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En kort sammanfattning av syfte, metod och resultat presenteras här.  
Syftet med denna studie är att analysera fyra olika lärarhandledningar i matematik för 
årskurs 6 för att få mer kunskap kring stödet som erbjuds inom kapitlet procent. De 
lärarhandledningar som analyserats är Favorit matematik, Koll på matematik, Matte 
Eldorado och Matte Direkt Borgen. Lärarhandledningarna har i denna studie analyserats 
utifrån ett reviderat ramverk, vilket innehåller fyra kategorier. Vid analyserna användes 
ett kodningsschema och en kodningsmanual. Dessa två användes för att kunna 
registrera innehållet i lärarhandledningen till rätt kategori i ramverket. Kategorierna 
var: aktiviteter, formativ bedömning och utvärdering, genomförande och 
individualisering samt konkret material. I studien har även skillnader mellan de fyra 
lärarhandledningarna analyserats. Resultatet visade att den finska lärarhandledningen, 
Favorit matematik, erbjuder mycket stöd medan stödet i de svenska 
lärarhandledningarna varierar. 
_____________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
 
Utifrån en svensk nationell utvärdering som Skolinspektionen (2009) gjort framkommer 
det att matematiklektionerna i Sverige i huvudsak består av att eleverna arbetar 
självständigt i elevboken. Detta mönster med att eleverna arbetar enskilt i elevboken är 
även vanligt förekommande runt om i världen (Hiebert, 2003; Arora m.fl.,2012). Det 
vanligaste materialet lärare i årskurs 4 och 8 använder sig av i matematikundervisningen 
är elevböcker (Arora m.fl., 2012; Jablonka & Johansson, 2010). Dessutom ligger svenska 
lärares användning av elevböcker i undervisningen högre än det internationella 
genomsnittet (Arora m.fl., 2012). 
  
Ny forskning lägger stor vikt på lärarhandledningens roll som stöd till läraren i 

matematikundervisningen (Cobb & Jackson, 2011;2012; Arora m.fl., 2012). Trots det 

menar Neuman m.fl (2014) att forskning kring lärarhandledningar är begränsad. I 

tidigare forskning kring läromedel har fokus riktats mot elevbokens uppbyggnad, 

innehåll samt elevernas lärande (Jablonka & Johansson, 2010). Enligt Hemmi m.fl 

(2013) visar forskning att stödet i lärarhandledningarna med tillhörande läroböcker i 

matematik varierar samt ser olika ut.  

 

Enligt McIntosh finns det kända svårigheter och missuppfattningar (2008, s.46) som 
elever har när det kommer till procentkapitlet. Dessa fallgropar kan vara att elever har 
problem med att förstå begreppet procent (McIntosh, 2008). På grund av det McIntosh 
(2008) har nämnt angående elevers missuppfattningar kring procent, valdes detta 
kapitel eftersom vi kan ha användning av resultatet i studien både nu och senare under 
vår verksamma tid som lärare. Däremot finns det knapphändig forskning kring hur 
stödet i specifika kapitel kan se ut. Av den anledningen blir vår studie viktig, då den 
riktar sig till alla som vill få mer kunskap om vilket stöd lärarhandledningar erbjuder 
inom procentkapitlet. 
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med detta självständiga arbete är att analysera vilket stöd fyra olika 
lärarhandledningar för årskurs 6 inom procent, erbjuder lärare som undervisar i 
matematik. 
 
Forskningsfrågorna som denna studie utgår ifrån är följande:  
 

• Vad erbjuder olika lärarhandledningar för stöd inom procentkapitlet? 
 

• Finns det någon skillnad mellan lärarhandledningarna, och i så fall vilka, i det 
stöd som erbjuds inom procentkapitlet? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
I litteraturgenomgången presenteras tidigare resultat från läromedelsanalyser och 
lärares åsikter om lärarhandledningar.  
 

2.1 Läromedelsanalyser 
 
Studier kring vilket stöd lärarhandledningar erbjuder har ökat på senare år. Trots det 
finns det fortfarande en begränsad mängd forskning kring detta område. Nedan 
presenteras forskning med fokus på läromedelsanalyser. 
 
Hoelgaard (2015) har analyserat vilket stöd tre svenska lärarhandledningar och en finsk 
lärarhandledning ger matematiklärare i årskurs 1–3. De svenska lärarhandledningarna i 
studien är Matte Direkt Safari, Matte Eldorado och Nya Matematikboken. Den finska 
lärarhandledningen i hennes studie är Favorit matematik, som ”[…] är en bearbetning av 
ett välkänt och välanvänt finskt läromedel, Tuhattaituri […]” (Hoelgaard, 2015, s.29). 
Även Koljonen (2014) har gjort en dokumentanalys men då istället fokuserat på nio 
finska lärarhandledningar i matematik i årskurserna 1, 3 och 6. Vidare vill Hemmi m.fl. 
(2013) med sin studie få kunskap om variation mellan och inom svenska och finska 
lärarhandledningar. De finska lärarhandledningar som de analyserar är Laskutaito och 
Min Matematik. De svenska lärarhandledningarna som de analyserar är Matte Direkt 
Safari och Matte Eldorado. 
 
Flera av studierna ovan fokuserar på vilket stöd lärarhandledningar erbjuder gällande 
lektionsaktiviteter. Både resultatet av Hemmi m.fl.:s (2013) och Hoelgaards (2015) 
studier visar att finska lärarhandledningar erbjuder ett stort utbud och variation av 
aktiviteter som ska genomföras i helklass. Svenska lärarhandledningar erbjuder istället 
främst stöd för aktiviteter eleverna kan göra enskilt under lektionerna (Hemmi m.fl., 
2013). De svenska lärarhandledningarna i Hemmi m.fl.:s (2013) studie, erbjuder vidare 
stöd och förslag på aktiviteter som kan genomföras utomhus som exempelvis lekar och 
spel. I likhet med deras resultat visar Koljonen (2014) att också de finska 
lärarhandledningarna ger förslag på spel.  
 
Koljonens (2014) resultat visar på att de finska lärarhandledningarna erbjuder en rik och 
varierad resurs till läraren i sin dagliga undervisning. Utöver Koljonens (2014) studie 
visar även Hemmi m.fl.:s (2013) studie att finska lärare var nöjda med uppbyggnaden 
och stödet som finska lärarhandledningar erbjuder. Koljonens (2014) studie visar på att 
lärarhandledningarna är en resurs till lärarna. Dessutom visar resultatet på att de finska 
lärarhandledningarna stöttar läraren vid utformning av undervisning, vilket är i likhet 
med det resultat som Hoelgaard (2015) fick fram från den svenska lärarhandledningen 
Matte Direkt Safari.  
 
