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Syftet med denna studie är att söka svar på vilka uppfattningar och 

förväntningar grundskollärare i årskurs 1-3 har av lärarhandledningar inom 

matematik. För att besvara syftet har det i studien tillämpats en kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Totalt nio grundskollärare har deltagit i två separata 

fokusgruppsintervjuer. Genom en iterativ analysprocess har ett kategorisystem 

arbetats fram. Utifrån kategorisystemet kunde ett resultat fastställas. Resultatet 

visar att de tillfrågade lärarna efterfrågar åtta kvaliteter av en lärarhandledning. 

Fyra av åtta kvaliteter kan utifrån det sociokulturella perspektivet tolkas som 

kvaliteter vilka verkar medierande.  
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1 Inledning 

Lärande är inte endast något människan ägnar sig åt som barn. Enligt Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv är människan under ständig utveckling (Lundgren, Säljö & 
Liberg, 2012). Inom läraryrket behövs också en professionell utveckling (Ahl, 
Hoelgaard & Koljonen, 2013) . Ekonomi och tid är två faktorer som kan påverka 
detta. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står det att rektorn har det 
huvudsakliga ansvaret för att skolans resultat utvärderas i relation till läroplanen som 
styrdokument, alltså de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har även 
ansvaret att: ”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket, 2011, s. 19). 
Kompetensutveckling behöver inte endast ske genom påkostade fortbildningar och 
föreläsningar. Educative curriculum materials, med den svenska översättningen 
lärande läromedel är ett material vars innehåll möjliggör egen reflektion för läraren. 
En lärarhandledning kan fungera som ett lärande läromedel (Hoelgaard, 2015). 
Lärarhandledningen har stor potential när den brukas av lärare och kan stödja 
läraren i organisering gällande elevernas lärande. Lärarhandledningen kan även 
fungera som utgångspunkt för kompetensutveckling (Ahl, Hoelgaard & Koljonen, 
2013). En lärarhandledning är, precis som ordet ger hänvisning till, ett dokument 
vilket används av läraren för handledning i användandet av läroboken. Läromedels-
förlag ger många gånger ut en läromedelsserie, där det oftast ingår läroböcker till 
eleverna i den aktuella årskursen, eventuella läxböcker samt lärarhandledning. 
Läromedelsförlagen är många och det stora utbudet som finns av läromedelsserier 
utgör en stor marknad för förlagen. Lena Hoelgaard (2015) har skrivit en 
licentiatuppsats där hon i sin studie analyserat flertalet lärarhandledningar. 
Lärarhandledningarna ingår i fyra olika läromedelsserier där bland annat Matte 
Direkt Safari och Matte Eldorado förekommer. Hoelgaard drar utifrån sin studie 
slutsatsen att de lärarhandledningar som analyserades kan utgöra en resurs för 
läraren, om än i olika utsträckning. Lärarhandledningen kan ses som en potentiell 
resurs för läraren, men inte en tillräcklig resurs. 

Hoelgaard (2015) återberättar hur en undersökning av lärarhandledningar från USA, 
Flandern och Sverige resulterade i en upptäckt att det finns skillnader i hur texten i 
lärarhandledningarna talade till läraren (Remillard, Van Steenbrugge & Bergqvist, 
2014). De svenska lärarhandledningarna i undersökningen var Matte Direkt Safari 
och Matte Eldorado. Resultatet visar att de två lärarhandledningarna talar till läraren 
på olika sätt. Matte Direkt Safari styr i högre utsträckning lärarens agerande i och 
med sitt explicita karaktärsdrag. I Matte Eldorado lämnas istället i högre 
utsträckning besluten till läraren och styr därför lärarens agerande i lägre 
utsträckning. Eftersom de svenska lärarhandledningarna skiljer sig gentemot 
varandra, tilltalar och brukas de med största sannolikhet väldigt olika av lärare. För 
vidare forskning menar Hoelgaard (2015) att studier måste göras gällande relationen 
mellan lärarhand-ledningar och verksamma lärare. 

”Jag har i studien läst lärarhandledningarna som en forskare och därför använt mig 
av analytiska verktyg vilket hjälper mig att inta distans till objektet och inte läsa, tolka 
och analysera lärarhandledningarna som enskild lärare” (Hoelgaard, 2015, s.40). En 
lärarhandledning brukas av lärare och sällan av forskare. Resultatet i Hoelgaards  
studie visar framförallt vilka kvaliteter de aktuella lärarhandledningarna innehåller. 
Resultatet angående vad en lärarhandledning innehåller bör ställas i relation till vilka 



 2 

kvaliteter lärarhandledningens brukare faktiskt använder och även efterfrågar i en 
lärarhandledning. 

Syftet med denna studie är att söka svar på vilka uppfattningar och förväntningar 
grundskollärare i årskurs 1-3 har av lärarhandledningar inom matematik. Syftet 
uppfylls genom att besvara forskningsfrågorna: 

1. Vilka kvaliteter ser ett urval av grundskollärare i årskurs 1-3 i lärar-

handledningar inom matematik?  

2. Vilka kvaliteter efterfrågar ett urval av grundskollärare i årskurs 1-3 i lärar-

handledningar inom matematik? 

2 Bakgrund 

I avsnittet presenteras tidigare lärarhandledningsforskning, där lärarhandledningen 
introduceras som ett lärande läromedel. Avsnittet redogör även det sociokulturella 
perspektivet. 

2.1 Lärarhandledningens innehåll och design 

Lärande läromedel är den svenska översättningen av det material som inom 
internationell forskning benämns educative curriculum materials (Hoelgaard, 2015). 
En lärarhandledning är ett exempel på ett lärande läromedel och kan ses som en 
medierande artefakt, ett föremål som bidrar till förståelse och kunskap för läraren 
(Hoelgaard, 2015). Forskning visar att lärarhandledningar i matematik inte endast 
bör erbjuda lärare stöd i ämneskunskaper och övergripande riktlinjer gällande 
matematikundervisning (Beyer, Delgado, Davis & Krajcik, 2009; Hoelgaard, 2015). 
Vidare menar Beyer m.fl. (2009) och Hoelgaard (2015) att lärarhandledningar även 
bör ge möjlighet och stöd till lärares professionella utveckling med avseende på 
didaktik och pedagogik, inte enbart vad de lär ut utan även hur de lär ut. Forskning 
visar dock att lärarhandledningarna i sig inte leder till utvecklad kunskap hos lärare, 
det är snarare hur innehållet möjliggör egna reflektioner som bidrar till lärares 
professionella utveckling (Hoelgaard, 2015). Trots att detta är vad forskningen 
påvisar ses lärarhandledningar främst som ett medel för förbättrad undervisning, än 
ett medel för professionell utveckling (Ball & Cohen, 1996). 

Davis och Krajcik (2005) ger förslag på riktlinjer för hur en lärarhandledning bör 
designas, där en aspekt är att inspirera läromedelsförlag när de designar läromedel. 
Olika författare och förlag vilka producerar läromedel gör egna tolkningar av styr-
dokumentets innehåll (Heikka, 2015; Hoelgaard, 2015). Utifrån tolkningen designas 
läromedlet utifrån förlagets visioner. Det finns i Sverige flertalet författare, förlag och 
läromedel, men vad gäller svenska läromedel finns det idag inte någon statlig kontroll 
av läromedlen (Hoelgaard, 2015). Läromedlets brukare bär det främsta ansvaret att 
reflektera kring läromedlets innehåll i relation till styrdokumentets innehåll. I en 
rapport av Skolinspektionen (2009) framkommer det att många lärare känner en stor 
osäkerhet kring de olika delarna i kursplanen för matematik och ser läromedel som 
en vägledning. Dessa lärare litar på att läromedels-förlagen har gjort en rimlig 
tolkning av kursplanen. Möjligen leder detta till att läromedlet inte granskas. Från år 
1992 när den statliga kontrollen av läromedel upphörde att gälla i Sverige utvecklades 
en ny marknad för publiceringsförlag och lärare exponerades för ett stort utbud av 
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olika läromedel (Reichenberg, 2014). Trots stora valmöjligheter är det dock många 
gånger rekommendationer, kollegiala beslut, en ekonomisk fråga samt brist på tid för 
att granska olika läromedel som blir avgörande när lärare ska beställa ett läromedel.  

2.2 Lärarhandledningen som resurs – en studie av Hoelgaard 

I Hoelgaards (2015) studie grundades valet av lärarhandledningar på en enkät-
undersökning där lärare i årskurs 1-3, i en svensk kommun, tillfrågades vilket läro-
medel de använder i matematikundervisningen. Resultatet visade att Matte Direkt 
Safari, Matte Eldorado och Nya Matematikboken var vanligast förekommande. 
Ytterligare en undersökning genomfördes i två andra kommuner av lärare som 
undervisade i årskurs 3. Resultatet visade att de starkast representerade läromedels-
serierna var Matte Direkt Safari och Matte Eldorado. Hoelgaard inkluderade Matte 
Direkt Safari och Matte Eldorado tillsammans med två andra lärarhandledningar 
från andra läromedelsserier i studien. Hoelgaard analyserade samtliga lärarhand-
ledningar för årskurs 1-3 inom respektive läromedelsserie. I denna studie är endast 
lärarhandledningarna tillhörande Matte Direkt Safari och Matte Eldorado aktuella. 
Av den anledningen presenteras endast resultatet gällande Matte Direkt Safari och 
Matte Eldorado från Hoelgaards studie. Under kommande rubriker ”Matte Direkt 
Safari” och ”Matte Eldorado” redovisas en sammanfattning av Hoelgaards resultat. 

