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Genom att analysera två valda lärarhandledning har vi en förhoppning om att öka 
förståelsen för på vilket sätt lärarhandledningen kan ses som en resurs för att ge 
läraren support att utforma och genomföra matematikundervisning av hög kvalité. 
Undersökningen är en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad lärarna upplever 
för stöd i en lärarhandledning och vilka begränsningar som läraren upplever vid 
användandet av den. forskningsfrågorna som ligger till grund för studien är följande: 
Vilket stöd upplever lärare att lärarhandledningen ger? Vilka begränsningar upplevs 
av lärarna vid användandet av en lärarhandledning? För att kunna besvara de här 
forskningsfrågorna valdes semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisade 
i läromedlen Favorit matematik eller Rik matematik.  Intervjuerna genomfördes på 
olika skolor samt genom en telefonintervju i mellersta Sverige med sex lärare i 
grundskolans tidigare år 1-3. Studien förhåller sig till två teoretiska ramverk: Davis 
och Krajcik (2005) och Brown (2009).  Resultatet visade att lärarna utnyttjar 



 

lärarhandledningens olika delar på olika sätt i sin matematikundervisning. Antingen 
ses det som ett recept, verktygslåda där olika delar utnyttjas eller ses som en 
inspirationskälla där läraren improviserar utan att låta läromedlet styra 
undervisningen. Begränsningar som framkom av studiens resultat var bland annat att 
respondenterna upplevde lärarhandledningarna som stressande om materialet följs 
som ett recept. 
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Abstract 
By analyzing two chosen teacher tutorials, we hope to increase understanding of how 
the teacher guides can be seen as a resource to provide the teacher with the support 
of designing and implementing high quality mathematics education. The study is a 
qualitative study aimed at investigating what kind of support teachers experience in a 
teacher's guide and what constraints the teacher experiences when using it. The 
research questions underlying the study are as follows: What support do teachers 
experience from the teacher's guide? What constraints are experienced by the 
teachers in the use of a teacher's guide? In order to answer these research questions, 
semi structured interviews were chosen with teachers who used the teaching 
materials Favorit Matematik or Rik Matematik. Interviews were conducted at 
different schools and through a telephone interview in central Sweden with six 
teachers in primary school's earlier years 1-3. The study relates to two theoretical 
frameworks: Davis and Krajcik (2005) and Brown (2009). The result showed that 
teachers utilize the different parts of the teacher guides in different ways in their 
mathematics teaching. Either it is seen as a recipe, a toolbox where different parts are 
utilized or viewed as an inspiration source where the teacher improvises without 
letting the teaching device control the teaching. Restrictions found by the result of the 
study were, among other things, that the respondents experienced the teacher guides 
as stressful if the material is followed as a prescription. 
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1 Inledning och problemområde 

Under en lång tid i Sverige har skolämnet matematik starkt kopplats samman med 
användandet av ett läromedel. Trots detta så är användningen av lärarhandledningar 
relativt liten i Sverige sett från ett internationellt perspektiv. (Skolverket, 2016). 

Ett matematikläromedel är oftast designat, skrivet och publicerat för att kunna 
användas av elever och lärare i undervisningen. Av den anledningen kan läromedlet ha 
en central roll i planeringen och genomförandet av matematikundervisningen 
(Hoelgaard, 2015; Remillard, 2005). I Sverige finns det inte någon statlig kontroll som 
granskar innehållet i de utgivna läromedlen i relation till de rådande styrdokumentens 
kunskapsinnehåll och kunskapskrav. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011/2018) är skriven i övergripande ordalag. En 
lärare har stort utrymme att fritt tolka och utforma undervisningen efter eget initiativ, 
vilket menas med att ansvaret läggs på läraren att se till att eleverna får möjlighet att 
nå kunskapsmålen i läroplanen. Beroende på hur man som lärare väljer att tolka och 
använda ett läromedel blir lärarhandledningen en potentiellt viktig resurs för läraren 
i att tolka och utforma undervisningen. 
 
TIMSS rapporten har visat på förbättrade resultat i nationella mätningar hos svenska 
elevers matematikkunskaper jämfört med tidigare mätningar (Skolverket, 2016). För 
att utveckla resultaten har matematiksatsningar gjorts under senare år i Sverige.  I 
initiativ att utveckla elevers matematikkunskaper är lärarna och deras kompetens 
central. Skolverket har därför genomfört stora kompetensutvecklingsinsatser såsom 
matematiklyftet. Det innebär att kollegialt lärande är en central del för lärare att 
utveckla sin kompetens i matematikdidaktik tillsammans med andra och för att sedan 
utföras kontinuerligt i praktiken (Skolverket, 2018). Dock visar forskning att lärare har 
få tillfällen för kompetensutveckling i sin utveckling i sin yrkesroll (Hoelgaard, 2015). 
Av den anledningen kan en lärarhandledning utveckla lärarens yrkesroll, eftersom 
stödet från lärarhandledningen kan ske när läraren anser att den behöver det (Ahl, 
Hoelgaard & Koljonen, 2013).  
 
Forskning och utveckling av läromedel har mer och mer betonat vikten av inte enbart 
bra elevböcker utan också bra lärarhandledningar. Olika lärarhandledningar 
innehåller olika kvalitéer på innehållet. Av den anledningen har vissa 
lärarhandledningar visat sig ha stor potential att utveckla lärarens ämneskompetens 
och tenderar att ha stort inflytande på matematikundervisningen (Remillard, 2005). 
En lärarhandledning kan erbjuda lärare stöd när det gäller planering, genomförande 
och att utvärdera sin undervisning. En lärarhandledning kan även erbjuda underlag 
för att bedöma elevers måluppfyllelse och lärande exempelvis genom diagnoser och 
prov (Brown 2009). Genom att studera lärarnas syn och upplevda stöd av 
lärarhandledningen, har vi en förhoppning om att öka förståelsen för på vilket sätt 
lärarhandledningen kan ses som en resurs för att ge läraren support att utforma och 
genomföra matematikundervisning av hög kvalité (Hoelgaard 2015). Studien blir 
därför av intresse för både verksamma lärare, rektorer och de som vill utveckla sin 
matematikundervisning. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Vårt problemområde handlar om att ta reda på lärarhandledningens potential för att 
verka stödjande och lärande för lärare. Syftet med den föreliggande studien är att 
undersöka vad lärarna upplever för stöd i lärarhandledningar och vilka begränsningar 
som läraren upplever vid användandet av den. Studiens syfte är att besvara följande 
forskningsfrågor: 
 
1. Vilket stöd upplever lärare att lärarhandledningen ger? 
2. Vilka begränsningar upplevs av lärarna vid användandet av en lärarhandledning? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den föreliggande studien består av fem kapitel. I det första kapitlet redovisas studiens 
problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Det andra kapitlet redogör för 
studiens bakgrund, där vi diskuterar läromedlens potential som en resurs för 
undervisningen samt lärarens kompetens för en bra matematikundervisning. Slutligen 
kommer kapitlet redogöra för studiens teoretiska perspektiv. I studiens tredje kapitel 
redogörs för studiens val av metodologi, datainsamlingsmetod och 
databearbetningsmetod. Kapitlet presenterar även studiens urval, etiska 
överväganden samt trovärdighet. I det fjärde kapitlet redovisas studiens resultat 
uppdelat i två kategorier: Favorit matematik och Rik matematik samt med 
underkategorierna: Lärares användning av en lärarhandledning, Begränsningar av 
användandet av en lärarhandledning, Struktur i matematikundervisningen och 
kunskapsutveckling genom lärarhandledningen. Kapitlet avslutas med att presentera 
en resultatsammanfattning. Det femte och sista kapitlet innehåller en diskussion om 
val av studiens metod, sanningskriterier och reflexivitet samt studiens resultat. 
Studien avslutas med implikationer och förslag på fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I kapitlets första sektion, 2.1 Läromedel, presenteras tidigare forskning kring 
läromedel. I den andra sektionen 2.2 Lärarens kompetens för att skapa en bra 
matematikundervisning, diskuteras lärarens kompetens för elevernas utveckling. I 
sektion 2.3 Relationen mellan läromedel och läraren och sektion 2.4 
Lärarhandledningens potential att främja lärares lärande, presenteras studiens 
teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Läromedel  

Läromedlet som används i matematikundervisningen kan bestå av olika 
representationsformer och komponenter. Komponenterna utgörs av en 
lärarhandledning, elevbok, separata läroböcker eller extramaterial i form av ytterligare 
färdighetsträning eller fördjupning (Hoelgaard, 2015).  
 
Tidigare forskning visar att det valda läromedlet har stor inverkan på den 
matematikundervisning som sker i klassrummet (Hoelgaard, 2015). Enligt TIMSS 
(Skolverket 2016) sker matematikundervisningen enskilt i läromedlet och fokus ligger 
på att lösa uppgifter enskilt, vilket är unikt för Sverige då läromedlet ofta är utformat 
efter denna struktur. Det ska vara lätt att arbeta individuellt i läromedlet eftersom 
undervisningen i Sverige är uppbyggd på att eleverna ska arbeta enskilt. På grund av 
detta har viss kritik riktas mot just denna typ av utformning av läromedlet. Forskning 
visar att det finns kopplingar mellan undervisningen och läromedlens utformning 
(Hammenborg, 2012).  
 