Vissa av studierna som nämnts tar också upp stöd gällande bedömning. Exempelvis 
framkommer det i studien av Hoelgaard (2015) att den finska lärarhandledningen 
erbjuder starkt stöd för formativ bedömning. Även de svenska lärarhandledningarna i 
samma studie erbjuder stöd till läraren för bedömning. Exempelvis erbjuder Matte 
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Eldorado en bedömningsmatris som underlättar för läraren att se elevernas 
kunskapsutveckling kopplat till varje område i elevboken. Utöver det stödjer Matte 
Eldorado läraren att arbeta formativt med sin genom uppföljning av det som eleverna 
visar under lektionstid. 
 
 
Till slut tar några av studierna upp stöd kopplat till genomförande och individualisering. 
De svenska lärarhandledningarna Nya Matematikboken och Matte Eldorado erbjuder 
läraren stöd för genomförande och individualisering av undervisningen. Exempelvis 
erbjuder Nya Matematikboken underlag till att individanpassa uppgifter (Hoelgaard, 
2015). 
 

2.2 Lärares åsikter om lärarhandledningar  
 
Det finns även studier som fokuserar på lärares åsikter om lärarhandledningar. 
Exempelvis Ahl m.fl. (2013) har genomfört en studie om vad verksamma lärare och 
lärarstudenter anser att en lärarhandledning bör innehålla. I studien av Ahl m.fl. (2013) 
framkommer det att lärarna efterfrågar konkret material, förslag på lekar och hur man 
kan variera sin undervisning. I studien av Hemmi m.fl. (2013)  ligger fokus på både 
finska och svenska lärarhandledningar. Resultatet visar att finska lärare använder 
läroboken och lärarhandledningar i stor utsträckning samt att finska lärare är nöjda med 
konstruktionen och stöttningen i lärarhandledningarna. Det framkommer även i studien 
att finska lärare anser att lärarhandledningarna stöttar läraren när det kommer till hur 
man kan variera undervisningen. Resultatet visar därtill att de svenska 
lärarhandledningar som analyserats ger förslag på aktiviteter som eleverna kan 
genomföra i helklass. Av den anledningen skiljer sig detta resultat mot det som 
framkommer i studien av Ahl m.fl. (2013) där svenska lärare upplever att de inte får stöd 
och råd i lärarhandledningarna i samma utsträckning. De svenska lärarna upplever att 
de saknar stöd för att kunna individanpassa undervisningen utifrån elevernas olika 
kunskapsbehov samt att de saknar stöd för att kunna bedriva en varierad undervisning.  
 
Neuman m.fl. (2014) har genomfört en enkätundersökning med matematiklärare i 
årskurserna 1-6. I enkäten har lärarna fått svara på flera påståenden om sin syn på de 
läromedel (vilket definieras som elevbok och lärarhandledning) som de främst använder 
i sin undervisning. De lärare som använder Matte Eldorado i sin undervisning upplever 
att de får mer stöd från läromedlet än de som använder Matte Direkt enligt Neuman 
m.fl. (2014).  Några exempel där Matte Eldorado får bättre utfall vid de olika 
påståendena är exempelvis vid ’’genomförande och individualisering’’ att läromedlet ger 
nödvändig information kring olika fallgropar elever kan göra samt ger stöd för lärarledd 
diskussion i helklass (vår översättning) (Neuman m.fl., 2014). Studien visar också på att 
lärare som använde Matte Direkt i högre grad låter sina elever arbeta enskilt i elevboken, 
detta till skillnad från lärare som använder Matte Eldorado i sin undervisning (Neuman 
m.fl., 2014). 
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3. Teoretiskt perspektiv  
 
Denna studie utgår delvis från en övergripande teori, vilken motiverar valet av 
problemområde. Dessutom används en mer lokal teori för att analysera data. 
Gällande den övergripande teorin har vi valt att utgå från det sociokulturella 

perspektivet. Inom detta perspektiv ser man kulturella redskap som artefakter. Enligt 

Bjurulf (2013) kan man definiera artefakter utifrån något som skapats av människan för 

människan. Lärarhandledningar är skrivna och producerade av människor. Av den 

anledningen kan de därför utifrån det sociokulturella perspektivet utgöra ett hjälpmedel 

till läraren där lärarens tankar och handlingar samverkar med lärarhandledningar, det 

vill säga de kulturella redskapen (Wertsch, 1998). Beyer och Davis (2009) förtydligar 

Wertsch syn med att beskriva lärarens och lärarhandledningens relation till varandra. 

Enligt dem kan man se läraren och lärarhandledningen i ett samspel. Läraren läser och 

tolkar innehållet i lärarhandledningen och använder sedan innehållet när hen senare 

planerar och genomför sin undervisning (Beyer & Davis, 2009). Det sociokulturella 

perspektivet hjälper dock inte oss att tolka data i vår studie, till detta har vi istället 

använt Hoelgaards (2015) ramverk för att analysera lärarstöd i lärarhandledningar. 

Detta ramverk är i sig baserat på ett ramverk som presenteras i Hemmi m.fl. (2013). 

Ramverket består av fem olika kategorier, som används som stöd när man kategoriserar 

olika lärarhandledningar. Nedanför presenteras ramverket som Hoelgaard (2015) har 

använt sig av. 

 

• Kategori 1 är allmän kunskap om elevers tankar och strategier och innebär att 
man beskriver olika idéer elever kan ha om olika matematiska begrepp samt tar 
upp exempel på olika gemensamma strategier som finns bland elever. 
 

• Kategori 1 b är förslag på hur man kan möta elevers tankar och strategier och 
innebär att man ger förslag på hur man kan stötta elevers idéer och strategier 
samt hantera dessa men också hur man kan förbättra lärandet och förhindra 
framtida problem och missuppfattningar.  
 

• Kategori 2 är begrepp och fakta och innebär att man beskriver begrepp och fakta 
där man tar upp historiska aspekter, härledning, metoder, bevis, korrekt 
terminologi samt användningsområde.  
 

• Kategori 3 är progression och matematiska kopplingar och innebär att man 
beskriver den matematiska progressionen som sker under läsåret samt beskriver 
samband mellan matematiska områden. 
 