2.2.1 Matte Direkt Safari 

Lärarhandledningen tillhörande Matte Direkt Safari (förkortad MDS, se urval) 
sammanfattas i Hoelgaards (2015) resultat som en resurs med explicit karaktärsdrag. 
Med det menas att övervägande innehåll är klart uttalat, exempelvis gällande 
instruktioner och att lärarens erbjuds färdiga förslag till material, genomförande och 
diskussionsfrågor. Lärarhandledningen talar till läraren på ett sätt vilket kan styra 
lärarens agerande. Det explicita karaktärsdraget fallerar dock vad gäller författarnas 
motiveringar till både didaktiska aspekter samt kopplingar till läroplanen. Lärar-
handledningen har en koppling till läroplanen, men den kan uppfattas svår att 
upptäcka då kopplingen är implicit, alltså inte klart uttalad. I och med den implicita 
kopplingen till läroplanen kan läraren begränsas att bedriva matematikundervisning 
utöver arbete med elevboken, då det finns en osäkerhet hos läraren kring till vilka 
mål som uppnås och hur de uppnås. Läraren kan av säkerhetsskäl välja att förhålla 
sig till elevboken i tro att innehållet är förankrat i läroplanen, då denne inte kan 
upptäcka vilka mål som bör uppnås på andra sätt. Hoelgaard menar vidare att lärar-
handledningen inte uppfyller kriterier för att kunna verka som ett lärande läromedel. 
Lärarhandledningen erbjuder läraren stöd i att utforma undervisningen, utan vidare 
fördjupning kring den didaktiska frågan ”varför”. Lärarhandledningen uppmuntrar, 
om än outsagt, till enskilt räknande i elevboken och läraren förväntas ta sig an rollen 
att leda undervisningen med utgångspunkt i elevbokens struktur och innehåll. I 
lärarhandledningen finner läraren stöd gällande arbete med elevboken på ca 40 % av 
sidorna. 

Kapitlen i MDS följer en struktur gällande individualisering, där alla elever i varje 
kapitel arbetar med grundkursen och genomför diagnosen tillhörande kapitlet. 
Baserat på resultatet i diagnosen finns sedan två separata spår att arbeta vidare med. 
Ena spåret är anpassat för att kunna utmana eleverna och det andra spåret är tänk att 
genomföras av elever som behöver träna mer på kapitlets innehåll. Individualisering 
förekommer även genom att flertalet beräkningsmetoder presenteras för eleverna, 
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vilket gynnar eleverna i den mån att de kan anamma den metod som bäst bidrog till 
förståelse. 

Lärarhandledningens kapitel har strukturerats upp för att stämma överens med 
elevbokens struktur. I lärarhandledningen inleds varje kapitel med en informations-
sida, där det finns en målbeskrivning, alternativt information om det matematiska 
innehållet för kapitlet. Syftet med denna sida är att läraren ska bli medveten om vad 
eleverna är tänka att lära i samband med att de arbetar med uppgifterna i elevboken. 
I lärarhandledningen avslutas varje kapitel med ytterligare aktiviteter samt 
kopieringsblad. Snittet för antalet sidor att kopiera i MDS lärarhandledning är 54 
sidor, vilket är fler än övriga lärarhandledningar i Hoelgaards (2015) studie. 
Kopieringssidorna är inte placerade som ett uppslag längst bak i lärarhandledningen 
utan de är alltså fördelade till respektive kapitel för att läraren ska se en tydlig 
koppling mellan kopieringsunderlaget och kapitlets innehåll. För varje kapitel finns 
även ett gemensamt mönster för hur läraren ska arbeta med de olika lärandemål som 
finns. Mönstret består som första steg av en gemensam introduktion och som andra 
steg arbete i elevboken. Oftast är ett lärandemål fördelat på 2-3 sidor i elevboken och 
den gemensamma introduktionen är direkt anknuten till dessa sidor. Stödet som 
läraren får är explicit, då läraren får information och instruktioner om lämpligt 
material och om hur aktiviteten ska genomföras. 

Det enda tillgängliga bedömningsstödet i MDS är diagnoserna som finns till varje 
kapitel. Diagnosen är tänkt att användas som diskussionsunderlag mellan lärare och 
elev när eleverna ska bedömas utifrån hur väl de har förstått varje kapitels olika 
moment. Efter varje kapitel gör eleverna även en utvärdering av kapitlets moment. 
Det finns en avsaknad på vad läraren bör uppmärksamma under elevernas arbete i 
elevboken. 

2.2.2 Matte Eldorado 

Hoelgaard (2015) sammanfattar i sitt resultat Matte Eldorados (förkortad ME, se 
urval) lärarhandledning som till övervägande del deskriptiv i sitt textinnehåll. Med 
det menas att texten tilltalar läraren på ett generellt beskrivande sätt, oavsett om det 
är information, förslag eller instruktioner som behandlas i innehållet. Denna karaktär 
av textens utformning är tänkt att stödja läraren att själv kunna välja och anpassa 
undervisningen utefter de generella beskrivningarna. Karaktäristiskt för ME är också 
de många inledande sidorna med information till läraren. Dessa behandlar bland 
annat information om ett större perspektiv av matematikundervisningens funktion, 
än endast lärarhandledningens aktuella lektioner och innehållet i dem. Vad som även 
behandlas på dessa sidor är läromedlets matematiska innehåll och kopplingen till 
läroplanen. En matris visar en tydlig koppling mellan läromedlets innehåll och det 
centrala innehållet, syftet samt de förmågor eleverna enligt kursplanen i matematik 
förväntas utveckla. Läraren kan i denna matris skapa sig en överblick för innehållet i 
läroböckerna tillhörande årskurs ett, två och tre vilket möjliggör en uppfattning om 
progressionen inom läromedlet. Det finns i ME även alltid två informationssidor till 
varje kapitel. På en av dessa sidor motiveras kapitlets innehåll och det förklaras 
ingående. Författarna för ME är alltså tydliga i att beakta den didaktiska frågan 
”varför”. På den andra informationssidan kopplas lärandemål ihop med elevbokens 
innehåll. Lärarhandledningens innehåll är i snitt 47 % riktad till kapitlen i elevboken. 

Kapitlen i ME har inte den vanligt förekommande strukturen med en grundkurs, en 
diagnos och sedan nivåanpassade spår. Undervisningens generella innehåll och upp-
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lägg i elevboken är tänkt att följas samtidigt av elevgruppen men läraren ges genom 
lärarhandledningen stöd gällande individualisering i direkt anslutning till under-
visningen. Individualiseringen kan anpassas inom metod och/eller innehåll och 
läraren kan flexibelt anpassa undervisningen utifrån eleverna, vilket kan resultera i 
att lärarhandledningens användbarhet ökar. Lärarhandledningen stödjer läraren till 
individualisering genom att både kunna förenkla för och även utmana eleverna 
genom att justera uppgifterna. 

Lärarhandledningens struktur på kapitel stämmer överens med strukturen på elev-
bokens kapitel. Inom elevbokens kapitel berörs flera matematiska områden och 
kapitlen är endast numrerade. Som tidigare nämnt inleds kapitlen i lärarhand-
ledningen med två informationssidor, vilka är tänkta att göra läraren medveten om 
kapitlets innehåll samt förklaringar till det matematiska innehållet. Det finns inga 
kopieringsblad placerades intill varje kapitel utan de finns samlade i slutet av lärar-
handledningen. I snitt innehåller ME:s lärarhandledning 49 sidor att kopiera. 
Lärandemålen är återkommande i lärarhandledningens kapitelstruktur, men de finns 
inte med i elevbokens kapitel. Lärandemålen presenteras för läraren med hjälp av en 
punktlista med övergripande samt konkretiserade mål. Att lärandemålen endast 
presenteras i lärarhandledningen ger en antydan att läraren berättar för eleverna om 
vilka målen är med kapitlen. Arbetet med lärandemålen följer ett gemensamt 
mönster. Som första steg presenteras lärandemålen av läraren, som andra steg 
presenteras aktiviteter och som tredje steg arbetar eleverna i elevboken. I lärarhand-
ledningen berörs ett lärandemål per sida. Läraren anges explicit, på de inledande 
informationssidorna, att de förslag på aktiviteter som ges kan användas som 
introduktion. 

Vad gäller bedömningsstöd erbjuder ME ett omfattande stöd till läraren. Det är 
främst stöd i hur arbete med kontinuerlig formativ bedömning kan genomföras av 
läraren, men även betydelsen av bedömning samt beskrivningar och motiveringar av 
bedömning av kunskaper och förmågor. Läraren finner även rikligt med stöd i vad 
som bör uppmärksammas när eleverna arbetar i elevboken. Under den 
återkommande rubriken ”observera” i lärarhandledningen finns retoriska frågor. 
Dessa frågor är tänkta att läraren ställer sig själv för att uppmärksamma elevernas 
strategier och tankar, under tiden som denne aktivt observerar elevernas arbete 
(Hoelgaard, 2015). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet med ursprung i Vygotskijs (Lundgren, Säljö & 
Liberg, 2012) arbete om språk, utveckling och lärande, är det teoretiska perspektiv 
vilket resultatet i denna studie kommer tolkas genom. Säljö (Lundgren m.fl., 2012) 
återger den sociokulturella traditionens grundläggande begrepp och innebörd. Två av 
dessa grundläggande begrepp är den närmaste proximala utvecklingszonen och 
mediering vilka är aktuella för studien. 

Vygotskij menar att utveckling är en ständigt pågående process och är något 
människan alltid ägnar sig åt. Utveckling kan ske i olika situationer, på olika sätt och 
av olika anledningar. Vad gäller Vygotskijs syn på hur lärande och utveckling 
tillämpas, sker det inom den närmaste proximala utvecklingszonen. Med det menas 
att när människan har utvecklat en förståelse och begriplighet för något, är chansen 
stor att människan även behärskar något nytt som är nära det som precis blivit 
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begripligt. Möjlighet att utveckla nya kunskaper och förståelse finns alltid inom 
räckhåll. Att gå från uppnådd förståelse för a till att försöka utveckla förståelse för d 
kan vara allt för långt bort från den proximala utvecklingszonen. Istället bör 
utvecklingen ske genom att skapa förståelse för närmsta begriplighet, alltså från a till 
b, b till c och till slut c till d (Lundgren m.fl., 2012).  