Läromedelsförfattarna får fritt tolka och kritiskt granska kursplaner och läroplaner 
inom matematik, eftersom det saknas en nämnd som granskar läromedlet. Brister kan 
uppstå mellan styrdokumenten och läromedlets innehåll. Det leder till att det uppstår 
en förvirring bland lärare att läroboken är förenlig med gällande kursplan (Grevholm, 
2012). Trots denna förvirring förlitar sig lärarna på att läromedlet utvecklar elevernas 
kunskaper för att uppfylla kunskapsmålen och det centrala innehållet i Lgr 11 
(Hoelgaard, 2015; Grevholm, 2012). Läromedlet är något som varje lärare tar ställning 
till, eftersom antingen använder man sig av ett läromedel eller så använder man sig 
inte av ett läromedel. Om man väljer att använda sig av ett läromedel har man i syfte 
att det ska passa ihop med lärarens pedagogiska grundtankar och den aktuella 
elevgruppen. Beroende på hur läraren väljer att använda sig av läromedlet i sin 
undervisning, kan konsekvenserna bli att lärarna använder lärarhandledningen på ett 
sätt som inte är förenligt med författarnas syfte (Hoelgaard, 2015).  

2.2 Lärarens kompetens för att skapa en bra 
matematikundervisning 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011/2018) ska undervisningen ta hänsyn till elevers olika 
behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att alla elever får känna och uppleva 
att de lyckas i skolan. Av denna anledning blir det av stor vikt att läraren tror på 
elevernas förmågor och har höga förväntningar på att eleverna kan lära sig den 
matematik som ska läras ut.  
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Forskning visar att lärarens kompetens är avgörande för elevernas kunskapsutveckling 
inom matematik. En lärares kunskaper beror på vilken pedagogisk utbildning, 
ämnesutbildning, yrkeserfarenhet, bakgrund, kognitiv kapacitet och 
kompetensutveckling som läraren har genomgått (Hoelgaard, 2015). Ovanstående 
kunskaper för läraren utgör en god grund för elevers inlärning och har visat positiva 
effekter inom elevernas matematikkunskaper (Hoelgaard, 2015). I läroplanen är det 
fastställt att lärares yrkesuppdrag är att kunna nå ut med ett kunskapsinnehåll som 
förstås av alla elever. Ju mer kompetens en lärare har desto lättare kan läraren nå ut 
och anpassa innehållet efter elevgruppen så att lärande uppstår. Detta innebär att 
läraren väljer vilket innehåll, olika uppgifter, olika presentationsformer samt vilken 
representationsform som gynnar elevernas kunskapsutveckling (Grevholm, 2012).  

2.3 Relationen mellan lärare och läromedel  

Undervisningsaktiviteter är komplexa eftersom man aldrig kan förutse och planera allt 
som kan hända i klassrummet. Remillard (2005) har studerat forskning om lärare och 
läromedel där hon har sett att forskarna har delat in området i olika perspektiv som de 
utgår ifrån. Remillard (2005) har delat in forskningen i fyra perspektiv som har 
utvecklats och förändrats under årens gång.   Perspektiv ett utgår ifrån att läraren blir 
en aktör som ska implementera en färdig produkt så precist och noggrant som möjligt. 
Läromedlet ska styra både lärarens tolkning och implementering. Perspektiv två ser på 
läromedlet som ett hjälpmedel men styr inte längre lärarens undervisning i lika stor 
omfattning som tidigare. Inom detta perspektiv har forskning också studerat hur lärare 
väljer uppgifter och aktiviteter från läromedel och andra resurser.  
 
Det tredje perspektivet utgår ifrån lärarens egna erfarenheter och uppfattningar vilket 
påverkar hur läraren tolkar läromedlet. Det sista, fjärde, perspektivet utgår ifrån 
förhållandet lärare-läromedel som kan ses som en relation där läromedel både styr och 
stödjer en lärares sätt att tänka och agera, vilket kommer påverka undervisningen. Det 
fjärde perspektivet innefattar delar av de tre första perspektiven och det är inom 
perspektiv fyra vi kommer befinna oss i denna studie.  
 
Utifrån perspektiv fyra har Remillard (2005) skapat ett ramverk bestående av fyra 
delar för att utveckla en större förståelse för hur relationen lärare och läromedel kan 
ses samt vilka faktorer som inverkar på denna relation. Ramverkets fyra delar är: 
läraren, läromedlet, relationen mellan lärare och läromedel samt den planerade och 
utförda undervisningen. Den första delen i ramverket handlar om vilka perspektiv och 
resurser läraren har som utgångspunkt. Exempelvis vilken erfarenhet, kunskaps- och 
människosyn läraren har samt vilken matematisk och didaktisk kunskap denne 
besitter. Hur lärare ser på och använder läromedel i undervisningen finns det enligt 
Remillard (2005) inte mycket kunskap om. Den andra delen i ramverket utgår ifrån 
läromedlet som omfattar dess struktur, matematiskt innehåll, didaktiska 
förhållningssätt och har ett visst utseende. Det matematiska innehållet är de område 
som det finns mest forskning kring. Den tredje delen handlar om relationen mellan 
lärare och läromedel och innebär att läraren tolkar och värderar det 
läromedelsförfattarna har skrivit om och utgår ifrån sin egen erfarenhet. Den fjärde 
delen handlar om att läraren behöver anpassa undervisningen för att möta alla elevers 
behov både när det gäller under lektionen och planering.  
 
Brown (2009) menar att den utförda undervisningen och den planerade 
undervisningen skiljer sig ifrån varandra. Detta beror på att den utförda 
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undervisningen inte alltid blir som planerat eftersom läraren möter olika elever med 
olika behov i den rådande undervisningen. Browns (2009) teori handlar om att 
undervisningen kan ses som en design vilket kan kopplas till Remillards (2005) fjärde 
perspektiv i ramverket.  
 
Brown (2009) förhåller sig till tre olika sätt att förstå på vilket sätt lärare använder 
läromedlet: offloading, adapting och improvising. Med offloading menar Brown 
(2009) att läraren nyttjar läromedlet genom att följa varje steg som 
läromedelsförfattarna föreslår, vilket liknar Remillards (2005) första perspektiv. 
Adapting innebär att läraren ser läromedlet som en verktygslåda där delar kan plockas 
och anpassas utifrån elevernas förutsättning och behov, vilket kan liknas vid 
Remillards perspektiv 2-4. Improvising kan ses som att läraren ser läromedlet som en 
inspirationskälla och inte styrs av det för att konstruera sin undervisning, vilket är ett 
synsätt som harmoniserar med det tredje av Remillards (2005) perspektiv. Om 
läromedlet kan tillfredsställa alla dessa behov kommer det enligt Brown (2009) att 
gynna läraren. Ett läromedel behöver innehålla en grund med många olika förslag på 
hur en undervisning kan designas för att främja elevernas lärande. Det ska både finnas 
med ett tydligt syfte med lektionen och varför den ska vara strukturerad på ett visst 
sätt, vilket läromedelsförfattarna måste förhålla sig till.  
 
En lärare har olika pedagogisk kapacitet att designa undervisning som Brown (2009) 
benämner som designkapacitet. Det beror på lärarens egna förmåga och erfarenhet 
men också utifrån hur läromedlet är utformat. En lärare kan ha hög pedagogisk 
designkapacitet eller låg designkapacitet. Med en hög pedagogisk designkapacitet 
anser Brown (2009) att läraren och läromedlet bidrar med olika resurser. Exempelvis 
om en lärare väljer att följa läromedlet till en början för att sedan anpassa lektionen 
efter elevernas förutsättningar och behov och slutligen improviserar läraren helt fritt, 
vilket Brown (2009) benämner som improvising. En lärare kan bruka läromedlet olika 
under ett lektionstillfälle beroende vilken designkapacitet som läraren har. 
 
Läromedlet bör även innehålla alternativ för hur resurserna kan nyttjas och 
organiseras för att motverka att undervisningen blir allt för procedurcentrerad.  
Det kan dock innebära att även fast lärarna följer författarnas förslag på arbetsgång 
kan resultatet blir annorlunda än vad författarnas avsikt var. Browns (2009) ramverk 
kan möjliggöra för läromedelsförfattarna att utveckla bra läromedel utifrån lärarnas 
behov, eftersom en lärare förhåller sig till en lärarhandledning på olika sätt. Det vill 
säga om en lärare vill utnyttja lärarhandledningen som offload, förutsätter det att 
läromedelsförfattarna kan föra fram sina undervisningsidéer på ett tydligt sätt så 
lärarna kan ta del av materialet och använda det efter behov. Av denna anledning blir 
det viktigt att författarna har kunskap om på vilket sätt lärare använder sig av 
läromedel för att kunna stödja lärarna på olika sätt i sin undervisningspraktik. För att 
utveckla sin designkapacitet har lärare ett behov av att få hjälp med att utveckla sin 
förmåga att använda läromedlet som ett verktyg i undervisningen på bästa sätt. Det 
förutsätter att läraren är medveten om på vilket sätt hen vill utnyttja 
lärarhandledningen. 
 