• Kategori 4 är koppling mellan teori och praktik och innebär att man ”motiverar 
bakomliggande teori för att främja lärarens autonomi bortom läromedlet t.ex. 
genom att exponera centrala tankar och mål presenterade i de nationella 
styrdokumenten samt forskningsresultat” (Hoelgaard 2015, s.35). 
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• Kategori 5 utformning av undervisningen och innebär aktiviteter, formativ 
bedömning eller individualisering med syfte att stödja lärarens förmåga att agera 
i praktiken i avseende att stödja lärarens planering, genomförande och 
utvärderande av undervisningen samt hur man kan använda konkret material 
(Hoelgaard, 2015 s. 35). Kategorin ger förslag och stöttar läraren när det kommer 
till hur man kan utforma undervisningen med hjälp av olika strategier; såsom 
aktiviteter, konkret material, formativ bedömning och utvärdering samt 
genomförande och individualisering. I syfte att underlätta för läraren i planering 
och genomförande av undervisningen.  

 
I studien kommer utgångspunkten att vara kategori 5 eftersom den kategorin kan 
kopplas till klassrumspraktiken. Den ger också förslag på hur man som lärare kan 
utforma undervisningen med bland annat förslag på aktiviteter. 
 

4. Metodologi 
 
I detta avsnitt beskrivs urval, analys av data, etiska överväganden samt trovärdighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet. 
 

4.1 Urval 
 
I denna studie har fyra lärarhandledningar analyserats: Matte Eldorado 6a, Favorit 
matematik 6b, Koll på matematik lärarguide 6a och Matte Direkt borgen 6a. 
Lärarhandledningarnas titlar har förkortats enligt följande: Matte Eldorado betecknas 
ME, Favorit matematik betecknas FM, Koll på matematik betecknas KM och Matte 
Direkt Borgen betecknas MDB. Dessa lärarhandledningar (a eller b) innehåller 
procentkapitlet för årskurs 6. 

 
Dessa lärarhandledningar valdes ut av olika anledningar. Favorit matematik 1–3 valdes 
eftersom den är den mest använda läroboken för de lägre åldrarna i Västerås stad, enligt 
J. Lindvall (personlig kommunikation, 3 maj 2018). En annan anledning till att Favorit 
matematik valdes ut är för att Finland fått höga resultat i PISA-undersökningar 
(Skolverket, 2013) och som tidigare nämnts är Favorit matematik ett finskt läromedel. 
PISA (Programme for International Student Assessment) utvärderar 15-åringars 
kunskaper i matematik. I en studie av Neuman m.fl. (2014) framkom det att de två 
vanligaste läromedlen som lärarna i deras studie huvudsakligen använde var Matte 
Direkt och Eldorado. Dessutom ingår Matte Direkt Borgen i samma serie som Matte 
Direkt. Vidare analyserade Hoelgaard (2015) i sin studie lärarhandledningarna Favorit 
matematik och Matte Eldorado. Författarna i denna studie ansåg det intressant att gå på 
djupet i dessa lärarhandledningar och av tidigare nämnda anledningar valde vi dessa 
lärarhandledningar. Slutligen valde vi att inkludera Koll på matematik. Detta för att 
komplettera studien med en lärarhandledning som inte tidigare varit med i 
forskningsstudier. 
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4.2 Analysmetod 
 

Lärarhandledningarna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilket 
innebär att vi tolkat och kategoriserat innehållet ifrån lärarhandledningarna (Bryman, 
2018) och sedan skrivit ned det i vårt kodningsschema. Som tidigare nämnts utgick vi 
från kategori 5 i det ramverk som Hoelgaard (2015) använde i sin innehållsanalys. Även 
andra forskare har använt ramverket vid liknande studier, till exempel Koljonen (2014) 
och Hemmi m.fl. (2013). Deras tidigare studier ligger därför till grund för det 
kodningsschema som användes i denna studie. Dessutom användes en kodningsmanual  
i denna studie, vilken var lika viktig som kodningsschemat eftersom den ”förser kodaren 
med en fullständig lista över alla kategorier som hör till de olika dimensioner som ska 
kodas” (Bryman, 2018, s.370). I kodningsmanualen fanns beskrivande exempel till varje 
kategori. Utifrån dessa beskrivningar med exempel fick vi ’’[en] viss vägledning i hur 
man ska tolka dimensionerna” (Bryman, 2018, s.370) under genomförandet av analysen. 
Därför ville vi med vår studie få fram hur ofta kategorierna förekom i procentkapitlet. 
Därtill menar Bryman att innehållsanalys används när man ”på ett systematiskt […] sätt 
[,] vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg” (Bryman, 2018, 
s.357), som vi också gjorde i studien. 
 
4.2.1 Kodningsschema och kodningsmanual 
 
Kodningsschemat och kodningsmanualen som vi använt kompletterade varandra och 
kunde därför inte användas enskilt. Dessa två komponenter, kodningsschemat och 
kodningsmanualen, ska ”tänkas svara mot [varandra]” (2018, s.370). Kodningsschemat 
som vi använt är ”inte alltför rikt på information om vad som ska göras och hur detta ska 
ske” (2018, s.370). Det var därför vi konstruerade en kodningsmanual (se bilaga 2), som 
också innehöll alla kategorier vi hade i kodningsschemat och till varje kategori hade vi 
detaljerade exempel på vad vi skulle leta efter i lärarhandledningarna. Dessa exempel i 
kodningsmanualen bistod oss när vi skulle ”hänföra en viss kod [ifrån 
lärarhandledningarna] till de [kategorierna i kodningsschemat]” (Bryman, 2018, s.370). 
 
Det första kodningsschema som användes innehöll fem kategorier. Dessa var: 1. Ger 
förslag till läraren på aktiviteter kopplat till procent, 2. Ger förslag till läraren på 
formativ bedömning kopplat till procent, 3. Ger förslag till läraren på genomförande och 
individualisering med syfte att stödja lärarens planering kopplat till procent, 4. 
Genomförande och utvärderande av undervisning kopplat till procent samt 5. Ger 
förslag på konkret material kopplat till procent. 
 
Efter den enskilda analysen av lärarhandledningarna jämfördes resultaten med 
varandra. Det framkom då att ett problem uppstått kring kategori fyra, då den gick in i 
kategori 2 och 3. Koljonen (2014) hade också liknande problem med kategorierna vid 
analys av data. Kategorierna i analysen överlappade varandra och samma meningar eller 
exempel kunde tillhöra två eller fler kategorier i ramverket. 
 
Det slutgiltiga kodningsschemat var uppbyggt av tre kolumner med fem rader (se bilaga 
1). Första kolumnen i kodningsschemat innehöll fyra kategorier och dessa var:  
1. ger förslag till läraren på aktiviteter  
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2. ger förslag till läraren på formativ bedömning samt utvärdering  
3. ger förslag till läraren på genomförande samt individualisering med syfte att stödja 
lärarens planering  
4. samt ger förslag på konkret material 
I andra kolumnen markerades ett kryss varje gång respektive kategori förekom i 
lärarhandledningarna. I den tredje kolumnen, under kommentarer, fylldes det vi hittat 
ifrån lärarhandledningarna i. Detta gjordes av tre anledningar; för det första för att 
styrka det som hittats, för det andra underlättade det ifall vi behövde gå tillbaka till sidan 
i respektive lärarhandledning och för det tredje kunna referera till den mängd data vi 
hittat. 
 