Inom den närmaste proximala utvecklingszonen behövs vägledning för att skapa 
begriplighet. Vägledningen kan dels ske genom en mer kunnig person som kan 
förklara, dels med hjälp av ett redskap. Ett medierande redskap är något människan 
använder för att förstå. Det medierande redskapet kan vara språkligt eller materiellt. 
Den mer allmänna termen kulturella redskap är en kombination av språkligt och 
materiellt redskap, exempelvis en bok. Kulturella redskap fyller endast sin funktion 
genom att kombinera det språkliga och det materiella då de utgör varandras 
förutsättningar för att skapa förståelse (Lundgren m.fl., 2012).  

3 Metodologi 

I detta avsnitt beskrivs studiens metodutformning. Avsnittet inleds med urval, där 
studiens urvalsåtaganden beskrivs i ställning till lärarhandledningar och lärare. Där-
efter beskrivs studiens datainsamlingsmetod och genomförande av datainsamlingen 
innan de forskningsetiska principerna synliggörs. Slutligen beskrivs dataanalysen och 
påverkansfaktorer. 

3.1 Urval 

För att få fram data som genererar användbar empiri för att besvara studiens syfte, 
har vi i denna studie tagit del av olika urvalsprinciper, främst medvetna urval, men 
även styrda och omedvetna urval.  

3.1.1 Förtydliganden av lärarhandledningarna i studien 

Då studien har för avsikt att utifrån grundskollärares perspektiv titta närmare på vad 
de ser och efterfrågar i lärarhandledningar är Matte Direkt Safari och Matte Eldorado 
två centrala lärarhandledningar med stor betydelse för studien. I och med lärarhand-
ledningarnas relevans för studien kommer dessa regelbundet framträda i texten och 
förkortas som MDS och ME. Hoelgaard (2015) har i sin licentiatuppsats använt 
lärarhandledningen för Matte Direkt Safari (Falk, P., Picetti, M., & Elofsdotter Meijer, 
S. 2011) samt lärarboken för Matte Eldorado (Olsson, I., & Forsbäck, M. 2011). 
Hoelgaard har använt läromedelsseriens alla upplagor, det vill säga från 1A-boken till 
och med 3B-boken. Vid tillämpning av MDS och ME i denna studie bör det tilläggas 
att tidigare upplagor av lärarhandledningar har används. I studien har lärarhand-
ledningarna för Matte Direkt Safari 3A (2007, 2:a upplagan) och Matte Eldorado 3A 
(2010) använts.  
 
Urvalet gällande de specifika lärarhandledningarna, MDS och ME var av medveten 
karaktär, då urvalet grundas i Hoelgaards (2015) licentiatuppsats. Det medvetna 
urvalet att använda MDS och ME i denna studie baserades på intresset att eventuellt 
kunna jämföra Hoelgaards forskning med ett urval grundskollärares uppfattningar. 
Båda lärarhandledningarna finns i senare tryckta upplagor, vilka innehåller 
revideringar, men på grund av begränsad tillgång till lärarhandledningar blev urvalet 



 7 

styrt till de upplagor vi fann tillgängliga. Ytterligare urval tillkom när vi medvetet 
valde att endast fokusera på specifika sidor i båda lärarhandledningarna vid data-
insamlingstillfällena. I och med studiens begränsade tidsomfattning bidrog detta 
urval till att avgränsa mängden data, men ändå få fram tillräckligt med användbar 
data. Vid urvalet var vi noggranna med att de specifika sidorna i de olika lärarhand-
ledningarna skulle ha ekvivalent innehåll (se Bilaga 3 och 4). 

3.1.2 Lärare som intervjudeltagare 

Vid urval gällande informanter i denna studie var urvalsprincipen självklar då 
forskningsfrågorna och studiens syfte riktar sig mot uppfattningar från grundskol-
lärare i årskurs 1-3. Grundskollärarna har erfarenhet av det område forsknings-
frågorna inriktar sig mot. En generaliserbarhet kan dock ej fastställas genom data-
insamlingen, då antal intervjudeltagare har varit både begränsat och i viss mån även 
styrt (Bryman, 2011). Tivenius (2015) beskriver det som hopplöst att försöka få data 
att vara representativ för en specifik grupp, som i denna studie är grundskollärare i 
årskurs 1-3. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Studien avser att tillfråga grundskollärare angående deras uppfattningar och för-
väntningar av lärarhandledningar inom matematik. Då uppfattningar och för-
väntningar kan exponeras vid diskussionssamtal ansågs en kvalitativ metod enligt 
Brymans (2011) definition vara en lämplig metod för att generera data mot att 
besvara studiens forskningsfrågor. Bryman menar att en kvalitativ metod i 
utformning av gruppintervjuer eller fokusgruppsintervjuer ger forskaren möjlighet 
att analysera och reflektera över deltagarnas personliga åsikter och gruppens 
gemensamma ståndpunkter.  

3.2.1 Fokusgrupper 

Intervjuutformningen tog sin grund i Brymans (2011) definition av fokusgrupps-
metoden där han menar att fokusgruppsintervjuer tillämpas vid intervjuer i grupp. 
Bryman skiljer fokusgruppsintervjuer med det traditionella sättet att genomföra 
gruppintervjuer och menar att fokusgruppsintervjuer utgår från mer specifika 
diskussionsfrågor kring ett visst arbetsområde eller tema. Vid fokusgruppsintervjuer 
lägger även gruppledaren stor vikt på gruppdynamiken, där fokus främst ligger på 
deltagarnas svar men även hur gruppmedlemmarna reagerar på varandras åsikter. Av 
den anledningen anser Bryman (2011) det relevant att spela in intervjun, då grupp-
ledaren slipper föra ständiga anteckningar angående vad varje enskild person säger. 
Istället kan gruppledaren ägna mer tid åt att anteckna gruppdynamikens utformning 
samt se till att diskussionen inte svävar ifrån de tänkta diskussionsfrågorna. 

3.2.2 Utformning av fokusgrupperna 

Med Brymans (2011) definition och beskrivning av fokusgrupper som grund valde vi 
att skapa två mallar för att strukturera upp intervjugenomförandet. En mall (se 
Bilaga 1) anpassades till gruppledaren och innehöll forskningsfrågorna, diskussions-
frågorna samt extra frågor om diskussionen inte skulle komma igång. Ytterligare en 
mall (se Bilaga 2) skapades åt deltagarna med diskussionsfrågorna så att de ständigt 
skulle ha dessa i åtanke under pågående och kommande diskussion. Den senare 
mallen var utformad med frågor från 1-5, där fråga 3-4 separerades med en tydlig 
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linje eftersom fråga 1-3 var inriktad mot att kunna besvara studiens första forsknings-
fråga, medan fråga 4-5 var inriktad mot studiens andra forskningsfråga. Diskussions-
frågorna anpassades för att kunna generera data som av oss kan användas för att 
besvara forskningsfrågorna, vilket stärker studiens validitet. 

3.2.3 Genomförande av fokusgrupper 

I studien genomfördes två fokusgruppsintervjuer. Den första intervjun ägde rum på 
en kommunal skola i en mellansvensk kommun, där totalt fem behöriga lärare att 
undervisa i grundskolans årskurs 1-3 deltog. Den andra intervjun genomfördes i en 
liknande kommunal skola i en mellansvensk kommun där det deltog fyra behöriga 
lärare att undervisa i grundskolans årskurs 1-3. Totalt deltog nio behöriga lärare vid 
två fokusgruppsintervjuer. Enligt Bryman (2011) är det vanligt att ha mellan 10-15 
grupper, med 6-10 deltagare i varje grupp. Av rent praktiska skäl och brist på till-
gängliga deltagare och tid, kunde vi inte motsvara Brymans tolkning. 

Intervjuerna inleddes och genomfördes utefter intervjuledarens förbestämda mall. 
Innan intervjuerna inleddes fick alla intervjudeltagare en namnskylt och en varsin 
deltagarmall där det tydligt framgick hur intervjuerna skulle gå till och att deras svar 
spelades in och presenteras som anonyma i resultatet. När intervjudeltagarna fått 
instruktionerna och läst igenom dessa inledde intervjuledaren samtalet genom att 
dirigera intervjudeltagarna till intervjuns första lärarhandledning MDS. Intervju-
ledaren bad deltagarna att bläddra igenom de markerade sidorna i lärarhand-
ledningen för MDS och hänvisade sedan intervjudeltagarna tillbaka till mallen, för att 
läsa den första intervjufrågan. När den första frågan bedömdes som besvarad bad 
intervjuledaren deltagarna att återgå till mallen för att läsa upp fråga två. Strukturen 
upprepade sig till och med fråga tre. Efter fråga tre bad intervjuledaren deltagarna att 
byta lärarhandledning och läsa igenom lärarhandledningen för ME. Därefter 
upprepades mönstret gällande strukturen kring fråga 1-3. När deltagarna besvarat 
fråga tre för ME bad intervjuledaren deltagarna att titta på mallens fråga fyra som 
behandlade en ny typ av fråga. Frågan förklarades kort innan deltagarna förstod 
innebörden och de började samtala kring olika svarsalternativ. Deltagarna 
diskuterade och intervjuledaren fick vid flera tillfällen avbryta intervjun och leda 
deltagarna tillbaka till rätt samtalsämne. Scenariot pågick även under fråga fem, som 
även var den sista frågan i mallen och för intervjusamtalet. Det uppstod en brist i 
genomförandet då lärarhandledningen tillhörande MDS presenterades och 
diskuterades först under fokusgruppsintervjun. Därefter presenterades och 
diskuterades ME. Detta diskuteras i metoddiskussionen. 