 



 6 

2.4 Lärarhandledningens potential att främja lärares lärande 

Till en lärobok finns i många fall en tillhörande lärarhandledning. Denna handledning 
är oftast tänkt till läraren, för att inspirera och ge förslag om olika arbetsformer, 
material och så vidare. Om det finns en vision om förändring i undervisningen bör 
större fokus läggas på lärarhandledningen (Hoelgaard, 2015). En lärarhandledning 
kan vara utformad på många olika sätt, men en meningsfull lärarhandledning ger 
mycket material till läraren som är kopplat till läroboken som exempelvis ger förslag 
och information om olika arbetssätt, innehåll och moment som är relaterade till 
undervisningen. En lärarhandledning bör även informera läraren om ytterligare 
material som är kopplat till lärobokens innehåll (Brändström, 2003).  
 
En lärare kan få olika stöd ifrån en handledning. Stödet beror på materialets struktur 
och innehåll men även hur det nyttjas av läraren (Davis och Krajcik, 2005). Mängden 
av vägledning varierar i olika lärarhandledningar dels kring lektionsupplägg men 
också gällande innehåll och struktur. En lärarhandledning har syftet att antingen tala 
genom eller att tala till läraren. När en lärarhandledning talar genom läraren finns 
beskrivningar på vad läraren ska säga eller göra, vilket underlättar för en lärare som 
använder lärarhandledningen som offloading. När det istället gäller att tala till läraren 
får läraren pedagogiska förklaringar till materialets innehåll samt instruktioner och 
det blir även kompetensutvecklande för både den enskilda läraren eller om det sker 
kollegialt (Remillard, Stenbrugge & Bergqvist 2014; Hoelgaard, 2015). Av den 
anledningen kan ovanstående hjälpa lärare som använder läromedlet som en 
verktygslåda och anpassar det efter elevernas förutsättningar och behov för att skapa 
en framgångsrik undervisning, vilket Brown (2009) benämner som adapting.  
 
Davis och Krajcik (2005) uttrycker att i en lärarhandledning bör olika former av stöd 
finnas. Vissa lärare använder lärarhandledningar för att enbart få instruktioner och 
upplever att de blir frustrerade om instruktionerna förklaras, medan andra vill ha 
tydliga förklaringar om varför olika instruktioner ges. På vilket sätt en lärare utnyttjar 
lärarhandledningen beror på vilket stöd läraren söker för att utveckla sin undervisning 
(Davis och Krajcik, 2005). Lärarhandledningen kan även ha potential att förnya och 
förändra matematikundervisningen. Strukturen och innehållet i lärarhandledningen 
kan fungera som en resurs för att främja elevers lärande och skapa goda lärmiljöer för 
eleverna (Hoelgaard; Ahl m.fl., 2015; Ahl m. fl., 2013).  
 
Kompetensutveckling hos lärare ses som viktigt. Det kan till exempel ske genom 
kollegialt lärande men forskning betonar också att bra utformade läromedel kan 
fungera som kompetensutvecklande för lärare. Här har Davis och Krajcik (2005) 
utvecklat ett ramverk för att beskriva olika typer av lärande som lärare kan utveckla. 
Deras fem aspekter är: 

1. Beskrivningar av elevernas uppfattningar och missuppfattningar samt hur 
läraren kan hantera dessa. 

2. Utveckla ämneskunskaper hos lärarna som innefattar begrepp och fakta.  
3. Progression inom olika matematiska områden och samband mellan dessa.  
4. Synliggöra kopplingar mellan teori, forskning och styrdokument samt praktik.  
5. Främja lärarens designkapacitet – hur väl läraren kan utnyttja 

lärarhandledningen för att skapa effektiva undervisningssituationer. (Davis och 
Krajcik, 2005 ) 
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Vår analys kommer att baseras på dessa fem riktlinjer och Browns (2009) ramverk för 
hur man kan se på relationen mellan läraren och läromedlet. Davis och Krajciks (2005)  
femte aspekt i ramverket kan definieras utifrån Browns (2009) tolkning av 
designkapacitet, vilket möjliggör för läraren att använda läromedlet på olika sätt: 
offload, adapting eller improvising beroende på undervisningssituation. Den 
kompetensen hos läraren skapar en flexibilitet att använda läromedlet på olika sätt i 
olika situationer för olika ändamål. 
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3 Metodologi 

I Metodologiavsnittet kommer följande redogöras: Datainsamlingsmetod, 
databearbetningsmetod, urval och bortfall, trovärdighet samt studiens etiska 
aspekter.   

3.1 Datainsamlingsmetod  

För att uppfylla syftet med studien och kunna besvara studiens forskningsfrågor har vi 
genomfört en kvalitativ studie. En kvalitativ studie försöker att beskriva och förstå 
deltagarnas tolkning av verkligheten och upplevelser som formuleras i ord (Bryman, 
2011). Enligt Patel och Davidson (2011) syftar en kvalitativ intervju till att upptäcka 
och identifiera egenskaper och uppfattningar. Syftet med den föreliggande studien är 
att undersöka vad lärarna upplever för stöd i en lärarhandledning och vilka 
begränsningar som läraren upplever vid användandet av den. Under kvalitativa 
intervjuer finns det enligt Bryman (2011) olika sätt att kategorisera intervjutekniken 
på, antingen genom semistrukturerad intervju eller ostrukturerad intervju. Om det 
finns flera deltagande informanter, som i denna studie, är fördelen enligt Bryman 
(2011) att använda sig av semistrukturerad intervjuteknik jämfört med ostrukturerad 
intervjuteknik för att få bättre jämförbarhet i intervjuerna. För denna studie valdes 
semistrukturerade intervjuer, där intervjuaren har en bestämd intervjuguide med 
specifika intervjufrågor som ska behandlas under intervjun. Ordningsföljden kommer 
variera beroende på informanternas svar så att samtalet upplevs som naturligt och 
respondenterna känner att de ges utrymme för egna formuleringar av svaret (Bryman, 
2011). En annan fördel med metoden är att dess utgångspunkt är informanternas 
kunskaper och tankar kring det valda ämnet, vilket genererar innehållsrik information. 
Studien kommer inte kunna generaliseras eftersom den begränsas till ett antal 
informanter som inte representerar en hel yrkesgrupp men den kan ge en bild av vad 
som borde finnas med i en lärarhandledning och hur den kan stötta läraren. 
 
Kontakt inför intervjutillfällena togs via mail, då ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut 
där syftet med studien och etiskt förhållningssätt togs upp. De bestämda veckorna när 
intervjuerna skulle äga rum, fanns också med i missivbrevet. Samtliga intervjuer 
genomfördes på informanternas skolor förutom en intervju som utfördes genom en 
telefonintervju. Telefonintervjuer kan uppvisa vissa fördelar om man jämför med 
direkta intervjuer. Exempelvis kan det bli lättare att få tag i informanter men det kan 
även vara enklare att ställa och svara på känsliga frågor på telefon eftersom intervjuare 
och informant inte är fysiskt närvarande för varandra. Nackdelarna med att använda 
sig av telefonintervjuer är att de som ska utföra intervjun inte kommer kunna se den 
intervjuade personen. Det skulle kunna resultera i att respondenten svarar på det sätt 
som de tror att de som intervjuar vill att de ska svara. Respondentens personliga 
egenskaper kan inte uppfattas av de som utför intervjun eftersom det inte sker med 
fysisk närvaro. Det kan vara till en fördel eftersom intervjuaren inte kan påverka 
respondentens svar. (Bryman, 2011).  
 
Bryman (2011) menar att för att en undersökning ska vara av hög kvalité bör 
intervjuerna spelas in, för att vid ett annat tillfälle transkriberas. Inspelningen kan göra 
att samtalet blir mera avslappnat samt att ett underlag finns till den efterföljande 
detaljerade analysen. I denna studie spelades samtliga intervjuer in och därefter 
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transkriberades de och fanns tillgängliga för uppspelning. Detta för att kunna 
säkerhetsställa vårt återberättande.   
 

3.2 Databearbetning  

Empiri till vår studie samlades in genom intervjufrågorna (bilaga 2) vi ställde till 
informanterna. Den inspelade materialet transkriberades och studerades. Det är av 
största vikt för studiens resultat både hur och vad informanterna svarar (Bryman, 
2011). I föreliggande studie kommer vi vid analys av resultaten utgå ifrån Remillards 
(2005) ramverk kring relationen mellan lärare och läromedel där vi kopplar Browns 
(2005) ramverk till Remillards fjärde perspektiv. Vi kommer även utgå ifrån Davis och 
Krajcik (2005) ramverk om hur en lärarhandledning kan utformas för att utveckla 
lärarnas lärande. Att läsa igenom intervjusvaren flera gånger gav oss möjlighet att se 
likheter och skillnader tydligare mellan informanterna.  Materialet sammanställdes 
och sorterades sedan i kategorier utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Det 
insamlade materialet sorterades utifrån gemensamma teman som framkom i 
informanternas svar och kunde kopplas samman. 
 