I tabell 1 utvecklas kategorierna som användes för att koda lärarhandledningarna i 
denna studie. I tabellen används förkortningar för respektive lärarhandledning: ME för 
Matte Eldorado; FM för Favorit matematik; KM för Koll på matematik lärarguide och 
MDB för Matte Direkt Borgen. Ett exempel redovisas från varje kategori. 
 
Tabell 1 
Kategorier Beskrivning av kategorin  Exempel  
1.Ger förslag till läraren 
på aktiviteter kopplat till 
procent 

Samtal, att till exempel 
läraren ställer frågor till 
eleven/-erna. Förslag på 
olika spel. Om aktiviteten 
kan göras inomhus eller 
utomhus. Enskilt eller i 
grupp. 

KM ger förslag på ”[…] 
använda skrivtavlor eller 
papper för att träna på 50 
%” (Björklund & Dalsmyr, 
2016, s.74). 

2. Ger förslag till läraren 
på formativ bedömning 
samt utvärdering kopplat 
till procent samt 
utvärdering. 

Vanliga fallgropar elever 
kan göra; Hur läraren kan 
stötta eleven i sin 
progression; Använda 
olika tester (t.ex. 
fördiagnoser) för att testa 
elevers förkunskaper, för 
att följa upp elevernas 
kunskap och därav guida 
eleverna utefter deras 
kunskapsbehov; 
Möjlighet för eleverna 
med självskattning 

I FM finns det ”Mitt 
lärande i matematik 6B” 
(Asikainen, Nyrhinen, 
Rokka & Vehmas 2017, 
s.249).  Där får eleverna 
möjlighet att utvärdera 
sitt arbete med kapitlet 
genom att kryssa i 
alternativen ”för det 
mesta [,] ibland [eller] 
nästan aldrig” (Asikainen 
m.fl., 2017, s.249). 

3. Ger förslag till läraren 
på genomförande och 
individualisering med 
syfte att stödja lärarens 
planering kopplat till 
procent. 
 
 

Ger tips på hur 
arbetsprocessen kan se 
ut, hur man arbetar med 
kapitlet; Ger exempel på 
fallgropar som är vanliga 
och hur man som lärare 
kan stödja eleverna för att 
undvika dessa fallgropar; 
Om det finns tips eller 

I MDB genom de olika 
rubrikerna ” Ingressen [,] 
Borggården [,] Diagnos [,] 
Rustkammaren [,] 
Tornet” (Carlsson, Falck, 
Liljegren & Picetti, 2012, 
s.5) får läraren tips och 
råd hur elever som har 
svårigheter kan ta sig 
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idéer på hur man kan 
inkludera alla elever 
(efter kunskapsbehov) i 
sin undervisning; Ger 
förslag på tidsplanering 
gällande procentkapitlet; 
Om kapitlet anknyter till 
tidigare erfarenheter 
eleverna har gällande 
procent; Hur kapitlet är 
uppbyggd och fungerar, 
för att få en bra överblick 
om kapitlet; Extra 
material kopplat till 
kapitlet. Koppling till 
läroplanen i procent.  

igenom kapitlet samt 
motivera de andra elever 
som behöver utmaningar 
(Carlsson m.fl. 2012). 
 
 

4. Ger förslag på konkret 
material kopplat till 
procent. 

Fysiska ting, som 
konkretiserar det 
abstrakta, till exempel 
hjälpmedel som inte finns 
i matematikboken, spel 
eller annat som eleverna 
kan använda för att göra 
procent begripligare. 

Ifrån ME: ”Elever som 
inte har förstått behöver 
få arbeta konkret. Till 
exempel med att klippa 
och rita, använda 
hundrarutor och sedan 
även använda 
mattespråket som 
representationsform, 
samt jämföra formerna 
och diskutera likheter och 
skillnader” (Olsson & 
Forsbäck, 2013, s.150). 

 
4.2.2 Analysförfarande 
 
Lärarhandledningarna analyserades enskilt under sex dagar. Vid det första kvalitativa 
analysutförandet användes kodningsschemat (se bilaga 1) och kodningsmanualen (se 
bilaga 2). Med hjälp av dessa två analyserades en lärarhandledning åt gången och 
därefter placerades kategorierna i kodningsschemat (se bilaga 1). När vi fann relevant 
information i lärarhandledningarna dokumenterades det i kodningsschemat utifrån den 
kategori som överensstämde med det vi funnit. Därefter fyllde vi i ett kryss för det vi 
hittat i kolumn två. I tredje kolumnen skrev vi en kommentar, exempelvis kunde 
kommentaren bestå av citerade meningar från lärarhandledningen, alternativt att 
sidnumret skrevs ned tillsammans med något som kunde styrka det vi funnit. Vid 
osäkerhet nyttjades kodningsmanualen för att avgöra vilken kategori det skulle tillhöra.  
 
Kvantifiering av kategorierna genomfördes sedan när den kvalitativa innehållsanalysen 
var klar. I likhet med det Koljonen (2014) använde i sin studie användes också enkel 
kodning. Syftet med vår analys var att ta reda på i vilken utsträckning som kategorierna 
förekom i lärarhandledningarna. Detta för att kunna synliggöra likheter och skillnader 
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mellan de olika lärarhandledningarna. Kryssen summerades från den kvalitativa 
innehållsanalysen (från respektive lärarhandlednings kodningsschema) som senare 
presenterades i en ny tabell (se tabell 5.1). I analysen användes en skala där 0 till 5 kryss 
var lågt förekommande och 6 kryss eller fler var högt förekommande (därav 
förkortningarna L respektive H i tabellen). Högt förekommande respektive lågt 
förekommande användes som ett bedömningsunderlag för att kunna särskilja 
lärarhandledningarna åt. Koljonen (2014) använde sig av följande ranking: (+), (++) och 
(-). När kategorin uppenbarade sig sporadiskt i lärarhandledningarna använde hon sig 
av (+). Om kategorin upprepade sig regelbundet i varje kapitel använde hon (++).  Om 
kategorin inte fanns i lärarhandledningen användes (-). Syftet enligt Koljonen (2014) 
med denna analys var för det första att utveckla kategorierna och för det andra att 
undersöka i vilken utsträckning lärarhandledningar erbjöd stöd till lärare. Fördelen med 
att använda enkel kodning som metod vid analys är att forskaren blir uppmärksammad 
på vad man ska leta efter (Koljonen, 2014). 
 