3.3 Dataanalys 

Studiens undersökning genererade kvalitativ data. Kvalitativ data, vilket i denna 
studie är grundskollärarnas diskussioner och åsikter under fokusgruppsintervjun, är 
inte ett färdigt resultat som kan besvara studies syfte och frågeställningar. Data har 
som första steg bearbetats och sorterats för att skapa en empiri. Empirin har sedan 
analyserats genom en iterativ process. Den iterativa processen innebär enligt Nilsson 
(2011) att forskaren genomför en upprepad systematisk genomläsning av empirin och 
skapar beskrivande kategorier (se Figur 1).  
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Figur 1. Studiens iterativa analysprocess. 

All insamlad data transkriberades. I nästa steg bearbetades och sorterades 
transkriberingarna. Vid detta steg skapades även ett processprotokoll, vilket har fylls 
på under arbetets gång med den analytiska processen. Processprotokollet fungerar 
som ett dokument att luta sig tillbaka på när analysen beskrivs. Vid bearbetning av 
data lästes transkriberingarna upp en i taget och alla påståenden som potentiellt 
innehöll information i relation till båda forskningsfrågorna markerades. När 
transkriberingarna var bearbetade hade en stor mängd påståenden sorterats ut.  
Dessa påståenden markerades med (F1) eller (F2) för att tydliggöra vilken fokus-
gruppsintervju påståendena togs ifrån för att underlätta den fortsatta dataanalysen.  

I nästa steg i dataanalysen analyserades påståendena, först utifrån forskningsfråga 
två därefter forskningsfråga ett. Den iterativa processen genomsyrade analysens gång 
och påståenden sorterades efter likartat innehåll och en översikt skapades. 
Översikten av alla påståenden grundlade kategorier, då översikten möjliggjorde en 
generell syn av vad de olika påståendena innehöll. Utifrån överblicken av påståenden 
skapades fyra huvudkategorier, med tillhörande underkategorier. Till varje huvud- 
och underkategori skapades definitioner, vilka fungerade som en förklaring till vad 
ett påstående skulle innehålla för att placeras i kategorin.  

När kategorierna och dessas definitioner var utformade började påståendena 
kategoriseras utifrån tolkningar. Påstående som hade likartat innehåll kunde 
exempelvis gälla mål från läroplanen. Dessa påståenden placerades under den 
kategori som kallades ”mål”, då påståendena innehöll ett uttryck om mål från 
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läroplanen. Varken kategorier eller definitioner var i detta läge fullständiga, då 
analysens process gällande kategorisering av påståenden krävde justeringar. 
Vartefter påståendena kategoriserades var nya definitioner tvungna att skapas, då 
tidigare definitioner inte stämde fullständigt överens med de påståenden som hade 
kategoriserats. Det tillkom även nya kategorier då innehållet i påståendena som ännu 
inte kategoriserats var likartat, men ändå innehöll skillnader som krävde nya 
kategorier. Det blev en ”fram-och-tillbaka-gång” mellan tolkningar av påståenden, 
kategorier och definitioner.  

Eftersom kategorier, definitioner och kategorisering av påståenden ansågs färdiga 
gällande forskningsfråga två, påbörjades samma analytiska process gällande 
forskningsfråga ett. Skillnaden i denna analys var att påståendena separerades 
utifrån de två lärarhandledningarna, MDS och ME. De kategorier och definitioner 
som användes i analysen gällande forskningsfråga två användes till en början även i 
analysen gällande forskningsfråga ett. Även i denna iterativa process uppkom en 
”fram-och-tillbaka-gång” mellan tolkningar av påståenden, kategorier och 
definitioner. Dessa justerades vartefter nya påståenden skulle kategoriseras. När 
kategorier, definitioner och kategorisering av påståenden ansågs färdiga gällande 
båda forskningsfrågorna, upplevdes dataanalysen som tillräcklig för ett första utkast. 
Efter handledning, där den analytiska processen problematiserades, krävdes 
ytterligare processer för att anse den analytiska processen som fullständig. De två 
rådande kategorisystemen som hade arbetats fram gällande forskningsfråga ett, 
respektive forskningsfråga två, arbetades om till ett gemensamt kategorisystem. I det 
nya, gemensamma kategorisystemet för forskningsfrågorna skapades tre nya huvud-
kategorier. Tidigare rådande huvud- och underkategorier placerades som nya under-
kategorier. Kategorierna och definitionerna justerades för att bli mer innehållsrika 
och tydliga. Det blev till viss del ”fram-och-tillbaka-gång” även i denna process då 
kategori, definition och kategoriserade påståenden alltid justerades vid behov.  

När den analytiska processen ansågs vara fullständig hade ett kategorisystem 
skapats, med avsikt att användas för att tolka empirin och kunna generera ett resultat 
för studien. Det sista steget i dataanalysen blev då att kontrollera kategorisystemets 
korrekta relevans i relation till den ursprungliga datan. Transkriberingarna och 
kategorisystemet jämfördes för att se om kategorisystemet var rättvist konstruerat i 
relation till data. 

Vid analys av data och empiri var det tolkningar och uppfattningar som styrde hur 
påståendena analyserades. Tolkningar och uppfattningar kan ha påverkat hur 
analysen formats. Påverkansfaktorerna bör lyftas av den anledningen att de är 
avgörande vid tolkningar av påståenden, vilket i sin tur kan ha påverkat analys-
processen. Den troligtvis största av påverkande faktorer är den sociala kontexten. 
Den framkommer inte i transkriberingarna utan kunde endast uppfattas av 
deltagarna vid undersökningarna. Anteckningar fördes under undersöknings-
tillfällena, vilka bidrar med information om hur något uttrycktes, exempelvis med en 
suck, och även i vilket sammanhang. På grund av en medvetenhet om den sociala 
kontexten, påverkas möjligen tolkningar och uppfattningar om påståenden som 
självständigt kan uppfattas på annat vis. Anteckningarna bidrog till en förståelse för 
hur ett påstående kunde tolkas mer korrekt. Vad som även kan ha påverkat 
tolkningarna är de förkunskaper vi fått genom tidigare interaktion med lärarhand-
ledningar. Genom grundlärarprogrammet F-3 har vi som lärarstudenter arbetat med 
och även gått en specifik kurs som gett möjlighet att granska lärarhandledningar. 
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När data skulle bearbetas och sorteras påverkade tydligheten i påståendena hur de 
sorterades. När undersökningsdeltagarna uttryckte exempelvis ”det är bra med dessa 
mål”, ansåg vi att påståendet var för otydligt för att kunna tolkas som en efterfrågan 
på kvalitet, vilket berör studiens forskningsfråga två. Påståenden som liknade detta 
påstående återkom vid några tillfällen när undersökningsdeltagarna granskade hand-
ledningarna de blivit tilldelade. Av den anledningen tolkades dessa påståenden som 
en kvalitet de såg och hade en åsikt om, men det var inte självklart att tolka dessa 
påståenden som en efterfrågan på grund av den uttryckta åsikten. Medvetna om att 
det vid undersökningstillfällena även ställdes en fråga specifikt riktad mot 
forskningsfråga två, påverkades valet att utesluta de påståenden som var långsökta 
och svåra att tolka. Det fanns ytterligare, mer lättolkad data med stöd av 
anteckningar att använda.  

3.4 Kategorisystem 

Kategorisystemet är resultatet av studiens dataanalys och består av tre huvud-
kategorier. Kategorierna i kategorisystemet representerar kvaliteter i lärarhand-
ledningarna. Huvudkategorierna presenteras i tre separata tabeller för att tydliggöra 
förståelsen för kategorisystemet.  

Tabell 1. Presentation av kategorisystemets huvudkategori 1. 

Huvudkategori Underkategori Definition Exempel Tolkning 

1.  
Lärarhand-
ledningens 
innehåll som stöd 
för den 
verksamma 
läraren. 

1.1.  
Lärarhand-
ledningen är 
förankrad i 
styrdokument 
som är tydligt 
framskrivna. 

När lärarna 
uttrycker att 
lärarhand-
ledningen 
innehåller en 
korrekt anknytning 
till kunskapsmålen 
i kursplanen för 
matematik, samt 
att dessa mål 
formulerats med 
tydlighet som stöd 
för både elever och 
lärare, placeras 
påståendena under 
kategorin. 

"målen skulle 
jag vilja ha och 
anknytningen 
till målen för 
hur det nu är 
med vår 
läroplan så 
tycker jag att 
mattemålen 
inte är alldeles 
enkla, de är 
ganska 
komplicerade” 
(F2). 

Detta påstående 
placeras under 
kategori 1.1. av den 
anledningen att 
deltagaren tydligt 
uttrycker sin vilja 
att ha anknytning 
till läroplanen samt 
att dessa mål ska 
vara tydliga. 

1.2. 
Lärarhand-
ledningen 
innehåller stöd 
för lärarens 
undervisning 

När lärarna 
uttrycker att 
lärarhandledningen 
innehåller stöd i 
form av idéer 
och/eller tips på 
praktiska övningar, 
samtalsämnen och 
tidsplanering som 
kan användas som 
inspiration, 
placeras 
påståendena under 
kategorin. 

”för det är ju 
det här 
praktiska vi 
lärare vill åt 
upplever jag, att 
man vill ha mer 
tips och idéer 
vad det är jag 
kan göra, få nya 
idéer” (F1). 

Detta påstående 
placeras under 
kategori 1.2. av den 
anledningen att 
deltagaren 
uttrycker sin 
önskan att kunna 
använda 
lärarhandledningen 
som stöd för sin 
undervisning. 