3.3 Urval och bortfall 

Ett urval måste ske för att den föreliggande studien ska få användbar data (Bryman, 
2011). För att kunna genomföra studien tog vi i god tid kontakt med alla lärarna där vi 
med stor sannolikhet visste att de undervisade i läromedlen Favorit matematik och Rik 
matematik. Av den anledningen går det att säga att vår studie förhåller sig till ett 
bekvämlighetsurval som Bryman (2011) uttrycker är att respondenterna råkar finnas 
tillgängliga för oss som forskare. Studien är utförd på fyra olika skolor i tre olika 
kommuner och totalt ingår sju grundskolelärare som undervisar i årskurserna 1-3. Vi 
frågade om lärarna ville medverka i en studie om hur de använder sig av 
lärarhandledningar, till följd av detta innebär det att studien endast inkluderar lärare 
som använder sig av lärarhandledningar. Urvalet har gjorts för att få en spridning 
mellan lärare i olika åldrar och  med olika erfarenhet av läraryrket. Vi kommer att 
benämna respondenterna med olika benämningar. De respondenter som hör till 
Favorit matematik benämns som LF1-4, och de respondenter som hör till Rik 
matematik benämns som LR1 och LR2. Följande deltagare LF1,LF2, LF3, LF4,LR1 och 
LR2 har olika lång yrkeserfarenhet, där vissa är relativt nyexaminerade, som LF1 som 
endast har ca ett års erfarenhet. LF2,LF3,LF4, LR1 och LR2 har tjugo till trettio års 
erfarenhet av yrket. Studien grundar sig även på ett målinriktat urval där detta urval 
rekommenderas om man gör en kvalitativ undersökning som grundar sig på intervjuer 
(Bryman, 2011). Detta innebär vi har valt ut relevanta respondenter med syfte att vara 
lämpliga för att besvara studiens forskningsfrågor.   

 
Vår avsikt med studien var att finna läromedel som angav sig följa den rådande 
läroplanen, Lgr 11 (Skolverket 2011/2018). De läromedel som användes i 
undersökningen var Favorit matematik och Rik Matematik, där det ena används i stor 
omfattning medan det andra är ett nytt forskningsbaserat läromedel under utveckling. 
Dessa två läromedel valdes med avseende för studiens avsatta tid och för att de är mer 
inriktade på att stödja och styra lärare. Valet av vilka läromedel som ingår i studien 
baseras på dels frekvens- och dels bekvämlighetsurval.  Vi har fått en översiktlig 
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uppfattning om vilka läromedel som är vanligt förekommande på de grundskolor i de 
kommuner vi har gjort våra VFU-perioder på. Den vetskapen har bidragit till att vi har 
kunnat basera studiens urval på frekvens, eftersom det ger oss möjlighet att få tillgång 
till materialet på ett lättare sätt. Detta kan resultera i att vår studie inte är 
generaliserbar då lärare använder sig av olika läromedel i matematikundervisningen, 
vilket kan vara ett läromedel som inte berörts i denna studie.  Ett annat medvetet val 
för urvalet var att vi valde att använda oss av läromedel som är olika i sitt pedagogiska 
upplägg och som är skrivna av olika författare för att se eventuella skillnader i 
lärarhandledningar som skulle kunna ha betydelse för studiens resultat.  Av den 
anledningen har vi valt att undersöka ett nyproducerat läromedel som ännu inte finns 
tillgängligt på marknaden för att se vad den lärarhandledningen kan bidra med för att 
utveckla lärares undervisning och kompetens.  
 

3.4 Trovärdighet 

Kvalitativa metoder bedöms och värderas på ett annat sätt än kvantitativa metoder 
uttrycker Bryman (2011). I kvalitativa studier används begreppet tillförlitlighet till 
skillnad mot reliabilitet och validitet som används vid kvantitativa studier. Reliabilitet 
och validitet blir inte korrekt att applicera på kvalitativa studier eftersom dessa 
kriterier förutsätter att resultatet vid kvalitativa studier är en bestämd sanning om 
verkligheten. Istället finns det flera beskrivningar och sanningar om verkligheten 
(Bryman, 2011).  I denna studie kommer följaktligen flera sanningar beskrivas genom 
informanternas utsagor. 
 
En kvalitativ studie syftar till att belysa människors personliga åsikter och upplevelser. 
Detta kan dock bli svårt när trovärdigheten ska fastställas menar Bryman (2011). 
Denna studie har ändå hög trovärdighet av den anledningen att forskningsfrågorna är 
tydligt kopplade till studiens syfte och informanterna besitter en omfattande 
erfarenhet och god kunskap kring undervisning av matematikämnet. En studie får 
också högre grad av trovärdighet när den följer de regler som råder vid forskning, vilket 
denna studie gör (Bryman, 2011). Relevanta kopplingar till forskning om det ämne som 
undersöks stärker trovärdigheten ytterligare, vilket är fallet med denna studie. 
Transkriptionerna har genomförts under noggranna former vilket stärker 
trovärdigheten på ytterligare ett plan. 
 
I kvalitativa studier menar Bryman (2011) att begreppet trovärdighet istället används 
med avsikt att undersökningar ska göras av det som är tänkt att undersökas. 
Föreliggande studie undersöker vad i lärarhandledningen som lärarna upplever som 
stöttande, vad som saknas och om något begränsar deras undervisning, vilket även var 
syftet med studien.  
 
Pålitlighet är ett annat begrepp som Bryman (2011) menar är viktigt för kvalitativa 
studier och innebär att studien ska redovisa alla processer som skett under arbetets 
gång. I denna studie är alla faser i vår forskningsprocess redovisade. Vi har inte 
medvetet försökt påverka informanternas svar genom våra värderingar varken innan 
eller under intervjun eller talat om studiens teoretiska perspektiv i syfte att påverka 
resultatet. Detta stärker studiens pålitlighet eftersom vi har hållit oss objektiva genom 
alla moment i studien. 
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3.5 Etiska överväganden 

Studien har följt Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer för hur forskning ska 
bedrivas.  
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskarna informerar informanterna om studiens syfte 
och tillvägagångssätt. Detta uppfylldes genom att samtliga informanter kontaktades 
via e-mail där ett missivbrev bifogades (bilaga 1). I missivbrevet fanns information om 
den föreliggande studiens syfte och forskningsfrågor beskrivet. Informanterna fick 
välja om de ville medverka i studien eller inte. 
 
Respondenterna informerades även om samtyckeskravet som innebär att de när som 
helst kan avsluta sitt deltagande utan att det betraktas som negativt för dem. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att studien respekterar och tar hänsyn till deltagarnas 
anonymitet, vilket uppfylldes genom att avkoda informanternas namn, kön, 
arbetsplats och kommun i studien. 
 
Nyttjandekravet berördes i missivbrevet genom att all data som samlas in under 
studien transkriberas endast för denna studie samt att samtliga deltagare 
informerades om att den slutgiltiga uppsatsen kommer publiceras i databasen DiVA 
vid Mälardalens högskola.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten av intervjuerna att presenteras utefter teman och 
mönster som har varit framträdande i intervjuerna. Inom varje tema kommer likheter 
och skillnader av lärares uppfattningar presenteras. Slutligen ges även en 
resultatsammanfattning. I både Favorit matematik och Rik matematik kunde 
respondenternas svar samlas i fyra olika teman: Lärares användning av en 
lärarhandledning, begränsningar i användandet av en lärarhandledning, struktur i 
matematikundervisningen samt kunskapsutveckling genom 
matematiklärarhandledningen. 
 

4.1 Favorit matematik 

När det gäller lärarhandledningen i Favorit matematik kunde respondenternas svar 
samlas i fyra olika teman: Lärares användning av en lärarhandledning, begränsningar 
i användandet av en lärarhandledning, struktur i matematikundervisningen samt 
kunskapsutveckling genom matematiklärarhandledningen.  

4.1.1 Lärares användning av en lärarhandledning  

LF1, LF2, LF3 och LF4 uttrycker att de använder sig av både lärarhandledning, lärobok 
samt medföljande extramaterial. Respondenterna väljer att följa lärarhandledningen 
olika. LF1 väljer att följa lärarhandledningen till punkt och pricka men vissa delar bara 
plockas bara bort för att tiden inte räcker till. LF1 menar att som nyexaminerad kan 
det vara skönt att ha ett material som stöttar undervisningen, eftersom hen framhåller 
att Favorit matematik är heltäckande och på så sätt hjälper eleverna att uppnå 
kunskapskraven. 
 

Man behöver inte gå så mycket på erfarenheter när man inte har så mycket erfarenheter, 
eftersom lärarhandledningen vägleder och stöttar mig väldigt mycket.   
Jag tror lärarhandledningen är till för om man är ny, då har man något att luta sig mot. (LF1)  

 
LF3 uttrycker att man som lärare behöver lägga sin prägel på lärarhandledningen för 
att kunna anpassa undervisningen efter eleverna. 
 