4.3 Etiska överväganden  
 
Under detta självständiga arbete har vi som forskare ett ansvar. Det ansvaret är att vi ska 
följa de riktlinjer som finns i Vetenskapsrådet. Om man ska summera dessa riktlinjer i 
ett ord skulle det vara transparens. Riktlinjerna förespråkar att vi: 
 

 […] ska tala sanning om [vår] forskning. […] medvetet granska och redovisa 

utgångspunkterna för [vår studie]. […] öppet redovisa metoder och resultat. […] öppet 

redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. […] inte stjäla forskningsresultat från 

andra. […] hålla god ordning i [vår] forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. […] vara rättvis i [vår] bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017, 

s.8) 

  

Genom att följa dessa riktlinjer kan det också ses som en garanti för att detta 
självständiga arbete ska hålla hög kvalité. Dessutom finns dessa riktlinjer för att inte 
skada allmänhetens förtroende för forskare samt att inte försvåra för framtida forskare 
(Vetenskapsrådet, 2017). 
  
Vi som genomfört denna studie är inte bundna till förlagen som ger ut 
lärarhandledningarna. Därmed är vi fria från eventuella påtryckningar från förlagen som 
skulle kunna påverka studiens resultat. Transparensen är också en viktig del i detta 
arbete och därför kommer ingen nekas från att använda eller kontrollera resultaten i 
denna studie. Vidare har en noggrann beskrivning av analysmetod och analysförfarande 
getts i arbetet varvid forskare kan replikera studien om så skulle önskas. 
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4.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 
 I kommande avsnitt lyfts trovärdigheten, tillförlitligheten och överförbarheten genom 
att lyfta viktiga aspekter såsom tolkning av data.  
 
4.4.1 Trovärdighet 
Med trovärdighet menar Bryman (2018) hur sannolikt ett resultat kan vara. Det betyder 
att forskarens observationer ska stämma överens med de teoretiska idéer som forskaren 
tagit fram (Bryman, 2018). 
 
Trovärdigheten för denna studie är hög då flera forskare har gjort liknande studier. När 
till exempel Hoelgaard (2015) genomförde sin studie så diskuterade hon tolkning av data 
samt kategoriseringen tillsammans med andra forskare. För att vi skulle få högre 
validitet i denna studie analyserades två lärarhandledningar var för sig för att sedan 
bytas till de två som inte analyserats. Detta för att inte påverka varandra under tiden vi 
analyserade lärarhandledningarna. Efter att vi analyserat lärarhandledningarna 
träffades vi och diskuterade resultatet. Analysen av data genomfördes på detta sätt för 
att öka inter-rater reliabilty (J. Lindvall, personlig kommunikation, 3 maj 2018; Bryman, 
2018). 
 
Trovärdighet och tillförlitlighet går enligt Bryman (2018) hand i hand då tillförlitligheten 
delas in i delkriterier och trovärdigheten är en av dem, (Bryman, 2018). I denna studie 
användes ett kodningsschema och en kodningsmanual vid analys av data för ’’att skapa 
en trovärdighet i resultaten inbegriper både att man säkerställt att forskningen utförts i 
enlighet med det regler som finns” (Bryman, 2018, s.467). 
 
4.4.2 Tillförlitlighet 
 
När det kommer till tillförlitligheten i studien har resultatet testats för att ”[inte 
överskatta] betydelsen av det resultat man fått fram och att utvidga deras bärkraft långt 
utanför det område där man har funnit att de gäller’’ (Vetenskapsrådet, 2017, s.28).  
Resultatet av analysen på de fyra olika lärarhandledningarna i matematik kan inte 
appliceras och gälla på andra skolämnens lärarhandledningar. Däremot har andra 
forskares studier som berört samma fält och område använts i denna studie. Författarna 
till det självständiga arbetet har alltid referat till ursprungskällan för att visa vad som är 
vårt bidrag till arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). Detta för att undvika plagiat och 
framhäva sig själv som upphovsman (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
4.4.3 Överförbarhet 
 

Överförbarhet menar Bryman (2018) kan jämställas med extern validitet. Det innebär 
att det resultat man fått fram kan användas i andra sammanhang eller situationer 
(Bryman, 2018). Författarna har tillgodosett detta i denna studie eftersom 
analysverktygen redan är beprövade av andra forskare. Hoelgaard (2015) har använt sig 
av samma analysverktyg och kategorisering i sin studie och därför anser författarna av 
detta arbete att studien har hög överförbarhet. 
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5. Resultat  
 
I resultatkapitlet redogörs för resultatet kopplat till ramverket. 
 

5.1 Erbjudet stöd i lärarhandledningarna  
 
I tabell 2 visas resultatet kring vilket stöd de olika kategorierna erbjuder i respektive 
lärarhandledning. 0–5 kryss innebär att det är lågt förekommande och 6 eller fler kryss 
att det är högt förekommande. L står för lågt förekommande medan H står för högt 
förekommande stöd inom samtliga kategorier. 
 
Tabell 2 

Kategorier ME FM KM MDB 
1.Ger förslag till läraren på 
aktiviteter kopplat till 
procent. 

7x 
(H) 

8x 
(H) 

7x 
(H) 

3x 
(L) 

2.Ger förslag till läraren på 
formativ bedömning samt 
utvärdering kopplat till 
procent. 

5x 
(L) 

9x 
(H) 

3x 
(L) 

3x 
(L) 

3. Ger förslag till läraren på 
genomförande och 
individualisering med 
syfte att stödja lärarens 
planering kopplat till 
procent.indi 

21x 
(H) 

34x 
(H) 

5x 
(L) 

20x 
(H) 

4. Ger förslag på konkret 
material kopplat till 
procent. 

1x 
(L) 

10x 
(H) 

0x 
(L)  

5x 
(L)  

Förkortningarnas förklaring: Matte Eldorado 6A förkortas ME. Favorit matematik 
6B förkortas FM. Koll på matematik lärarguide 6A förkortas KM. Matte Direkt Borgen 
6A förkortas MDB. 
 
I tabellen kan man tydligt se stödet som erbjuds inom varje kategori. I tre av de fyra 
lärarhandledningarna var stödet inom aktiviteter högt förekommande där endast MDB 
hade ett lågt förekommande stöd. Både kategori två och fyra som belyser formativ 
bedömning och utvärdering samt konkret material visade på ett lågt förekommande stöd 
i tre av fyra lärarhandledningar. FM hade återigen ett högt stöd i båda kategorierna. I 
kategori tre, som belyser stödet inom genomförande och individualisering visar 
resultatet på att alla lärarhandledningar förutom KM erbjöd ett högt stöd.  FM var den 
enda lärarhandledningen där ett högt förekommande stöd visades inom samtliga 
kategorier. 
 