1.3. När lärarna ”Jag tycker att Detta påstående 
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Färdigt material 
att kopiera från 
lärarhand-
ledningen 

uttrycker att 
lärarhandledningen 
innehåller färdiga 
kopieringsunderlag 
som kan användas i 
undervisningen 
utan krav på 
förarbete, placeras 
påståendena under 
kategorin. 

man ska ha mer 
kopieringssidor 
i lärarhand-
ledningen, att 
det ska finnas 
till varje 
moment” (F1). 

placeras under 
kategori 1.3. av den 
anledningen att 
deltagaren 
uttrycker sin 
önskan att snabbt 
kunna applicera ett 
färdigt 
kopieringsunderlag 
i undervisningen. 

1.4. 
Lärarhand-
ledningen 
innehåller 
bedömnings-
underlag 

När lärarna 
uttrycker att 
lärarhandledningen 
innehåller 
bedömnings-
underlag i form av 
färdiga tester 
och/eller förslag på 
hur bedömningen 
inom varje specifikt 
moment kan 
genomföras, 
placeras 
påståendena under 
kategorin. 

”förslag på 
aktiviteter, 
enkla som man 
kanske kan göra 
i en halvklass 
där man 
bedömer under 
tiden man gör 
aktiviteten på 
något vis” (F1). 

Detta påstående 
placeras under 
kategori 1.4. av den 
anledningen att 
deltagaren 
uttrycker att denne 
vill ha bedömnings-
underlag i samband 
med förslag på 
aktiviteter. 

 

Tabell 2. Presentation av kategorisystemets huvudkategori 2. 

Huvudkategori Underkategori Definition Exempel Tolkning 

2.  
Hur innehållet i 
lärarhand-
ledningen 
presenteras för 
läraren 

2.1.  
Lärarhand-
ledningens layout 
 

När lärarna uttrycker 
att lärarhand-
ledningens layout 
upplevs som estetiskt 
tilltalande genom en 
tydlig utformning, 
placeras påståendena 
under kategorin. 

”när man läser 
den här texten 
så vill jag kunna 
se den här 
sidan, så att jag 
kan tänka 
samtidigt som 
jag läser” (F1). 

Detta påstående 
placeras under 
kategori 2.1. av 
den anledningen 
att deltagaren 
uttrycker en 
önskan om en 
tydlig utformning 
genom att placera 
bild och text i 
estetisk relation 
till varandra. 

2.2. 
Lärarhand-
ledningens 
textstruktur 

När lärarna 
kommenterar 
lärarhand-
ledningens text-, 
placering, format och 
mängd, placeras 
påståendena under 
kategorin. 

”att det liksom 
ploppar upp lite 
tydligare, 
understruket, 
kursiv stil, fet 
stil eller lite 
underrubriker 
så att jag snabbt 
kan orientera 
mig på vad det 
är jag letar efter 
så jag inte måste 
läsa från början 
till slut” (F1). 

Detta påstående 
placeras under 
kategori 2.2. då 
deltagaren 
kommenterar 
textens struktur 
och uttrycker en 
önskan om en 
förändring. 



 13 

 

Tabell 3. Presentation av kategorisystemets huvudkategori 3. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har god forskningssed, med förståelse och tillämpning av Vetenskaps-
rådets etiska regler, vidtagits. Tivenius (2015) återger och definierar de fyra främsta 
forskningsetiska principer som måste beaktas i examensarbeten. Den första av dessa 
principer är informationskravet. Studiens informanter har muntligt informerats om 
hur de förväntas bidra till studien som deltagare i en undersökning. De har även 
informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och att de inte behöver fullfölja 
sin medverkan om de önskar avbryta. Samtyckeskravet är den andra principen. 
Studiens informanter har vid förfrågan om deltagande muntligt gett samtycke till att 
delta i studien, innan undersökningen påbörjades. Den tredje principen är 
konfidentialitetskravet. Studiens informanter har muntligt lovats konfidentialitet vid 
deltagande i undersökningen. De påståenden som kan komma att citeras i denna 
studies resultat, hämtade från undersökningen, kan inte komma att knytas till någon 
av informanterna. De berörda verksamheterna går också under konfidentialitets-
kravet, vilket genererar i att de till viss del presenteras informativt, men inte i den 
specifika mån att verksamheterna skulle kunna identifieras. Nyttjandekravet är den 
fjärde principen. Denna innebär att uppgifter från studiens informanter samt 
studiens resultat inte får användas eller lånas ut för att brukas kommersiellt eller för 
andra syften som är ickevetenskapliga. Studiens informanter informerades muntligt 
om att det endast är i syfte av denna studie som undersökningen äger rum.  

Av hänsyn till upphovsrättslagen har läromedelsförlagen Natur & kultur och Sanoma 
(tidigare Bonniers Utbildning) kontaktats och tillfrågats om samtycke till att 

Huvudkategori Underkategori Definition Exempel Tolkning 

3.  
Läromedels-
seriens 
tillgänglighet och 
utbud  

3.1. 
Hur lärarhand-
ledningen finns 
tillgänglig 

 

När lärarna 
uttrycker att 
lärarhandledning
en finns 
tillgänglig i fler 
format än endast 
den fysiska boken, 
placeras 
påståendena 
under kategorin. 

”för att skriva ut 
är det bra att ha 
det digitalt, men 
jag tycker ändå 
det är skönt att ha 
den här boken att 
bläddra i för jag 
tycker jag får mer 
översikt” (F2). 

Detta påstående 
placeras under 
kategori 3.1. då 
deltagaren 
uttrycker en 
önskan om att både 
ha den fysiska 
boken, men att 
även ha den 
digitalt. 

3.2. 
Tillgängliga 
resurser utöver 
lärarhand-
ledningen 

När lärarna 
uttrycker att 
läromedelsserien 
innehåller fler 
tillgängliga 
resurser än 
endast 
lärarhandledning 
och tillhörande 
elevbok, placeras 
påståendena 
under kategorin. 

”det vet jag inte 
om det hör hit, 
men sen vill man 
ju att det ska 
finnas E-bok för 
de elever som 
behöver det 
också” (F2). 

Detta påstående 
placeras under 
kategori 3.2. då 
deltagaren 
uttrycker en 
önskan om att ha 
tillgång till en E-
bok, vilket ses som 
en resurs utöver 
lärarhandledningen 
och den fysiska 
elevboken. 
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publicera innehåll från respektive förlags lärarhandledning i denna studie. Båda 
förlagen har skriftligt givit samtycke till att scannade, alternativt fotade exempel får 
publiceras i denna studie. Av respekt för och på begäran av förlagen ska det dock 
tydliggöras att det finns senare tryckta upplagor av respektive förlags lärarhand-
ledning, än de upplagor som är centrala i denna studie. Förlagen uttrycker att det ger 
mer rättvisa att använda en så sen tryckning som möjligt, då de senare tryckta 
upplagorna innehåller revideringar. Det var den, för oss, begränsade tillgången till 
lärarhandledningar som resulterade i att vi valde de upplagor vi fann tillgängliga. 

4 Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat redovisas med utgångspunkt i forsknings-
frågorna. Forskningsfråga ett presenteras utifrån de två separata lärarhand-
ledningarna. För att få fram ett resultat för studien har kategorisystemet använts i 
relation till studiens data för att se vilka av kategorisystemets kategorier som 
aktiverats. Det är endast förklaringar av underkategorierna, citerade påståenden och 
tolkningar av påståenden som presenteras i studiens resultat, då underkategoriernas 
definitioner finns tydligt framskrivna i kategorisystemet. 

4.1 Synliga kvaliteter i lärarhandledningarna 

Under två separata rubriker presenteras de kvaliteter de tillfrågade grundskollärarna 
ser i lärarhandledningarna.  

4.1.1 Matte Direkt Safari 

Tabell 4. Kvaliteter grundskollärarna såg i Matte Direkt Safari. 

Underkategori Påstående Tolkning 

Kategori 1.1. innefattar 
lärarhandledningen med 
förankring i styrdokument som 
är tydligt framskrivna. 

”det här att det står mål, det är 
jättebra”- F1. 

Deltagaren uttrycker att denne 
tydligt ser mål. 

Kategori 1.2. innefattar att 
lärarhandledningen erbjuder 
stöd för lärarens undervisning. 

”Jag försöker söka mer efter 
just de här sakerna när det finns 
praktiska tips på aktiviteter 
man kan göra”- F1. 

Deltagaren ser förslag på 
praktiska tips och aktiviteter. 

Kategori 1.3. innefattar att det 
finns färdigt kopieringsmaterial 
i lärarhandledningen. 

”kopieringsunderlagen tycker 
jag i den här boken var ganska 
bra”- F2. 

Deltagaren uppmärksammar 
kopieringsunderlagen. 

Kategori 2.1. innefattar 
lärarhandledningens layout. 

”jag tycker det ser trevligt ut”- 
F1. 

Deltagaren upplever   layouten 
som positiv. 

Kategori 2.2. innefattar 
lärarhandledningens 
textstruktur. 

”för det här är väl antagligen 
återkommande att det är 
samma rubriker, vad man gör, 
diagnoserna, förstoringsglaset 
kanske är, att man måste 
fördjupa eller träna lite mera, 
kikaren som spår”- F1. 

Deltagaren uppmärksammar 
återkommande text- och 
kapitelstruktur. 
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I tabell 4 framkommer det att MDS enligt grundskollärarna innehåller delar av 
huvudkategori 1 och 2. En underkategori ur huvudkategori 1 saknas (1.4 bedömnings-
stöd). Huvudkategori 3 kan inte redovisas då denna enbart är en efterfrågan. 

4.1.2 Matte Eldorado 

Tabell 5. Kvaliteter grundskollärarna såg i Matte Eldorado. 