Det är inte så mycket hjärta med lärarhandledningar men om man jobbar lite med 
lärarhandledningen och har tanken med sig, kan man ta det som står där och sen göra det till 
sitt eget. ((LF3) 

 
LF3 uttrycker att lärarhandledningen är bra men att hen ser det som en verktygslåda 
där vissa delar och aktiviteter används mer än andra. 
  Jag plockar delar ur den så jag följer den inte slaviskt. (LF3) 
 
Följande citat belyser hur en annan respondent, LF4, uttrycker att yrkeserfarenheten 
spelar roll på hur mycket hen använder lärarhandledningen. 

 
Jag har egentligen inget större behov av lärarhandledningen, jag tycker att min erfarenhet 
räcker gott. (LF4) 

 
LF2 uttrycker liknande åsikter som LF4, om att yrkeserfarenheten spelar stor roll för 
vad man som lärare väljer att utnyttja i lärarhandledningen. Både de ämnesdidaktiska 
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kunskaperna och de pedagogiska ämneskunskaperna leder till att lärare med lång 
yrkeserfarenhet väljer att gå ifrån lärarhandledningen, vid vissa moment, eftersom de 
känner att de har fler vägar till att nå ut med innehållet än vad lärarhandledningen 
erbjuder.  
   

Jag tar eget initiativ och utnyttjar White boarden även fast det inte står det i 
lärarhandledningen. (LF2)  

 
Min egen erfarenhet säger till mig att nu måste jag förklara på ytterligare ett sätt. (LF4)   

 
Jag känner mig väldigt trygg med mitt ämne och känner att jag vet hur jag ska förklara så 
eleven förstår för att jag kanske kommer på fem andra vägar att förklara innehållet än vad som 
står i lärarhandledningen. (LF4) 

 
Beroende på hur mycket erfarenhet man har, gör att man använder lärarhandledningen olika 
mycket. (LF2) 

 
LF1, LF2, LF3 och LF4 upplever att lärarhandledningen innehåller mycket tips på 
aktiviteter och diskussionsunderlag under lektionerna.  
 

Lärarhandledningarna har mycket att erbjuda, exempelvis aktiviteter, samtalsbild, 
diskussionsfrågor och ramberättelse. (LF4) 

 

4.1.2 Begränsningar i användandet av en lärarhandledning 

Samtliga respondenter, LF1, LF2, LF3 och LF4, uttrycker att det är ett mastigt material 
där tiden är en begränsande faktor.  
 

Du skulle ju kunna hålla på en hel lektion utan att slå upp elevboken genom att bara följa 
lärarhandledningens aktiviteter och diskussionsfrågor. (LF4)   

 
Dock blir genomgångarna för långa om lärarna väljer att följa strukturen som 
lärarhandledningen beskriver.  
 

Men man hinner inte med utan som lärare måste man sålla själv och tänka på vad som är bäst 
för eleverna. (LF3) 
 
Om jag pratar för mycket på genomgångarna, då har eleverna för lite tid att jobba så en del 
timmar blir lite korta. (LF4) 

 
Samtliga respondenterna upplever att eleverna får för lite tid till eget arbete i boken. 
Av den anledningen väljer LF2, LF3 och LF4 att plocka bort olika delar i 
lärarhandledningen.   
 

Det är en planering från minut ett till slut men det är så mycket material att inga elever orkar 
med det. (LF2) 

 
LF2 upplever att upplägget av lektionerna upplevs som stressande, eftersom det är 
mycket material till varje lektion och att progressionen ökar lite för fort. 
 

Jag blir orolig om eleverna fått med sig kunskapen från varje kapitel eftersom den går så fort 
fram. (LF2) 
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En annan begränsning av läromedlet Favorit är att samtliga respondenter upplever att 
lärarhandledningen inte stöttar dem i elevers olika missuppfattningar och fallgropar i 
olika matematiska områden.  
 

Missuppfattningar och fallgropar tas inte upp i lärarhandledningen utan det får man lista ut 
själv. Det gör det svårt att hjälpa de elever som upplever att matematik är svårt. (LF1) 

 
Ytterligare en potentiell svårighet med Favorit, som respondenterna upplever av 
lärarhandledningen, är att om man som lärare väljer att följa upplägget är det endast 
Favorit boken som beskrivs i lärarhandledningen. Det leder till att de elever som har 
Favorit boken Mera inte får en lika kopplad genomgång jämfört med de elever som har 
Favorit boken. Eftersom respondenterna inte har tillgång till ytterligare en lärare eller 
att dela upp klassen gör det att alla elever inte får sina behov tillfredsställda. 
 

Mera boken går man inte igenom för man kan inte ha två genomgångar. Basboken är den som 
genomgången bygger på. (LF2) 

 
Detta leder ytterligare till en begränsande faktor där LF3 uttrycker att hen blir styrd av 
lärarhandledningen då hen inte kan välja att förklara innehållet för eleverna på sitt 
sätt, eftersom elev boken är enhetlig med lärarhandledningen. 
 

Det kan ju vara så att man har en bra strategi att förklara någonting. Du har det helt klart för 
dig, men boken tänker lite annorlunda så man får hålla koll på att man inte krånglar till det för 
eleverna. Mitt sätt att förklara är egentligen mycket tydligare för det brinner jag för, och då 
förklarar jag det säkert mycket bättre. (LF3) 

 

4.1.3 Struktur i matematikundervisningen  

Alla respondenter uttrycker att lektionsupplägget ger en tydlig struktur för 
undervisningen som eleverna upplever som tryggt. Varje lektion är upplagd i stort sett 
lika genom hela boken. Det är två bassidor som man bör hinna med och sedan finns 
det ytterligare två sidor där eleverna får mera träning på den matematiska idé som 
avsnittet tar upp. För elever som hinner med alla fyra sidorna oavsett elevbok, finns 
det extra kopieringsunderlag som också tränar deras färdigheter inom samma avsnitt. 
Respondenterna upplever att deras undervisning blir bättre av att använda sig av 
materialets struktur. 
 

Jag känner att jag får med allting och alla delar som står beskrivna i kursplanen, därför känner 
jag en trygghet. Jag känner att materialet erbjuder mig allt. (LF1) 

 
Jag som nyexaminerad tycker att det känns skönt att ha något att luta mig emot. (LF1) 

 
LF1 och LF4 upplever att lärarhandledningen hjälper till att organisera undervisningen 
för att främja elevernas kunskapsutveckling. Ett vanligt problem enligt 
respondenterna, kan vara att strukturen saknas vilket gör att eleverna kan vara olika 
långt fram i boken som gör att det blir rörigt för läraren. Respondenterna uttrycker att 
det inte blir någon struktur i undervisningen och de kan inte bemöta eleverna utifrån 
deras förutsättningar vid genomgångar.  
 

Hela konceptet är bra. Det är ett kapitel åt gången och bra genomgångar i samlingen, vilket 
hjälper mig att samla ihop eleverna och samtidigt få en struktur på undervisningen. (LF4) 
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Samtliga respondenter upplever att den tydliga strukturen i lärarhandledningen 
synliggör en genomtänkt progression som underlättar arbetet för både lärare och 
elever. Strukturen hjälper respondenterna att koppla samman lektionerna, vilket leder 
till att varje lektion får ett tydligt syfte för både lärare och elever. De menar att 
lektionernas upplägg och material hjälper eleverna med färdighetsträning och sparar 
tid åt lärarna.    
  

Något som talade för lärarhandledningen är att den har en enormt tydlig progression. (LF1) 
 

Lektionerna blir bättre med en lärarhandledning och materialet för annars ska vi sitta och 
skriva eget material med en röd tråd. Vilken tid det skulle ta. (LF2) 

 
Jag tycker att strukturen är bra eftersom det är ganska mycket återkommande arbetsmetoder. 
Det blir mycket repetition, vilket är jättebra. (LF3)  

 
Samtliga respondenter upplever att innehållet har en tydlig koppling till 
styrdokumenten och lektionens mål, vilket gör att respondenterna känner sig trygga 
med materialet samt att eleverna får möjligheter att kunna uppnå kunskapskraven. 
 

Jag gillar att lärarhandledningen talar om tydligt vad målet är så att man kan tydliggöra det 
för eleverna vad det är vi tränar idag vilket står i början på varje kapitel. (LF1) 

 
Övergången mellan lektionerna blir tydlig för eleverna så att de inte bara gör utan hinner 
stanna upp och reflektera över det. (LF4) 

 
Det hjälper mig att synliggöra var jag vill och då kan jag trycka extra mycket på de delar som 
är extra viktiga. (LF4) 

 
Jag tycker att det finns en tydlig koppling och förankring till styrdokumenten. (LF1) 

 
Vi har suttit i arbetslaget och jämfört med Lgr 11 och kommit fram till att vi tycker att den är 
heltäckande för att ge möjlighet att uppnå målen. (LF2) 

4.1.4 Kunskapsutveckling genom lärarhandledningen  

LF1, LF2 och LF3 upplever att lärarhandledningen kan bidra till att utveckla kunskap 
hos lärare. Både när det gäller påminnelser och att introducera nya matematiska idéer. 
Det beror dock på yrkeserfarenheten hur mycket läraren utnyttjar en 
lärarhandledning. LF4 anser att hen bär på tillräckligt med kunskaper för att känna sig 
trygg att undervisa inom ämnet. På det sättet bidrar inte lärarhandledningen med ny 
kunskapsutveckling hos hen. 
 