5.1.1 Aktiviteter  
 
Aktiviteterna förekom i stor utsträckning i tre av fyra lärarhandledningar. Endast MDB 
hade ett lågt förekommande stöd inom aktiviteter. I MDB hittades förslag på aktiviteter 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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som kan användas både inom- och utomhus som till exempel procent med elever [,] Hur 
många är det? [&] Vattenlek” (Carlsson m.fl., 2012, s.47). I ME hittades förslag på olika 
aktiviteter såsom muntliga aktiviteter kopplade till vardagen. Exempelvis ”tre av fem 
elever valde badhuset på idrottsdagen. Hur många procent valde badhuset och hur 
många procent valde någon annan aktivitet?” (Olsson & Forsbäck, 2013, s.153). I KM 
fanns förslag på aktiviteter, bland annat ”låt eleverna använda skrivtavlor eller papper 
för att träna på 50 % […]” (Björklund & Dalsmyr, 2016).” Här kan eleverna enskilt eller i 
par göra egna uppgifter som liknar uppgift 38b” (Björklund & Dalsmyr, 2016). Alltså 
förekom det många aktiviteter kring samarbetsuppgifter alternativt aktiviteter som 
eleven kunde genomföra enskilt, exempelvis genom att hitta på egna uppgifter 
(Björklund & Dalsmyr, 2016). I FM fanns förslag på aktiviteter kopplade till spel. 
Aktiviteterna kunde genomföras enskilt, i par eller i grupp, dessutom gav den förslag på 
en procentlek, som innebar att eleverna arbetade i par (Asikainen m.fl., 2017). 
 
5.1.2 Formativ bedömning och utvärdering 
 
FM hade högt förekommande stöd till lärarna kopplat till formativ bedömning och 
utvärdering, medan resterande lärarhandledningar hade ett lågt förekommande stöd till 
lärarna. I KM där stödet var lågt förekommande fick eleverna göra en självskattning 
innan de påbörjade kapitlet om procent där förkunskaperna i anknytning till kommande 
kapitel uppvisades (Björklund & Dalsmyr, 2016, s.162). ME erbjöd något högre stöd 
jämfört med KM och MDB. ME gav förslag till läraren på uppgifter som samspelar med 
elevboken, exempelvis genom uppgiften ’’ väljer eleverna rätt procenttal i uppgift 90a?’’ ( 
Olsson & Forsbäck, 2013, s.154) samt ’’ är det någon uppgiftstyp som elevgruppen 
behöver arbeta mer med?’’ ( Olsson & Forsbäck, 2013, s.154) MDB ger inte något direkt 
förslag på formativ bedömning och utvärdering men innehåller summativ bedömning. 
Den summativa bedömningen i MDB utgörs av att eleverna gör en diagnos och beroende 
på resultatet får eleverna antingen träna mera på sina baskunskaper i ”rustkammaren” 
eller gå vidare till ”tornet” och få en fördjupning av kapitlet (Carlsson m.fl., 2012, s.5). 
Trots otydligheter gällande formativ bedömning och utvärdering uppmanar MDB 
läraren att ta reda på om elevens fel vid diagnosen beror på slarvfel eller att de tänkt fel 
(Carlsson m.fl. 2012). I FM där stödet var högt förekommande, fanns ”frågor till 
samtalsbilden” (Asikainen m.fl., 2017, s. s.58,62,70,74,78,82,86) som läraren kunde 
ställa till eleverna för att få inblick i deras kunskaper. 
 
5.1.3 Individualisering och genomförande 
 
Tre av fyra lärarhandledningar gav högt förekommande stöd till lärarna förutom KM 
som erbjöd lågt förekommande. I ME var stödet högt förekommande då 
lärarhandledningen stödjer läraren vid genomförande och individualisering med syfte 
att planera undervisningen. Under rubriken ”utforska” (Olsson & Forsbäck, 2013, s.152) 
ger lärarhandledningen förslag på hur arbetsprocessen kan se ut. Den ger även tips på 
vanliga fallgropar. Utöver det ger ME förslag på hur läraren kan stötta elever som är i 
behov av stöd, exempelvis genom att läraren repeterar grunderna med dessa elever. I 
MDB fanns förslag på hur lärarna kan arbeta med upplägget tillsammans med eleverna. 
Elevboken är uppbyggd för att stötta varje elev medan lärarhandledningen beskriver för 
läraren hur elevboken är uppbyggd och fungerar. Under de olika rubrikerna ” Ingressen 
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[,] Borggården [,] Diagnos [,] Rustkammaren [,] Tornet” (Carlsson m.fl., 2012, s.5) får 
läraren stöttning och råd hur hen kan hjälpa elever som är i behov av stöd eller behöver 
få utmaningar (Carlsson m.fl., 2012). FM erbjöd stöd till läraren genom att föreslå hur 
man lägger upp arbetet. Under rubriken pedagogiska tips i FM beskrevs olika fallgropar 
samt hur man kan använda konkret material i undervisningen (Asikainen m.fl., 2017).   
KM visade däremot att lärarhandledningen inte ger konkreta förslag på hur man kan 
planera undervisningen utan är mer informativ gällande kapitlets innehåll. 
 
5.1.4 Konkret material 
  
Endast FM erbjuder högt förekommande stöd gällande konkret material där de ger 
exempel på spel såsom ”Begrepp-spelet” (Asikainen m.fl., 2017, s.92). Spelet går ut på 
att eleverna i lag ska förklara ett begrepp utan att använda själva begreppet. I ME och 
MBD hittades förslag på hur konkret material kan användas inom procent. ME skriver 
att elever som har svårigheter med procentkapitlet behöver få arbeta konkret med att 
klippa och rita, använda hundrarutor, jämföra formerna genom att diskutera likheter 
och skillnader (Olsson & Forsbäck, 2013). MDB ger förslag på hur konkret material 
såsom tärningar, gem, resårband kan användas i aktiviteter (Carlsson m.fl., 2012). I KM 
fann vi inget stöd gällande konkret material. 
 

5.2. Olikheter mellan lärarhandledningarna 
  
Fanns det några skillnader och likheter mellan de olika lärarhandledningarna som 
analyserades? Genom att jämföra dessa utifrån ramverket (se tabell 2) fick vi svar på 
detta. 
 
