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Abstract 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka relationen mellan lärare och 

läromedel, vilken roll läromedel spelar för lärare vid planering och genomförande av 

undervisning. Fallstudien bygger på fyra lärares uppfattningar om läromedel och hur 

de använder dem. Lektioner har observerats och intervjuer har genomförts med 

samtliga lärare. Underlaget består också av de skriftliga planeringar som lärarna 

eventuellt gjorde och texter ur de lärarhandledningar som lärarna utgick ifrån. Två av 

lärarna använder ett svenskt läromedel och de andra två ett finskt läromedel. I 

studien har jag analyserat lärares relation till läromedel och hur de använder sig av 

läromedel, om de vid planering och genomförande av undervisning använder sig av 

offloading, anpassning eller improvisation. Analysen visar att hur lärarna ser på 

läromedel påverkar vilken roll läromedlet får i undervisningen, om lärarna ser 

läromedlet som en resurs. De använder alla en elevbok men hur de använder 

lärarhandledningen skiljer sig åt, från att knappt använda den alls till att följa den. De 

två lärare som använder det finska läromedlet är mer nöjda med sitt läromedel och 

följer det mer än de lärare som använder det svenska. De två lärare som använder det 

svenska läromedlet anser dock att de själva också lär sig av att använda 

lärarhandledningen. Det uttrycker inte de andra lärarna lika tydligt men de ger flera 

exempel på hur läromedlet är en resurs för dem. Samtliga uppger dock att det finns 

brister i båda läromedlen, att till exempel syftet med övningar inte klargörs och inte 

heller hur de ska förebygga elevsvårigheter. Studien är av intresse för lärare, rektorer 

och kommuner som vill utveckla undervisningen genom att använda läromedel som 

ger förutsättningar även för lärares lärande. Den är också av intresse för 

läromedelsförfattare som vill utveckla läromedel som bygger på praktiknära 

forskning. 

 

Nyckelord: läromedel i matematik, lärarhandledningar i matematik, relationen 

lärare – läromedel, resurser för lärare, matematikundervisning  
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1. Inledning 

Att använda ett läromedel i ämnet matematik har en lång tradition, såväl i Sverige 

som internationellt (Johansson, 2011). Men vilken påverkan har ett läromedel på den 

faktiska undervisningen? Det finns mycket forskning om lärarens roll och vikten av 

att lärare har både didaktisk och matematisk kunskap (t.ex. Boesen, Emanuelsson, 

Wallby & Wallby, 2007), men hur lärare använder sig av läromedel och hur dessa i 

sin tur påverkar och nyttjas av läraren är inte lika utforskat. I USA har nya 

kursplaner/läromedel1 införts med förhoppningen att dessa skall hjälpa lärare att 

utveckla sin undervisning. Mycket forskning har också bedrivits om hur 

implementeringen av dessa har fungerat i praktiken (t.ex. Heck, Banilower, Weiss & 

Rosenberg, 2008). Om nya kursplaner/läroplaner ska ge avtryck i form av elevernas 

ökade kunskaper måste lärarna vara beredda att förändra sin undervisning. Det 

innebär att lärarna också måste förbättra sina egna kunskaper.  

Remillard (2005) har studerat hur kursplaner/läromedel har antagits av lärare i USA 

under de senaste 25 åren. Hon visar att läraren tolkar det läromedelsförfattaren har 

skrivit utifrån egna erfarenheter, kunskaper, klassrumskontext med mera. Utifrån 

detta bestämmer därefter läraren hur undervisningen ska utformas. Denna 

interaktion mellan läraren och läromedlet kan ses som en process som ständigt 

pågår. Processen kommer att se olika ut beroende på att båda påverkar varandra och 

förändras med tiden. Den kommer också att se olika ut för olika lärare och i olika 

klassrumsmiljöer. Eftersom relationen lärare och läromedel påverkas av den kultur 

som råder i klassrummet ser denna interaktion också olika ut i olika länder. Trots att 

Remillard anser att implementeringen av nya kursplaner/läromedel inte har varit 

tillfredsställande, har USA dock till skillnad från Sverige förbättrat resultaten i 

TIMSS2 (Skolverket, 2012a) och PISA3 (Skolverket, 2013) sedan 1995, även om målet 

ännu inte är nått (IEA4, 2012).  

I Sverige finns inga krav på att läromedel ska vara forskningsbaserade utan de är 

kommersiellt framtagna (Jablonka & Johansson, 2010). Det är 

läromedelsförfattarnas ansvar att säkerställa att läromedel utgår ifrån 

kursplan/läroplan. Sedan 1974 finns det inte någon högre instans som granskar 

läromedel i matematik i Sverige (Långström, 1997). Efter att grundskolereformen 

genomfördes 1962 blev klasserna större och mer heterogena mot vad de varit 

tidigare, enligt Jablonka och Johansson. Det medförde att lärarens arbetsbörda 

ökade och för att avlasta läraren behövdes läromedel som var mer självgående. 