Underkategori Påstående Tolkning 

Kategori 1.1. innefattar 
lärarhandledningen med 
förankring i styrdokument som 
är tydligt framskrivna. 

”men lärandemålen i den är ju 
inte lika, alltså de är inte 
skrivna för elever på samma 
vis”- F1. 

Deltagaren uttrycker att 
lärandemålen finns med men är 
inte tydligt framskrivna. 

Kategori 1.2. innefattar att 
lärarhandledningen erbjuder 
stöd för lärarens undervisning. 

”här är till och med förslag på 
tidsplan”- F1. 

Deltagaren uppmärksammar 
förslaget på tidsplan som ett 
stöd till dennes planering av 
undervisning. 

Kategori 2.1. innefattar 
lärarhandledningens layout. 

”man kan ju tydligt se var 
extrauppgifterna är”- F1. 

Deltagaren uttrycker att denne 
tydligt ser var extrauppgifterna 
är. 

Kategori 2.2. innefattar 
lärarhandledningens 
textstruktur. 

”det är alldeles för mycket text i 
den här, det har man inte tid 
med”- F1. 

Deltagaren uttrycker att det är 
mycket text. 

 

I tabell 5 framkommer det att ME enligt grundskollärarna innehåller delar av huvud-
kategori 1 och 2. Två underkategorier ur huvudkategori 1 saknas (1.3 kopierings-
underlag och 1.4 bedömningsstöd). Huvudkategori 3 kan inte redovisas då denna 
enbart är en efterfrågan.  

4.2 Efterfrågade kvaliteter i en lärarhandledning 

Tabell 6. Kvaliteter grundskollärarna efterfrågade i en lärarhandledning. 

Underkategori Påstående Tolkning 

Kategori 1.1. innefattar 
lärarhandledningen med 
förankring i styrdokument som 
är tydligt framskrivna. 

”det ultimata vore egentligen att 
ha en lärarhandledning som, 
där det tydligt står vilka mål vi 
jobbar mot”- F2. 

Deltagaren efterfrågar tydliga 
mål. 

Kategori 1.2. innefattar att 
lärarhandledningen erbjuder 
stöd för lärarens undervisning. 

”Det där med att man ska 
kunna tänka på olika sätt och få 
fram samma svar... för oftast 
vill man ju ha sin egen lilla 
modell och då kan det säkert 
hjälpa till att kunna se andra 
sätt att tänka på som kanske 
hjälper någon annan”- F2. 

Deltagaren efterfrågar idéer att 
inspireras av. 

Kategori 1.3. innefattar att det 
finns färdigt kopieringsmaterial 
i lärarhandledningen. 

”nu behöver jag något att sätta i 
händerna på dem, då vill jag ha 
bra kopieringsunderlag också”- 

Deltagaren efterfrågar färdiga 
kopieringsunderlag. 
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F2. 

Kategori 1.4. innefattar att 
lärarhandledningen innehåller 
bedömningsunderlag. 

”en diagnos eller ett test, 
skriftlig eller muntlig grej, 
någonting som jag kan göra för 
att kolla av”- F1. 

Deltagaren efterfrågar en 
diagnos eller ett test, skriftligt 
eller muntligt, som deltagaren 
kan använda som bedömning. 

Kategori 2.1. innefattar 
lärarhandledningens layout. 

”jag hade blivit mer sugen på att 
läsa om den där bilden hade 
varit där vid texten”- F1. 

Deltagaren efterfrågar text och 
tillhörande bild på samma sida. 

Kategori 2.2. innefattar 
lärarhandledningens 
textstruktur. 

”att det liksom ploppar upp lite 

tydligare, understruket, kursiv 

stil, fet stil eller lite 

underrubriker så att jag snabbt 

kan orientera mig på vad det är 

jag letar efter så jag inte måste 

läsa från början till slut”- F1. 

Deltagaren efterfrågar en tydlig 
textstruktur. 

Kategori 3.1. innefattar 
lärarhandledningens 
tillgänglighet. 

”jag skulle nu vilja, eftersom jag 
ändå tog upp det där digitala att 
lärarhandledningen kunde vara 
på USB eller så att jag, eller ja 
kunna ladda hem den 
någonstans ifrån”- F1. 

Deltagaren efterfrågar en 
utökad tillgänglighet av 
lärarhandledningen. 

Kategori 3.2. innefattar 
tillgängliga resurser utöver 
lärarhandledningen. 

”men en historia skulle jag ha 
med om jag nu skrev en egen, 
något som binder ihop det 
hela”- F1. 

Deltagaren efterfrågar en 
historia/saga tillhörande 
momentet de arbetar med som 
en tillgänglig resurs utöver 
lärarhandledningen. 

 

I tabell 6 framkommer grundskollärarnas efterfrågade kvaliteter i en lärarhand-
ledning. Kategorisystemets samtliga huvud- och underkategorier lyfts fram.  

4.3 Resultatanalys 

En lärarhandledning kan ses som en medierande artefakt, alltså ett föremål som leder 

till förståelse (Ahl, Hoelgaard & Koljonen, 2013). Dock är det, som tidigare nämnt, 

innehållet som kan verka medierande, inte lärarhandledningen i sig (Hoelgaard, 

2015). Vid tolkning av denna studies resultat är utgångspunkten det teoretiska 

perspektivet, där en lärarhandledning kan verka medierande.  

För att definiera en lärarhandledning som en medierande lärarhandledning, utgår vi 

från de tillfrågade lärarnas svar. De kvaliteter som de tillfrågade lärarna efterfrågar i 

en lärarhandlednings innehåll avser studien att använda som definition gällande hur 

en medierande funktion uppnås i en lärarhandledning. Kategorisystemets kategori 

2.1., 2.2., 3.1. och 3.2. är efterfrågningar men relaterar inte till lärarhandledningens 

innehåll i form av stöd till läraren. Av den anledningen kan inte dessa efterfrågade 

kvaliteter tolkas och definieras som ett medierande innehåll.  
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4.3.1 Kvaliteter för en medierande lärarhandledning 

Hur en lärarhandledning ska verka medierande definieras utifrån vilka kvaliteter de 
tillfrågade lärarna efterfrågar i en lärarhandledning. För att en lärarhandledning ska 
uppfylla funktionen av att vara medierande bör den enligt de tillfrågade lärarna 
innehålla följande kvaliteter: förankring i styrdokument som är tydligt framskrivna, 
stöd för läraren i sin undervisning, färdigt kopieringsmaterial och bedömnings-
underlag. Dessa kvaliteter, vilka lärarna efterfrågar, kan ses som komponenter vilka 
utgör en medierande lärarhandledning. De nämnda kvaliteterna är något lärarna 
efterfrågar att få förståelse för i en lärarhandledning. När lärarhandledningen inne-
håller dessa kvaliteter fungerar lärarhandledningen som den medierande artefakt 
lärarna efterfrågar.  

I relation till lärarhandledningen som en medierande artefakt, kan läraren utvecklas i 
den närmaste proximala utvecklingszonen. Lärare kan antas ha en viss kunskap, 
vilket kan benämnas förståelse för a. Med hjälp av förståelsen för a kan läraren 
utveckla kunskap om b, c och d genom att ständigt ha utgångspunkt i det som har 
skapats förståelse för och sedan utveckla det till närmast möjliga begriplighet. Den 
kontinuerliga utvecklingen av förståelse kan stödjas i en lärarhandledning som verkar 
medierande, då lärarhandledningen gynnar kunskapsutvecklingen. 

4.3.2 Uppfyllda kvaliteter för en medierande lärarhandledning 

Studiens resultat visar att i MDS kunde de tillfrågade lärarna se fem kategorier 
utifrån studiens kategorisystem. Tre av kategorierna stämmer enligt definition 
överens med de fyra kvaliteterna för en medierande lärarhandledning. Kategorierna 
inkluderade följande överensstämmande kvaliteter: förankring i styrdokument som 
är tydligt framskrivna, stöd för undervisningen samt färdigt kopieringsmaterial. 

Studiens resultat visar att de tillfrågade lärarna i ME kunde se fyra kategorier utifrån 
studiens kategorisystem. En av dessa kategorier stämmer enligt definition överens 
med en av totalt fyra kvaliteter gällande vad en medierande lärarhandledning bör 
innehålla. Den överensstämmande kvaliteten är: stöd för läraren i undervisningen. 

4.4 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att söka svar på vad de tillfrågade lärarna ser och vilka kvaliteter de 
efterfrågar i en lärarhandledning. Vid dataanalysen konstruerades ett kategorisystem. 
Kategorierna representerar de kvaliteter lärarna ser och efterfrågar i en lärarhand-
ledning. Resultatet visar att lärarna i MDS såg fem kategorier utifrån studiens 
kategorisystem. Dessa fem kategorier är: förankring i styrdokument som är tydligt 
framskrivna, stöd för undervisningen, färdigt kopieringsmaterial, en tilltalande 
layout samt en viss textstruktur. I ME såg lärarna fyra kategorier utifrån studiens 
kategorisystem vilka är: förankring i styrdokument som är tydligt framskrivna, stöd 
för undervisningen, en tilltalande layout samt en viss textstruktur.  