Utifrån kategori 1 där stödet kring aktiviteter presenterades upptäcktes det att ME, FM 
och KM hade högt förekommande förslag till läraren på aktiviteter kopplade till 
procentkapitlet. MDB stack därför ut och hade lågt förekommande förslag på aktiviteter 
kopplade till procentkapitlet. I kategori 2 där formativ bedömning och utvärdering 
behandlades, visade resultatet på att en av fyra lärarhandledningar fick ett högt 
förekommande stöd inom formativ bedömning och utvärdering, vilket var FM. 
Resterande lärarhandledningar hade ett lågt förekommande stöd. I kategori 3, 
genomförande och individualisering, fick KM ett lågt förekommande stöd vilket skiljde 
sig från övriga lärarhandledningar, vilka fick ett högt resultat. Vid kategori 4, där 
konkret material behandlades, visades samma resultat som i kategori 2, det vill säga att 
det endast var FM som erbjöd ett högt stöd, medan stödet i de andra 
lärarhandledningarna var lågt. 
  
Utav samtliga fyra lärarhandledningar var det endast FM som gav högt stöd inom 
samtliga kategorier. FM gav många förslag till läraren på aktiviteter, formativ 
bedömning och utvärdering, genomförande och individualisering samt konkret material. 
ME fick högt i två av fyra kategorier, aktiviteter samt genomförande och  
individualisering. KM och MDB påvisade ett högt resultat i en av fyra kategorier. KM 
hade högt i kategorin aktiviteter och MDB hade högt i kategorin genomförande och  
individualisering. 
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6. Resultatdiskussion 
 
Kategorin ’’aktiviteter’’ visade ett högt resultat i tre av fyra lärarhandledningar. Dock var 
det ungefär likadana aktiviteter som föreslogs, då det var lekar som förekom flest gånger 
inom denna kategori. Exempel på aktiviteter kunde vara att eleverna i par skulle hitta på 
egna uppgifter (Björklund & Dalsmyr, 2016).   
 
Gällande stödet i kategorin ’’formativ bedömning och utvärdering’’ visade resultatet att 
det endast var högt förekommande i FM men lågt i de andra lärarhandledningarna. 
Exempel på formativ bedömning var att eleverna fick utvärdera sitt eget lärande 
(Asikainen m.fl., 2017) och självskattning (Björklund & Dalsmyr, 2016).  
 
Kategorin ’’genomförande och individualisering’’ fick högst antal kryss jämfört med de 
andra kategorierna som analyserats. Individualisering förekom i stor utsträckning i alla 
lärarhandledningar utom i KM där det endast förekom fem gånger medan stödet 
uppenbarade sig upp mot 34 tillfällen i resterande tre lärarhandledningar. Studiens 
resultat visade dock att bara två av fyra lärarhandledningar gav förslag på hur man kan 
stötta svaga elever i procentkapitlet. När det kom till att erbjuda elever extra utmaningar 
erbjöd bara ME förslag på det. Dahlkwist (2012) menar på att begreppet 
individualisering innefattar att ”[…] låta eleverna gå fram i sin egen takt […]” (2012, 
s.66).  
 
Resultatet visade på att stödet kring kategorin ’’konkret material’’ är knapphändigt, då 
endast en av fyra lärarhandledningar erbjuder ett högt stöd inom konkret material, där 
läraren erbjuds exempel på spel där eleverna får träna på begrepp utan att använda 
själva begreppet.  Ahl m.fl. (2013) har gjort en studie där det framkommer att lärare 
önskar mer stöd inom konkret material. Medan Koljonen (2014) fått fram att stödet i de 
finska lärarhandledningarna är rikt, eftersom att de erbjuder förslag på olika aktiviteter 
man kan göra med eleverna, som till exempel spel. 
 
Resultat från denna studie skiljer sig från det resultat Hoelgaard (2015) fick fram. I 
hennes studie förekom stödet i lärarhandledningarna gällande stöttning och ge 
utmaningar till eleverna i större utsträckning. Det skulle kunna innebära för läraren att 
stödet varierar beroende på vilken årskurs man undervisar. I Hoelgaards (2015) studie 
nämns inte stödet kopplat till konkret material i stor utsträckning. Detta kan bero på att 
lärarhandledningarna Hoelgaard analyserat saknar stöd inom konkret material. I vår 
studie framkom det att FM, som har översatts från finsk kontext, erbjöd stöd inom 
konkret material. ME gav högre stöd till lärarna än MDB inom samtliga kategorier utom 
en. Resultat vi fick fram kan kopplas ihop med Neumans m.fl. (2017) studie där det 
framkommer att ME erbjuder högre stöd i lärarhandledningen än vad MDB gör vilket 
resultatet i vår studie också påvisar. 
 
Utifrån resultatet i studier av Hemmi m.fl (2013) och Koljonen (2014) framkommer det 
att finska lärarhandledningar erbjuder ett rikt stöd för aktiviteter (Hemmi m.fl., 2013) 
och ett varierat stöd (Koljonen, 2014) till finska lärare i undervisningen. Deras resultat 
kan kopplas till vår studie eftersom FM i vår studie fick högt i samtliga kategorier medan 
de andra lärarhandledningarnas stöd varierade. Liknande utfall fick även Hemmi m.fl. 
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(2013) i sitt resultat om att stödet varierade och såg olika ut. Det framkom i vår studie 
att den finska lärarhandledningen skiljer sig från de svenska lärarhandledningarna, 
vilket även framkom i Hemmi m.fl:s (2013) studie. Deras studie påvisar att finska 
lärarhandledningar använder mer aktiviteter som inkluderar alla. Svenska 
lärarhandledningar utifrån deras studie ger förslag på aktiviteter som eleven kan göra 
enskilt (Hemmi m.fl., 2013). Det medför att den svenska undervisningen skiljer sig mot 
den finska. Lärarna i Finland arbetar med matematikboken som ett stöd tillsammans 
med klassen där läraren och eleverna interagerar med varandra och använder läroboken 
som ett stöd i undervisningen. Svenska lärare använder läroboken som en interaktion 
med eleverna. I undervisningen arbetar eleverna enskilt i sina matematikböcker och 
använder läraren som ett stöd. Detta skulle kunna vara en anledning till att Finland har 
bättre resultat än Sverige i PISA-undersökningarna (Skolverket, 2013). 
 
