedel i matematik, för att utröna vad det är som gjort att 

de valt en annan väg än den som dominerar svensk matematikundervisning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 
Hej! 
 
Jag studerar sista året på grundlärarutbildningen med inriktning F-3, och skriver just nu mitt 
självständiga arbete i matematik. Mitt arbete kommer att fokusera på aktiviteter i en 
lärarhandledning i matematik. Ni har uppgett att ni är intresserade av att delta i en 
gruppintervju, vilket jag är väldigt glad för. I det här brevet får ni lite mer information om mitt 
arbete och om intervjuns upplägg. 
 
Syftet med arbetet är att studera vilken typ av aktiviteter Favorit matematik lärarhandledning 
erbjuder för matematikundervisning i årskurs 1–3, och vilka aktiviteter lärare väljer att 
använda. Intervjun kommer i första hand att fokusera på hur ni, enskilt och eventuellt som 
grupp, använder aktiviteterna i lärarhandledningen. För att samtalet ska bli så givande som 
möjligt får ni gärna ta med den aktuella lärarhandledningen och fundera över någon bra 
aktivitet som kan lyftas fram. 
 
Med ert samtycke kommer intervjun att spelas in och sedan transkriberas. Samtliga lärare och 
skolan kommer att anonymiseras i uppsatsen. Materialet från intervjun kommer endast 
användas för denna studie. Det är viktigt att ni är medvetna om att ert deltagande är frivilligt 
och att ni när som helst kan avbryta intervjun utan att ange något skäl. 
 
Jag ser fram emot ett givande samtal med er under intervjutillfället! 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Linnea Almqvist 
Örebro Universitet 
[Kontaktuppgifter] 
 
 
Handledare:  
Anna Teledahl 
Högskolan Dalarna 
[Kontaktuppgifter] 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Lärarnas bakgrund som matematiklärare 
 

- Lärarna berättar kort om sig själva och sin matematikbakgrund. 
- Hur ser arbetet vanligtvis ut när du planerar en lektion eller ett arbetsområde i 

matematik? 
 
 
Läromedel i matematik 
 

- Vilken är din inställning till läromedel i matematik? 
o Kan du tänka dig att helt utgå från ett läromedel när du planerar?  

Varför/ varför inte? 
- Vilka tidigare läromedel har du använt? 

o Vilken var lärarhandledningens roll? 
- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda läromedel i matematik? 
- Finns det några specifika för-/nackdelar med att använda just Favorit matematiks 

läromedel? 
 
 
Favorit matematik lärarhandledning 
 

- Hur kommer det sig att ni började använda handledningen? 
- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda handledningen? 
- Vilka aktiviteter ur handledningen använder du återkommande? 

o Vad tror du påverkar vilka aktiviteter du väljer? 
o Vad tror du påverkar vilka aktiviteter du inte väljer? 

- Finns det några aktiviteter du aktivt väljer bort?  
o Vad tror du påverkar vilka aktiviteter du väljer bort? 

- Använder du handledningen på något vis när du bedömer elevernas arbete? 
o Summativ/formativ. 

- Saknar du något förslag på aktivitet i handledningen?  
o Hur hanterar du det? 

- Hur tror du, i stora drag, att handledningen påverkar din undervisning i matematik? 
- Nu har du berättat om hur du arbetar, skulle du vilja arbeta på något annat sätt? I så 

fall; varför? 
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