Jag känner att jag får nya idéer och ny kunskap hur jag förmedlar innehållet till eleverna. 
(LF4) 

  
Inte så mycket i min ålder längre, eftersom min erfarenhet räcker gott och väl. Jag känner mig 
trygg inom ämnet och därför behöver jag inte ha stöd av lärarhandledningen. (LF4) 

4.2 Rik matematik  

När det gäller lärarhandledningen i Rik matematik kunde respondenternas, LR1 och 
LR2, svar samlas i fyra olika teman: Lärares användning av en lärarhandledning, 
begränsningar i användandet av en lärarhandledning, struktur i 
matematikundervisningen samt kunskapsutveckling genom 
matematiklärarhandledningen.  
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4.2.1 Lärares användning av en lärarhandledning 

Det finns en viss skillnad mellan respondenternas svar för hur de använder 
lärarhandledningen inom Rik matematik. Likheten är att respondenterna väljer att 
följa lektionsupplägget men skillnaden blir att de upplever olika mycket säkerhet inom 
deras egna matematiska kunskaper.  
 

Eftersom jag själv inte är jätteduktig på att komma på bra idéer inom matematik, så blir det när 
jag nu testar det här materialet så följer jag det från punkt till punkt. (LR1) 
   
För mig är detta ett bra material men jag följer det inte till punkt och pricka. Utan jag gör olika 
delar som jag tycker är jättebra. (LR2) 

 
LR1 och LR2 upplever att det är möjligt att följa lärarhandledningens upplägg helt och 
hållet då den är skriven på ett utförligt sätt med ett ungefärlig tidsram per avsnitt.  
 

Det står väldigt tydligt vad man ska göra och säga. (LR1) 
 

Man får nästan varje ord man ska säga och vad man ska göra, och stanna här och titta på den 
här bilden och gör den här övningen. (LR2) 

 
Upplägget av lärarhandledningen upplevde LR1 och LR2 som bra, eftersom man som 
lärare kan lägga till olika uppgifter om man vill. Om man som lärare känner att man 
vill kunna utforma undervisningen efter egna idéer och tankar uttrycker LR2 att denna 
struktur på lärarhandledning inte passar dem.  
 
Båda respondenterna menar att lärarhandledningen öppnar upp möjligheter för 
många diskussionstillfällen och par- eller gruppaktiviteter, vilket de märker på 
elevgruppen att de blir mer aktiva och diskuterar mera. Denna möjlighet gör att 
kunskaperna lättare befästs hos eleverna. 
 

Diskussionerna blir mycket bättre med den här lärarhandledningen som underlag jämfört med 
andra lärarhandledningar. (LR2) 

 

4.2.2 Begräsningar i användandet av en lärarhandledning  

Respondenterna upplevde att extra kopieringsmaterial saknades för de elever som 
behöver mer utmaningar.   
 

Det blir lite svårt att hitta utmaningen för de elever som tycker det är superlätta, då får man 
själv hitta på mera kluriga eller mer utmanande uppgifter. (LR2) 

 
LR1 och LR2 menar att det kan vara bra som nyexaminerad att man tillhanda har en 
egen liten bank med olika uppgifter att kunna ta fram om det saknas material under 
någon lektion. 
 
             Vi har ju kvar kopieringsmaterial från Favorit matematik och det underlättar. (LR2) 
 
Ytterligare en begränsning med lärarhandledningen enligt respondenterna är att det 
skulle behövas fler praktiska tips. Speciellt om man är nyexaminerad och inte hunnit 
samlat på sig olika material som kan stödja en lärares arbete. Det kan också uppstå 
problem om någon elev är borta eftersom lärarhandledningen leder till en snabb 
progression. Av denna anledning blir det svårt att individualisera beroende på vilka 
förutsättningar man har i sitt klassrum att förhålla sig till uttrycker LR2. 
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Eftersom vi är två stycken utbildade grundskollärare går det absolut att individualisera och 
ibland delar vi gruppen då vi har tillgång till ytterligare ett klassrum. Efter genomgångar kan 
man lätt gå runt och hjälpa elever så de får uppgifter på rätt nivå. (LR2) 

 
LR1 uttryckte sig på frågan angående hur lärarhandledningen stöttar läraren att 
individualisera uppgifter om man inte har tillgång till en resurs, vilket LR1 menar att 
individualiseringen underlättar om man har tillgång till en resurs. Det är lättare att 
stötta de elever som upplever att matematik är svårt eftersom man kan ta in 
plockmaterial eller sätta sig med eleven och förklara ytterligare en gång om man är 
flera personer i klassrummet. Något som samtliga respondenter upplever som en 
svårighet i undervisningen är att vissa lektioner kan ha en tendens att vara för långa. 
 

Eleverna orkar inte riktigt med och hinner inte göra klart från föregående lektion. (LR1) 
 
LR2 uttrycker att man ibland får välja att stanna upp och låta det ta lite längre tid att 
eleverna hinner göra färdigt, eftersom man inte kan gå för fort fram. Men det kan 
hända att man som lärare istället får släppa lärarhandledningen och gå vidare fast man 
vet att alla elever inte är klara med avsnittet. Något som respondenterna tog upp som 
både positivt och negativt angående lärarhandledningen var att det är mycket att läsa 
på inför varje lektion. Som lärare kan man känna sig stressad över att det är så mycket 
som ska gås igenom inför varje lektion och även hinnas lära ut till eleverna. 
 

Jämfört mot andra lärarhandledningar tycker jag att det är mera att läsa in sig på inför 
lektionerna i Rik matematik. Man måste vara förberedd och då känner jag att jag måste läsa 
igenom vad som står och det tar lite längre tid. (LR2) 

4.2.3 Struktur i matematikundervisningen  

Respondenterna är båda eniga om att denna lärarhandledning hjälper dem med 
struktur i undervisningen.  
 

Absolut ger det struktur och en rutin att följa eftersom det är ett färdigt upplägg. Alla elever 
vet att det är ett avsnitt per lektion och det skapar ett lugn. (LR2) 

 
Denna struktur som lärarhandledningen erbjuder möjliggör att det blir tydligt för 
eleverna vad det är som ska hinnas med på lektionen samt att upplägget är detsamma 
avsnitt efter avsnitt. Varje lektion börjar med att upprepa det som behandlades i 
föregående avsnitt. Det blir en gemenskap eftersom alla elever arbetar inom samma 
avsnitt, vilket underlättar för läraren samtidigt som eleverna inte behöver känna sig 
stressade av varandra. 
 

Jag tycker att eleverna utvecklar matematiken på ett bättre sätt med detta upplägg eftersom 
att de får diskutera mycket och arbeta tillsammans inom samma avsnitt, istället för att bara 
sitta och dra iväg i en mattebok som man knappt hinner rätta. (LR1) 

 
Eftersom lärarhandledningen erbjuder ett detaljerat lektionsupplägg upplever båda 
respondenterna att de kan följa och lita på läromedlet, eftersom det är ett helt färdigt 
material att bara följa. 
 

Man behöver inte planera inför sin lektion eftersom har man gått igenom lärarhandledningen 
så har man även gått igenom hela lektionen, vilket ger ett bra stöd. (LR2) 
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4.2.4 Kunskapsutveckling genom lärarhandledningen 

Samtliga respondenter upplever att lärarhandledningen innehåller mycket material 
inom olika matematiska områden som de kan utvecklas inom. Det kan även handla om 
att läraren blir påmind i sin kunskap eller får ytterligare ett sätt att förmedla 
kunskapen på. Lärarhandledningen ger exempel på vilka vanliga missuppfattningar 
och fallgropar som kan förekomma hos eleverna när de ska ta sig an olika uppgifter, 
vilket ökar respondenternas kunskaper inom det matematiska området.  
 

Jag tycker att den utvecklar mina matematiska kunskaper men jag måste läsa handledningen 
flera gånger för att jag ska kunna ta till mig det. (LR2) 

 
LR1 upplever även att hen får möjlighet att utveckla sin yrkesroll eftersom varje lektion 
avslutas med en “exit ticket” där läraren snabbt får respons på sin lektion av eleverna.  
 