Resultatet vi fått fram kring stödet i de olika lärarhandledningarna kan ha en påverkan 
på praktiken eftersom utbudet av lekar är ensidigt vilket medför att stödet inte passar 
alla elever då alla är olika. Skolinspektionen (2009) skriver att skolan ska vara till för 
alla elever och man ska utgå ifrån varje elevs olika behov, därför måste det finnas ett 
varierat utbud av aktiviteter som kan passa alla. Ahl m.fl. (2013) har i sin studie kommit 
fram till att lärarhandledningar saknar stöd och råd för att kunna bedriva en varierad 
undervisning. Detta kan medföra problem i praktiken för lärarna då de måste söka stöd 
och råd på andra ställen eftersom sådant stöd inte finns i de lärarhandledningar vi 
analyserat. Stödet inom formativ bedömning var lågt förekommande i alla 
lärarhandledningar utom FM. Detta skulle kunna få negativa konsekvenser på 
undervisningen då enbart två av fyra lärarhandledningar erbjöd formativ bedömning 
och utvärdering som stöd till läraren. Exempelvis menar Jönsson (2011) att det är bra för 
eleverna att träna på självskattning. Jönsson (2011) menar att det är en fara ifall 
eleverna inte får träna på att utvärdera sig själva. Det skulle kunna leda till att eleverna 
blir osjälvständiga. Dessutom ska eleverna i skolan tränas till att bli mer självständiga 
och ta ett större ansvar för sina studier (Skolverket, 2016). En annan påverkan på 
praktiken kopplat till individualisering skulle kunna vara om läraren inte erbjuder elever 
individualisering i undervisningen enligt Dahlkwist (2012). Han nämner att 
individualiseringen är viktig eftersom vissa elever behöver få extra tid eller stöttning för 
att klara av målen i läroplanen. Risken med att inte erbjuda denna form av 
individualisering i undervisning kan vara att elever får låg självkänsla (Dahlkwist, 2012). 
Lärarhandledningarna som har analyserats erbjuder inte konkret material i någon stor 
utsträckning. Det kan då bli svårt för lärare att arbeta med konkret material då stödet är 
knapphändigt. Skolinspektionen (2009) nämner att den vanligaste arbetsformen för 
elever är att arbeta enskilt eller i smågrupper med matematikuppgifter. Läroboken 
används i högre utsträckning ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Detta medför 
att man inte använder andra undervisningsstrategier i lika hög utsträckning, exempelvis 
konkret material. 
 
Denna studie har fokuserat på att enbart analysera vilket stöd procentkapitlet erbjuder i 
lärarhandledningarna. Detta kan vara ett bidrag till fortsatt forskning då det finns 
knapphändig forskning inom området kring lärarhandledningens stöd. 
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7. Avslutning 
 
Denna studie visar att lärarhandledningarna som analyserats erbjuder högre stöd inom  
’’genomförande och individualisering’’ och ’’aktiviteter ’’ jämfört med stödet inom 
’’konkret material ’’ och ’’formativ bedömning och utvärdering’’. Dessutom visar studien 
på att den finska lärarhandledningen, FM, gav högt stöd inom alla kategorier medan 
stödet varierade i resterande lärarhandledningar. Att lärarhandledningarna inte 
erbjuder stöd inom konkret material i så stor utsträckning skulle kunna påverka 
praktiken. Läroboken är det läromedel som används mest i klassrummet vilket medför 
att andra hjälpmedel inte används lika mycket. Fortsatt forskning skulle kunna vara att 
analysera varför det finns knapphändigt med stöd inom konkret material. Detta 
eftersom det ändå efterfrågas av lärare för att kunna bedriva en varierad undervisning. 
Dessutom kan man via fortsatt forskning ta reda på varför konkret material används i 
mindre utsträckning ju högre upp i årskursen man kommer. En annan påverkan på 
praktiken skulle kunna vara att man använder ungefär samma sorts lekar i kategorin 
“aktiviteter”. Det medför att utbudet på lekar är ensidigt vilket kan göra att stödet som 
erbjuds inom denna kategori inte passar alla elever då alla är olika. Det skulle även 
kunna vara en tanke till fortsatt forskning där man analyserar vilka lekar som 
förekommer i lärarhandledningar samt om stödet är varierat och anpassat till alla elever. 
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Bilaga 1 - Kodningsschema 
 
Punkter ifrån 
Kategorin 

Sätt ett 
kryss 
om det 
finns 

Kommentarer 
under:   
(Lärarhandledningens 
namn). 

1. Ger förslag till 
läraren på 
aktiviteter 
kopplat till procent. 

 
 

 

2. Ger förslag till 
läraren på 
formativ 
bedömning samt 
utvärdering 
kopplat till procent.  

  

3. Ger förslag till 
läraren på 
individualisering 
och 
genomförande 
med syfte att stödja 
lärarens planering 
kopplat till procent.  

   

4. Ger förslag på 
konkret material 
kopplat till procent.  
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Bilaga 2 - Kodningsmanual 

 
1.Ger förslag till läraren 
på aktiviteter kopplat 
till procent. 

Exempel på vad som räknas som aktiviteter vid 
analysen: Samtal, att t.ex. läraren ställer frågor 
till eleven/-erna. Förslag på olika spel. Om 
aktiviteten kan göras inomhus eller utomhus. 
Enskilt eller i grupp.  

2.Ger förslag till läraren 
på formativ 
bedömning samt 
utvärdering kopplat 
till procent samt 
utvärdera. 
 

Exempel på vad som räknas som formativ 
bedömning och utvärdering vid analysen: Ger 
förslag på vanliga fallgropar elever kan göra; 
Hur läraren kan stötta eleven i sin progression; 
Använda olika tester (t.ex. fördiagnoser) för att 
testa elevers förkunskaper, för att följa upp 
elevernas kunskap och därav guida eleverna 
utefter deras kunskapsbehov; Möjlighet för 
eleverna med självskattning.  

3. Ger förslag till läraren 
på genomförande 
och 
individualisering 
med syfte att stödja 
lärarens planering 
kopplat till procent. 
 
 

Exempel på vad som räknas som 
individualisering med syfte att stödja lärarens 
planering vid analysen:  
Ger tips på hur arbetsprocessen kan se ut, hur 
man arbetar med kapitlet; Ger exempel på 
fallgropar som är vanliga och hur man som 
lärare kan stödja eleverna för att undvika dessa 
fallgropar; Om det finns tips eller idéer på hur 
man kan inkludera alla elever (efter 
kunskapsbehov) i sin undervisning; Ger förslag 
på tidsplanering gällande procentkapitlet; Om 
kapitlet i procent anknyter till tidigare 
erfarenheter eleverna har gällande procent; 
Hur kapitlet i procent är uppbyggd och 
fungerar, för att få en bra överblick om 
kapitlet; Extra material kopplat till kapitlet. 
Koppling till läroplanen i procent.  

4. Ger förslag på 
konkret material 
kopplat till procent. 

Exempel på vad som räknas som konkret 
material vid analysen: Exempelvis fysiska ting, 
som konkretiserar det abstrakta, t.ex. 
hjälpmedel som inte finns i matematikboken, 
spel eller annat som eleverna kan använda för 
att göra procent begripligare.  

 
 

 

 
 