Resultatet visar att lärarna efterfrågar åtta kategorier. En lärarhandledning bör enligt 
lärarna erbjuda och/eller innehålla följande kategorier: förankring i styrdokument 
som är tydligt framskrivna, stöd för läraren i sin undervisning, färdigt kopierings-
material, bedömningsunderlag, en tilltalande layout, en viss textstruktur, alternativ 
tillgänglighet av lärarhandledningen samt tillgängligt material utöver lärarhand-
ledningen. 
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5 Slutledningar och diskussion 

I följande avsnitt presenteras först studiens slutledningar. Därefter diskuteras och 
ifrågasätts studiens metodval i en metoddiskussion. Följt av metoddiskussionen 
diskuteras resultatet i en resultatdiskussion innan avsnittet avslutas med studiens 
relevans och förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Slutledningar 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att de tillfrågade lärarna efterfrågar 
åtta kvaliteter för vad en lärarhandledning bör erbjuda och/eller innehålla. Fyra av 
åtta kvaliteter har utifrån det teoretiska perspektivet tolkats som att lärarnas 
efterfrågade kvaliteter kan definiera en medierande lärarhandlednings innehåll. I 
MDS såg de tillfrågade lärarna tre av dessa fyra kvaliteter. I ME såg lärarna en av fyra 
kvaliteter. 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens forskningsfrågor är medvetet utformade för att besvaras genom en kvalitativ 
undersökning. Frågorna är öppet formulerade och utöver vår tolkning av empiri 
påverkas svaren endast av deltagarnas åsikter, och det innehåll vi valt att presentera 
för deltagarna genom att använda MDS och ME. Forskningsfrågorna kunde ha 
utformats annorlunda för att gynna en kvantitativ forskningsmetod där fler svar gett 
studien en bredare resultatutformning i form av mer efterfrågningar. Större empiri 
bör dock inte anses som mer tillförlitlig för denna studie. Undersökningen och 
forskningsfrågorna avser inte att tillfråga yrkesgruppen grundskollärare, utan har för 
avsikt att tillfråga ett urval av grundskollärare. Studien kommer aldrig kunna 
resultera i ett generaliserbart resultat för alla grundskollärare i Sverige, oavsett 
forskningsmetod. Bryman (2011) påpekar att studenter är begränsade i den mån att i 
stor omfattning samla in data om man jämför med forskare för större forsknings-
projekt eller avhandlingar. Han påpekar även specifikt för fokusgrupper att dessa tar 
längre tid att organisera och transkribera, vilket har påverkat antalet grupper och 
deltagare i undersökningen. Mer data innebär längre tid till transkribering och för 
analysprocessen. 

I undersökningen deltog totalt nio grundskollärare vilket ansågs tillräckligt i och med 
studiens begränsade tidsomfattning. Då studiens forskningsfrågor medvetet 
inriktades mot att besvaras genom intervjuer valde vi efter handledning att använda 
fokusgruppmetoden. Med hjälp av deltagarnas samtal och reaktioner har vi under 
fokusgruppsintervjuerna kunnat uppfatta gruppens åsikter och samlat in data. Det 
fanns ingen implicit tanke om att varje deltagare skulle representera en egen åsikt 
eftersom gruppens diskussioner och åsikter antecknades. Det fanns en föreställning 
om att deltagarnas svar kunde påverka varandra och att nya åsikter skulle framföras. 
I vissa fall medförde detta att diskussionen hamnade på sidospår, vilket 
intervjuledaren enkelt tillrättavisade genom att hänvisa tillbaka till frågorna på 
intervjumallen. Intervjumallen bidrog även till en behaglig diskussionsmiljö genom 
att intervjuledarna snabbt kunde gå vidare till nästa fråga om det uppstod en längre 
tystnad. Det ska förtydligas att det uppstått begränsningar som kan ha inverkan på 
studiens resultat. Bryman (2011) menar att fokusgruppsmetoden ofta tenderar att 
använda 10-15 grupper med 6-10 deltagare i varje grupp. För oss var det osannolikt 
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att åstadkomma då uppsatsens tidsomfattning var tio veckor. En empiri av 10-15 
grupper med 6-10 deltagare i varje fokusgruppsintervju tillämpar sig snarare i en 
avhandling eller större forskningsprojekt (Bryman, 2011). 

Ett medvetet val var att presentera lärarhandledningarna för deltagarna innan de 
diskuterade mallens fråga 4-5 (forskningsfråga två). Vi ansåg det relevant att 
presentera lärarhandledningarna innan de fick efterfråga kvaliteter. Anledningen var 
att deltagarna då fick möjligheten att efterfråga kvaliteter utefter vad de sett i lärar-
handledningarna och att de då kunde inspireras. Om ordningen varit omvänd där 
deltagarna fått efterfråga kvaliteter innan de fått se lärarhandledningarna hade det 
troligen uppstått situationer där deltagarna sett en kvalitet de efterfrågar samtidigt 
som intervjuledarna fokuserade på mallens fråga 1-3 (forskningsfråga ett). Detta hade 
för intervjuledarna medfört svårigheter i tolkningsprocessen eftersom deltagarna 
troligen hade kommit på kvaliteter under tiden de kollat i lärarhandledningen. Ett 
svårtolkat påstående hade exempelvis kunnat uttryckas: ”det här var bra”.  

Ett omedvetet urval ägde rum vid båda fokusgruppsintervjuerna. Det upprepade 
mönstret där vi omedvetet presenterade MDS:s lärarhandledning först kan senare ha 
gett en inverkan på diskussionens utformning och även studiens empiri. En 
förändrad empiri kunde tolkats annorlunda och därmed gett ett annat resultat i och 
med ett förändrat huvudfokus hos intervjudeltagarna. I och med det omedvetna valet 
att börja diskussionen med MDS ledde detta till att intervjudeltagarna reagerade 
starkt på ME:s textmängd. Detta kan exemplifieras genom en intervjudeltagares 
första uttryck när denne öppnade ME ”det är alldeles för mycket text i den här, det 
här har man inte tid med” (F1). Deltagaren uttrycker starkt en åsikt om ME:s text-
mängd, något som inte behövt framkomma lika tydligt om ME:s lärarhandledning 
varit den första i följden av två att diskuteras. Ett av studiens intressen var att 
jämföra studiens resultat med Hoelgaards (2015) resultat. Begränsning framkom när 
Hoelgaard använt senare upplagor av lärarhandledningarna samt analyserat hela 
läromedelsserier från 1A-boken till och med 3B-boken. Att införskaffa liknande 
lärarhandledningsmaterial till denna studie var osannolikt. Vi kunde endast få till-
gång till tidigare upplagor och versioner, i form av Matte 3A-böckerna. Studien avser 
inte att jämföra de två lärarhandledningarna och avgöra om någon är bättre än den 
andra. Valet av att använda MDS och ME grundar sig i lärarhandledningarnas till-
gänglighet. Sammanfattningsvis är att det finns en medvetenhet om att skillnader 
och/eller likheter mellan denna studies resultat och Hoelgaards resultat kan bero på 
de olika upplagorna. Senare upplagor kan vara reviderade och därigenom ha åtgärdat 
grundskollärarnas efterfrågningar. 

Studiens resultat bör anses vara tillförlitligt i och med valet att analysera data utifrån 
en iterativ analysprocess. Bryman (2011) nämner intrakodarreliabilitet som avser att 
avgöra i vilken omfattning två eller fler individer är överens om hur data ska kodas. 
Intrakodarreliabilitet är en stor del i den iterativa processen eftersom processen 
kräver ständiga överväganden för att fastställa empirin. Under kategorisering av 
påståenden uppstod det situationer där vi var oense angående vart påståenden skulle 
placeras. Detta löste sig genom flera diskussioner och överväganden. Liknande 
situationer uppstod regelbundet och är något som symboliserar den iterativa 
processen och är moment som stärker studiens reliabilitet.  
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5.3 Resultatdiskussion 

Studiens resultat är grundat i påståenden från fokusgruppsintervjuerna. Ett uttalat 
påstående är inte alltid i sin natur tydligt utan kräver tolkning. Med hänvisning till 
metoddiskussionen är det relevant att återigen påpeka att studiens resultat baseras 
på tolkningar av påståenden. Möjligen hade resultatet kunnat få en annan ut-
formning om utomstående personer tolkat studiens data. Med hänvisning till metod-
diskussionen bör dock studiens resultat anses vara tillförlitligt.  

Resultatet för vad de tillfrågade lärarna ser i lärarhandledningarna för MDS och ME, 
samt vilka kategorier som kan anses medierande, kan endast representera de berörda 
sidorna från lärarhandledningarna. Lärarna har endast uttryckt påståenden utifrån 
vissa utvalda sidor i lärarhandledningarna. I de båda lärarhandledningarna kan det 
mycket väl finnas med andra kvaliteter än de som är nämnda i resultatet för vad de 
tillfrågade lärarna ser. Detta gäller även hur de kvaliteter lärarna såg definierades 
som medierande. Hade andra sidor valts ut hade andra kvaliteter kanske uppfattats. 
Dessa kvaliteter hade kanske uttryckts genom andra påståenden. I sin tur hade det 
kunnat resultera i att andra och/eller fler kvaliteter hade kunnat stämma överens 
med kvaliteterna för en medierande lärarhandledning. Denna studies resultat kan 
alltså inte representera ett resultat som speglar en hel läromedelsserie eller en 
lärarhandledning i sin helhet.  

Studien har aldrig haft för avsikt, och bör inte heller brukas av läsaren som ett 
resultat för att förespråka någon av de valda lärarhandledningarna. Inga påståenden 
har medvetet valts ut för att försköna eller på något vis uppmana att någon av 
lärarhandledningarna föredras framför den andra. De påståenden som har valts ut 
för att placeras och representera studiens olika kategorier är de påståenden vilka 
ansågs passa bäst i enlighet med varje kategoris definition. Påståendets under-
förstådda positiva eller negativa uppfattning har inte alltid tagits i beaktande vid val 
av påståenden. Det har inte alltid haft betydelse vid kategorisering av påstående 
gällande forskningsfråga ett. Det kan i transkriberingarna finnas påståenden 
uttryckta av annan uppfattning än de som återspeglas i studiens utvalda påståenden. 
Samtalet under fokusgruppsintervjun kan ha haft positiv anda, men dessa 
påståenden har inte valts på grund av mer lättillgängliga påståenden att tolka enligt 
definition. Studiens resultat uppfyller funktionen av att besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

5.3.1 Lärarhandledningens innehåll och design 

Den internationella forskningens benämning av educative curriculum materials 
benämns i svensk översättning som lärande läromedel (Hoelgaard, 2015). Ett 
exempel på ett lärande läromedel är en lärarhandledning. Forskning visar att lärare 
som använder lärarhandledningar bör få möjlighet att utvecklas professionellt och 
inte enbart få ett givet manus att rätta sig efter (Beyer, Delgado, Davis & Crajcik, 
2009; Hoelgaard, 2015). För att en lärarhandledning ska verka som en medierande 
artefakt, gäller det att innehållet erbjuder läraren stöd i förståelse och även möjliggör 
kunskapsutveckling (Hoelgaard, 2015).  