Då ser jag ju direkt vilka som har förstått och inte förstått och utifrån det kan jag reflektera 
över mina handlingar och strukturera om inför nästa avsnitt. (LR2)  

4.3 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att både Favorit 
matematiklärarhandledningen och Rik matematiklärarhandledningen används i olika 
hög grad av lärarna, och att de är positivt inställda till att se materialet som en resurs. 
Framförallt menar respondenterna att det är strukturen som stödjer deras 
undervisning, dels för att det är färdiga lektionsplaneringar men även att de själva 
utvecklas och får med sig nya kunskaper. Det framkommer även att de respondenter 
som inte använder sig av lärarhandledningen i lika stor utsträckning menar att deras 
erfarenhet och trygghet inom ämnet gör att lärarhandledningen inte bidrar till samma 
kunskapsutveckling. En begränsning inom båda lärarhandledningarna är att 
respondenterna upplevde att om man vill undervisa på sitt sätt kan läromedlet 
upplevas som alltför styrande. Inom båda läromedlen finns det mycket förslag på 
aktiviteter och diskussionsunderlag, vilket respondenterna upplever som positivt men 
de riktar en viss kritik mot tiden det tar att utföra dessa. De uttrycker att eleverna inte 
hinner med allt material under en lektion.  Progressionen uttrycker samtliga 
respondenter är bra och tydlig men det finns en tendens att det går för fort fram. Det 
finns en viss oklarhet hos respondenterna om eleverna når upp till de kunskapsmål 
som Lgr 11 beskriver. Det framkommer även i resultatet att förklaringar och 
vägledningar hur man som lärare kan stödja elever i deras missuppfattningar endast 
finns med i lärarhandledningen för Rik matematik. När det däremot kommer till att 
individanpassa undervisningen för eleverna ser det olika ut beroende på läromedel. I 
Rik matematik finns det tips på hur man som lärare skulle kunna individanpassa 
uppgifter till eleverna men respondenterna upplever att det saknas extra 
kopieringsmaterial för att underlätta individualiseringen. Däremot i Favorit 
lärarhandledningen upplever respondenterna att det saknas tips på hur man som 
lärare kan förenkla och försvåra uppgifterna men det finns istället mycket extra 
kopieringsunderlag.  
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5 Diskussion 

I sektion 5.1 Metoddiskussion, diskuteras val av metod. I sektion 5.2 
Resultatdiskussion, diskuteras studiens resultat. I 5.3 Slutsats, presenteras studiens 
slutsatser. Avslutningsvis ges i sektion 5.4 Framtida forskning, förslag på fortsatt 
forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Valet av metod föll på semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att det ger en tydlig 
bild av informanternas åsikter, tankar och attityder. Vi hade förberett en intervjuguide 
som var baserad på studiens forskningsfrågor och syfte. Vid intervjuerna hade vi även 
möjlighet till att ställa följdfrågor till informanterna där de kunde svara mer ingående 
på de frågor vi ville få ytterligare information om. Enkäter var inte en aktuell metod 
för vår studie, då studiens syfte krävde djupare och mer uttömmande svar. Trots fåtalet 
informanter kunde studiens syfte och forskningsfrågor besvaras eftersom 
informanterna bar på den kunskap som studien krävde. Enligt Bryman (2011) kan 
telefonintervjuer vara till fördel eftersom det kan vara enklare att utföra intervjun samt 
att ställa och svara på känsliga frågor, då inte intervjun utförs fysiskt. Dock upplevde 
vi att det blev svårare att ställa relevanta frågor och få en tydlig bild av materialet 
eftersom vi endast fick måla upp en inre bild av hens tolkning och upplevelser av 
materialet.  

5.2 Sanningskriterier och reflexivitet  

Vi anser att våra tolkningar av studiens resultat är rimliga av den anledning att vi 
grundar studien på erfarenheter som både vår utbildning och VFU-perioder har gett 
oss. Kontexten som vi som intervjuare respektive respondenter befinner oss i gör att vi 
har en inblick och medvetenhet i hur verkligheten ser ut ute i verksamheten. Under 
studiens gång har vi försökt att inte påverka materialet och försökt ha ett öppet sinne 
angående materialet vi ska undersöka, dock har vi kommit till insikt att det är svårt att 
inte ha egna tankar kring det valda ämnet. Tolkningen av studien är kopplade till Davis 
och Krajciks (2005) och Browns (2009) ramverk för att hålla distans till den insamlade 
empirin samt för att vi ska ställa oss objektiva till studien.   

5.3 Resultatdiskussion 

Tolkningen av resultatet sker med hjälp av de teoretiska perspektiven samt studiens 
forskningsfrågor. 

5.3.1 Lärares upplevda möjligheter och svårigheter med användandet av 
en lärarhandledning 

Syftet med studien var att undersöka vad lärarna upplevde för stöd i en 
lärarhandledning och vilka begränsningar som läraren upplevde vid användandet av 
den. Forskning visar att lärarhandledningar kan verka kompetensutvecklande, förnya 
och förändra matematikundervisningen för lärarna (Remillard m.fl., 2014; Hoelgaard, 
2015; Ahl m.fl., 2015; Ahl m.fl., 2013). Vi behandlar detta syfte genom att diskutera 
resultaten i relation först till Davis och Krajciks (2005) och sedan till Browns (2009) 
ramverk, som båda vilar i Remillards (2005) fjärde perspektiv. Om vi tar utgångspunkt 
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i Davis och Krajcik (2005) ser vi att lärare som använder Favorit och Rik matematik 
beskriver vilket stöd man som lärare kan få från en lärarhandledning på olika sätt. 
Utifrån respondenternas svar kan vi tolka att Rik matematik inkluderar 
komponenterna i Davis och Krajciks (2005) ramverk i större utsträckning än vad 
Favorits lärarhandledning gör. Enligt respondenterna inkluderar Favorit matematik 
aspekt två, tre och fyra ur Davis och Krajciks (2005) ramverk medan Rik matematik 
inkluderar alla fem aspekterna enligt respondenterna. Den första aspekten i deras 
ramverk handlar om olika missuppfattningar som är vanliga hos elever och hur läraren 
kan hantera dessa. Respondenterna utrycker att missuppfattningar finns med i Riks 
lärarhandledning men inte i Favorits lärarhandledning. Om en lärarhandledning 
beskriver missuppfattningar kan det underlätta för läraren, men det förutsätter att 
läraren är villig att ta till sig av det som lärarhandledningen erbjuder (Hammenborg, 
2015). Den första aspekten innehåller även vilka möjligheter som finns för läraren att 
hantera individualisering, klassrumssamtal samt formativ bedömning. När det gäller 
formativ bedömning, innehåller enligt respondenterna båda lärarhandledningarna bra 
diskussionsunderlag men det formativa stödet upplevs variera i lärarhandledningarna. 
Respondenterna uttrycker att Riks matematiklärarhandledning erbjuder förslag på 
formativ bedömning genom att varje lektion avslutas med hjälp av exit tickets, där 
läraren har möjlighet att utvärdera och omstrukturera sin undervisning. Lärarna som 
använder Favorit matematik upplever inte att lärarhandledningen stödjer formativ 
bedömning i undervisningen i någon större uträckning. Det formativa stödet som 
studien visar att lärarna uttrycker är att Riks lärarhandledning inkluderar aspekt ett i 
Davis och Krajciks (2005) ramverk då både de menar att både lärare och elever får 
möjlighet att utvärdera sitt eget lärande i relation till innehåll och mål för 
lektionsundervisningen. Hoelgaard (2015) menar att utvärdering är en viktig faktor för 
formativ bedömning. Om lärarhandledningen och elevboken samspelar och där 
strukturen gör att eleverna håller sig inom samma lektionsram, underlättar det för 
läraren att individualisera (Hoelgaard, 2015). Vi kan även tolka utifrån 
respondenternas svar att både Rik matematik och Favorit matematik innefattar 
begrepp och fakta kring det matematiska innehållet, vilket är aspekt två i ramverket. 
Detta betyder att läromedelsförfattarna måste vara väl insatta med läroplanens 
intentioner och kunna förmedla dessa intentioner på ett tydligt sätt till lärarna i 
lärarhandledningen. Respondenterna upplever att det finns en tydlig progression i 
både Favorit matematik och Rik matematik som gör att ramverkets tredje aspekt 
inkluderas. Vi anser utifrån respondenternas svar att resultaten visar att båda 
lärarhandledningarna innehåller tydliga kopplingar till styrdokumenten, vilket är 
Davis och Krajciks (2005) aspekt fyra.  
 