Denna studies resultat visar att de tillfrågade lärarna efterfrågar kvaliteter för att 
kunna inspireras och utvecklas av en lärarhandledning. Det kan antas (dock kan 
ingen generaliserbarhet uppnås) att lärare efterfrågar ett lärande läromedel, i form av 
en medierande lärarhandledning, precis som forskning menar att lärarhandledningar 
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bör konstrueras. Trots detta uppfattas inte alla lärarhandledningar som medierande. 
Läromedelsförlagens visioner och tolkningar genomsyrar deras läromedel 
(Hoelgaard, 2015), utan att en statlig kontroll genomförs (Reichenberg, 2014). Det 
kan i och med detta uppstå motsägelser, med avseende på vad förlagen producerar 
samt vad brukarna efterfrågar. Vilka bör ha mest inflytande på en lärarhandlednings 
innehåll och utformning om inte dess brukare. Verksamma lärare bör ha större 
påverkan på lärarhandledningen, då lärarhandledningen är ett medel med avseende 
att gynna dem i sin profession. Tidigare forskning och verksamma lärares 
efterfrågningar visar hur en lärarhandledning bör konstrueras och vad den bör 
innehålla (ex. Davis & Krajcik, 2005). Trots detta verkar det finnas lärarhand-
ledningar som inte konstrueras enligt lärares önskan eller riktlinjer baserat på 
tidigare forskning. Kanske har förlagen en vision, med anknytning till både tidigare 
forskning och lärares efterfrågan där visionen är att lärarhandledningen ska verka 
medierande, men förlagets vision fallerar vid utformningen. Kanske är det inte heller 
att förlagets visioner fallerar vid utformningen, det kan snarare vara vid lärares 
användning av lärarhandledningarna som det uppstår brister.  

Under fokusgruppsintervjuerna i denna studie uppfattades en önskan om en 
informativ text, utan att den skulle vara för lång. Vid en första anblick på en lång text 
sorteras denna text snabbt bort då lärarna uttryckte att tiden inte räcker för att läsa 
sådana textmassor. En diskussion kring ”vinna tid men förlora kunskap” uppstod, där 
det fanns en motsägelse i lärarnas önskan. De efterfrågar en text som är informativ, 
med en medierande funktion, samtidigt som de önskar korta texter som kan läsas 
snabbt. Om det ena utesluter det andra, där läraren väljer den korta texten och på så 
vis går miste om den informativa och medierande texten, uppstår en brist. Det kanske 
inte uppstår brister om förlagen tar tillvara på lärarnas efterfrågningar och som en 
följd av detta ändrar lärarhandledningens utformning. Det kan endast spekuleras 
kring detta, då denna studies resultat inte kan, eller har för avsikt, att besvara någon 
av dessa spekulationer. 

5.3.2 Lärarhandledningen som resurs – en studie av Hoelgaard 

I sitt resultat framhäver Hoelgaard (2015) ME som en lärarhandledning med ett 
omfattande stöd till läraren gällande bedömning. Lärarhandledningen är tänkt att ge 
läraren stöd främst genom formativ bedömning. Hoelgaards resultat visade även att 
ME i snitt innehåller 49 kopieringssidor för läraren att kopiera. Kopierings-
underlagen är placerade i slutet av lärarhandledningen. Trots ett omfattande stöd för 
bedömning och i snitt 49 sidor att kopiera i varje lärarhandledning var detta innehåll 
inget som lärarna såg vid intervjuerna. Det bör tilläggas att intervjudeltagarna endast 
fick ett fåtal sidor att bläddra mellan, men att dessa sidor innehöll bedömnings- och 
kopieringsunderlag. De utvalda sidorna i lärarhandledningarna var tänkta att matcha 
varandra men även för att spegla hela lärarhandledningens innehåll. Trots att 
intervjudeltagarna i princip fått facit i hand valde ingen att nämna ME:s bedömnings- 
och kopieringsunderlag. Detta kan ha påverkats av att deltagarna uttryckt att de sett 
bedömningsunderlag i den första lärarhandledningen (MDS) och att de som en följd 
av detta valt att inte lyfta fram det igen.  

5.3.3 Studiens relevans för yrkesrollen  

Utifrån studiens resultat ser vi det relevant att lärare bör granska lärarhandledningar 
tillhörande olika läromedelsserier. Vid granskning av olika läromedelsserier bör 
läraren ha sina efterfrågningar och förväntningar av en lärarhandledning som 
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utgångspunkt. Det är självklart en fråga om tid, ekonomiska resurser och eventuella 
traditioner på varje skola, som påverkar möjligheten att granska. Finns tid och 
resurser bör materialet granskas innan det köps in. Den tid som läggs vid 
granskningen kan på sikt ge utdelning i form av att lärarens profession gynnas, då de 
får en lärarhandledning som tilltalar och möjligen utvecklar dem.  

5.4 Fortsatt forskning 

Läromedelsstudier med inriktning mot lärarhandledningar är få i Norden. Hoelgaard 
(2015) menar att studier inom området ofta tenderar att undersöka läromedelsseriers 
elevböcker snarare än seriens aktuella lärarhandledning. Hoelgaard gav i sin studie 
förslag på vidare forskning där forskaren kan fokusera på relationen mellan lärare 
och lärarhandledning. Denna studie har utformats för att ge en indikation på vad 
lärare ser och efterfrågar i en lärarhandledning, vilket är en viktig del i relationen 
mellan lärare och lärarhandledning. Lärarna har fått uttrycka sig och efterfrågat om 
innehållet i lärarhandledningar vilket ger en antydan till relationen mellan materialet 
och brukaren av materialet. Resultaten kan i viss utsträckning användas av läro-
medelsförlag, men resultaten är inte tillräckliga för att generalisera. Studien avsåg att 
endast tillfråga ett urval av grundskollärare om vad de ser och efterfrågar. Det är 
aktuellt att fortsätta bedriva forskning inom samma område för att kunna dra 
allmänna slutsatser om lärarnas upplevelser och förväntningar av lärarhand-
ledningen.  
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Bilaga 1 – intervjumall ledare 

Mall och struktur för genomförande av diskussion 
 
Syfte med studien: 
En lärarhandledning brukas av lärare och sällan av forskare. Därför anser vi att det är 
intressant att jämföra om grundskollärares uppfattningar och förväntningar av en 
lärarhandledning stämmer överens med det som bland annat Hoelgaards forskning 
visar(vi väljer att inte nämna detta innan).  

Låt lärarna läsa och titta på uppslaget innan. Förklara att det är frågorna 1-3 vi 
fokuserar på gällande varje enskild handledning. Tanken är att diskutera varje 
lärarhandledning i 20 minuter vardera för att sedan avsluta med en generell 
diskussion om lärarhandledningar i matematik som också förväntas ta 20 minuter. 

1. Vilka kvaliteter ser ni i uppslaget på s…? 
- utgå från en specifik sida, ett uppslag, låt dem läsa innan, ex på egenskaper är, mål 
enligt lgr 11, fallgropar, övergripande inledning, specifik aktivitet, extra material, 
strukturen, kopplat till elevernas böcker. Vägled genom att föreslå dessa 
egenskaper om diskussionen inte börjar. 

2. Hur skulle ni använda uppslaget utifrån de kvaliteter som upptäcks? 
Alltså vilka delar använder ni? Motivera gärna varför.  
- i planeringen, undervisningen. Här måste vi vara med och kontrollera diskussionen. 
Här bör vi även få svar på om den ger utrymme för reflektion och anpassning eller om 
de följer den fullt ut så är den fulländad. 

3. Hur kommer det sig att ni inte använder alla delar i uppslaget?  
- vill ha svaret att vissa delar kanske är otillräckliga, LH ger inte lärarna tillräckligt. 

Lämna och gå vidare till nästa LH.  

5. Vilka kvaliteter efterfrågar ni i en lärarhandledning? Varför? 
- tänk att ett förlag kommer och ska skriva en ny lärarhandledning och frågar er om 
vilka egenskaper som ni efterfrågar. Kan vara befintliga men även nya egenskaper ni 
vill lägga till. 

6. Hur kan lärarhandledningar ge stöd i en lärares professionella 
utveckling?  
- Det ger mig tips och idéer. Skillnad början och nu? Utgå från en nyexaminerad och 
en erfaren?  

Tidschema. 20 min för varje LH och 20 min för sista 2 
frågorna.  
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Bilaga 2 – intervjumall deltagare 

Följande frågor kommer att diskuteras 

1. Vilka kvaliteter ser ni i uppslaget? 
 

2. Hur skulle ni använda uppslaget utifrån de kvaliteter som upptäckts? 
Motivera gärna varför. 
 

3. Hur kommer det sig att ni inte använder alla delar i uppslaget? 

 

 

4. Vilka kvaliteter efterfrågar ni i en lärarhandledning i matematik? 
Varför? 
 

5. Hur kan lärarhandledningar ge stöd i en lärares professionella 
utveckling?  
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Bilaga 3 – bilder från Matte Direkt Safari 
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Bilaga 4 – bilder från Matte Eldorado 
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