Davis och Krajciks (2005) aspekt fem i ramverket handlar om att främja lärarens 
designkapacitet kopplar vi samman med Browns (2009) ramverk som ser på 
interaktionen läraren – läromedlet. När vi sedan väljer att diskutera resultatet ur 
Browns (2009) ramverk, kan vi se att båda lärarhandledningarna följs olika mycket av 
respondenterna beroende på hur denna relation är. LF1 och LR1 väljer att följa 
lärarhandledningen till punkt och pricka och detta angreppssätt kan ses som Browns 
(2009) offloading. Med offloading menas att läraren implementerar läromedlet helt i 
sin undervisning och har byggt upp en relation genom att ha lagt ner tid att sätta sig in 
i läromedlet, vilket kan bidra till att lärarna kan se lärarhandledningen som en resurs 
och få en djupare förståelse till varför alla delar finns med. Forskning visar att en 
lärares förmåga att ta till sig lärarhandledningen kan bero på vilka erfarenheter, 
utbildning, bakgrund och kognitiv kapacitet som läraren besitter.  
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 Studiens resultat visar att LF2, LF3 och LR2 väljer att använda lärarhandledningen 
som en verktygslåda där innehållet anpassas efter den aktuella elevgruppen och inte 
elevgruppen efter lärarhandledningen. Denna typ av angreppssätt går att ses som 
Browns (2009) adapting, som innebär att läraren anpassar och omarbetar läromedlet 
efter elevgrupp. Browns (2009) improvising, kan vi se exempel på i studiens resultat 
då LF4 använder sig varken av lärarhandledningen i planering eller genomförande av 
lektioner. Det betyder att hen använder sig av sin egen yrkeserfarenhet och inspireras 
av annat matematiskt material. På grund av vilken relation man som lärare har till 
lärarhandledningen kan den ge lärare olika form av stöd. Resultatet visar att Favorits 
lärarhandledning stödjer läraren genom att den talar till läraren eftersom det finns 
pedagogiska förklaringar till materialets innehåll och instruktioner. När det istället 
kommer till att tala genom läraren kan vi se kopplingar till Riks lärarhandledning, då 
den är skriven på ett utförligt sätt där det står beskrivet vad läraren bör göra och säga. 
När en lärarhandledning är skriven på ett så pass detaljerat sätt som Riks 
lärarhandledning, är det praktiskt för de lärare som använder sig av offloading. Men 
om läraren önskar att kunna använda läromedlet enligt adapting eller improvising är 
det fullt möjligt eftersom det går att lägga till och plocka bort delar för att anpassa 
innehållet efter elevgruppen. Olika lärare är i behov av olika former av stöd där en 
lärarhandledning omöjligt kan möta alla lärares olika behov (Hoelgaard, 2015). 
 
För att kunna utveckla sin undervisning förutsätter det att läraren blir medveten om 
hur man tar till sig lärarhandledningen, för att det ska kunna utgöra en god resurs för 
läraren (Brown, 2005; Remillard, 2005) 

5.4 Implikationer  

Resultaten från denna studie kan få implikationer för undervisningspraktiken. 
Studiens resultat visar en variation i hur respondenterna utnyttjar en 
lärarhandledning. För att lärarhandledningen ska kunna bli ett stöd måste läraren ta 
till sig materialet på något sätt, alltså måste en relation byggas upp mellan läraren och 
läromedlet. En anledning till varför lärare inte utnyttjar och ser lärarhandledningen 
som en resurs kan vi genom resultatet ana att det möjligtvis kan bero på hur lång 
yrkeserfarenhet en lärare har. En nyexaminerad lärare kan känna en viss osäkerhet att 
undervisa inom matematikämnet samt känna osäkerhet om eleverna har möjlighet att 
uppnå kunskapskraven. Genom att följa lärarhandledningen kan den ge ett bra stöd 
för att uppnå samma möjligheter för läraren, oberoende hur mycket erfarenhet man 
har. Det skulle även kunna vara att man som lärare väljer olika delar från 
lärarhandledningen att implementera i sin undervisning. Det kan bero på att man som 
lärare är villig att ta till sig materialet men handlar också om hur mycket 
yrkeserfarenhet man har för att våga gå ifrån lärarhandledningen. Det vi även sett 
utifrån resultatet är att det finns lärare som inte använder sig av en lärarhandledning 
i sin undervisning. Det skulle kunna bero på att de anser sig ha mer kunskaper än vad 
en lärarhandledning bidrar med och utgår istället från sin egen yrkeserfarenhet. Det 
leder till att dessa lärare måste uppdatera sina undervisningsmetoder på annat sätt.   

5.5 Framtida forskning  

Utifrån den här studiens resultat uppkom intresset för hur erfarna lärare ser på 
lärarhandledningarnas potential eftersom vi har sett tendenser till att de utnyttjar den 
på olika sätt. Det hade varit spännande att fördjupa den diskussionen genom att 
resonera kring hur dessa lärare anser att det utnyttjar lärarhandledningen vid 
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planeringar och genomförande av matematikundervisningen för att utvecklas i sin 
yrkesprofession.  
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Bilaga 1  

 
 
Hej!  
 

Vi heter Charlotte Gunnarsson och Nathalie Thunqvist och läser sista terminen på 
lärarprogrammet, grundlärare F-3, vid Mälardalens högskola. Vi skriver vårt sista 
självständiga arbete inom matematik som omfattar 15 högskolepoäng.  
Du kommer nu att tillfrågas om deltagande i vår undersökning gällande vilket stöd eller 
begränsning en lärarhandledning inom matematik kan ge.  
 
Vårt problemområde handlar om att jämföra hur några lärare upplever att olika 
lärarhandledningar stöttar eller begränsar deras undervisning. Syftet med studien är att ta 
reda på vad i lärarhandledningen som lärarna upplever som stöttande, vad som saknas och om 
något begränsar deras undervisning.  
 
Studiens datainsamling baseras på intervjuer av lärare med behörighet för ämnet matematik i 
årskurs 1-3. Du som deltar i undersökningen kommer intervjuas 30-40 minuter. Vi önskar 
tillåtelse att få spela in intervjuerna. Vår förhoppning är att intervjun kan äga rum under 
veckorna 48-49. Vi kommer att anpassa oss efter ditt val av datum, tid och plats.  
 
Studien följer de etiska forskningsprinciperna. Du som väljer att delta i studien kommer vara 
anonym, vilket innebär att varken ditt namn, arbetsplats eller elever kommer nämnas vid 
namn. Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan eftersom ditt deltagande i studien 
är frivilligt. Informationen som samlas in under arbetets gång kommer endast vi ha tillgång 
till. Efter avslutad studie kommer materialet från din intervju att raderas.  Studien kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen DiVA. Om du önskar kan en papperskopia eller en länk tilldelas dig för att du ska 
kunna ta del av det färdiga arbetet.  
 
Vi ser fram emot att ta del av dina erfarenheter och träffa dig personligen. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-mail. 
 

Med vänliga hälsningar  
Charlotte Gunnarsson och Nathalie Thunqvist 
 
Student: 
Charlotte  
Gunnarsson                   
070-2709770     
cgn11005@student.mdh.se    
 

 
Student: 
Nathalie 
Thunqvist                      
073-0244355 
ntt15001@student.mdh.se 

 
 
Handledare: 
Andreas Ryve  
073-6620736 
andreas.ryve@mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
  

1. Kan du beskriva din bakgrund: ålder, bakgrund, yrkeserfarenhet, nuvarande 
arbetssituation, antal elever i klassen, resurser, samarbete med kollegor. 
  

2.   Hur har du valt läromedel? 

• Valdes det genom att lärarhandledningen var bra, varför var den bra? 
• Valdes det genom att elevboken var bra, varför är den bra? 
• Fanns det redan när du började, varför fortsatte du att använda materialet? 
• Hur tycker du läromedlet uppnår styrdokumentens kunskapskrav och     

 centrala innehåll? 
  

3.   På vilket sätt tycker du att lärarhandledningen stödjer dig? Kan du ge några exempel? 

• Vilken del använder ni mest, varför? 
• Ser ni det som att ni följer som ett recept, plockar olika delar, eller 

inspirationskälla? 
• Känner du att lärarhandledningen utvecklar dina matematiska kunskaper? På 

vilket sätt? 
• Ser du att lärarhandledningen bygger på en progression?  
• Känner du att lärarhandledningen ger eleverna möjlighet att uppnå 

kunskapskraven i LGR 11? 
• Finns det bra vägledning i lärarhandledningen för att kunna individualisera 

uppgifterna? Ger det bra stöd för att skapa bra diskussioner i klassrummet?  
• Känner du att lärarhandledningen ger bra stöd för formativ bedömning? 

  
4.   Vad anser du bör finns med i en lärarhandledning, varför? 

• Känner du att lärarhandledningen hjälper dig att förstå hur eleverna tänker 
kring det matematiska området och hur de kan ta sig an uppgifter? Elevernas 
vanliga fallgropar och missuppfattningar? 

  
5. Hur nyttjar du lärarhandledningen före, under, efter en matematiklektion? 

• Kan du beskriva hur en vanlig matematiklektion ser ut i ditt klassrum? 
• Hur följer du lärarhandledningen under matematiklektionen? 
• Kan du som lärare gå ifrån lärarhandledningen och utforma en lektion utifrån 

dina egna idéer och kompetens? Känner du att lärarhandledningen ökar din 
förståelse hur du ska introducera ett nytt område för eleverna? 

  
6.   Vad finns det för fördelar och nackdelar med den valda lärarhandledningen? 

• Lär du dig ny kunskap inom matematik, i så fall hur? 
• Hur anser du att lektionerna blir bättre av att du nyttjar lärarhandledningen?  
• Är det något i lärarhandledningen som du saknar eller känner att du begränsas 

av? 
 

7.   Varför använder du dig av en lärarhandledning? 

• Struktur för lugn och ro? 
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• Hjälper dig som lärare att nå ut till olika elever med olika förutsättningar och 
behov? 

• Använder du den för att utveckla deras matematiska tänkande?   
 