Eleverna skulle kunna arbeta i läromedlet utan stöd av lärare och lektionerna blev 

mer elevcentrerade/individualiserade. Enligt TIMSS (Skolverket, 2012a) är Sverige 

                                                   
1 I det engelska språket används ordet curriculum för både kursplaner/läroplaner och läromedel. 
2 TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, är en internationell studie som genomförs vart fjärde år i 

årskurserna 4 och 8. 
3 PISA, Programme for International Student Assessment, är en internationell studie som genomförs vart tredje år bland 15-

åringar. 
4 International association for the evaluation of educational achievement, internationella resultat av TIMSS 2011. 
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ett av de länder i världen där undervisningen till största delen har bestått av enskilt 

arbete i ett läromedel och där fokus har varit på att utföra procedurer (Johansson, 

2011). Samtidigt visar internationella undersökningar som TIMSS och PISA 

(Skolverket, 2013) att svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats sedan 

1995.  

På grund av de försämrade resultaten har flera matematiksatsningar initierats i 

Sverige under de senaste åren. Boesen, Emanuelsson, Wallby och Wallby (2007) 

poängterar att en av de mest betydelsefulla faktorerna för att förbättra kvaliteten på 

undervisning är lärarnas kompetens. Lärare behöver bland annat kunskap om 

uppföljning och utvärdering, både i klassrummet och på kursplanenivå, till exempel 

genom kunskap om lärandemål. De behöver också kunna organisera undervisningen 

samt fokusera på att utveckla elevers kommunikations- och problemlösningsförmåga. 

Den senaste satsningen som infördes hösten 2013, Matematiklyftet (Skolverket, 

2012b), utgår ifrån att läraren bör ha goda ämneskunskaper, ha förmåga att 

synliggöra lärandeprocesser, kunna variera undervisningen, kunna anpassa 

undervisningen efter elevernas kunskaper, kunna skapa intresse, ha höga 

förväntningar samt ha medvetenhet om lärandemål. Ytterligare ett beslut som tagits i 

Sverige är att utöka undervisningstiden i matematik och att den utökningen ska ligga 

i de tidigare årskurserna (Skolverket, 2012c). I dessa satsningar har inte läromedel 

varit i fokus trots att de enligt forskning utgör en viktig resurs för lärare vid planering 

och genomförande av undervisning (Hill & Charalambous, 2012;  L. Pehkonen, 2004; 

Remillard 2005; Remillard 2013) och till och med kan bidra till lärares professionella 

utveckling (Davis & Krajcik, 2005). Det finns inte heller mycket forskning i Sverige 

om läromedel eller relationen mellan lärare och läromedel, vilket föranleder denna 

studie. 

1.1 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med den här studien är att få ökad kunskap om hur läromedel och lärare 

interagerar och hur denna interaktion påverkar lärares undervisning. Studien syftar 

till att svara på följande fråga: 

- Vilken roll spelar läromedel i lärares planering och genomförande av 

matematikundervisning? 

 

1.2 Studiens disposition 
Inledningsvis har jag motiverat min studie samt preciserat syftet med den. I kapitel 2 

fördjupar jag mig i för ämnet relevanta teorier. Där presenteras teorier kring 

relationen mellan lärare och läromedel samt teorier kring undervisning som design.  

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning om Läraren, Läromedlet och Relationen 

mellan lärare och läromedel. 
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I kapitel 4 redogörs för metodologin där jag behandlar val av metoder i förhållande 

till forskningsfrågan. Jag presenterar hur urvalet med fyra lärare till min fallstudie 

har gjorts samt beskriver hur en pilotstudie som jag genomförde påverkade 

tillvägagångssättet. Därefter beskriver jag mina datainsamlingsmetoder och 

dataanalysen utifrån de ramverk som beskriver lärares relation till läromedel och 

lärares design av undervisning. Allra sist diskuteras studiens trovärdighet och de 

etiska aspekterna. 

Studiens resultat presenteras i kapitel 5 utifrån underrubrikerna Användning av 

läromedel, Läromedlet som resurs, Planering av lektioner, Lärarhandledningens 

förslag på lektionsdesign och Genomförande av lektioner.   

I kapitel 6 sammanställs studiens slutsatser utifrån problemformuleringen och 

tidigare forskning om förhållandet mellan läromedel och lärare. 

Kapitel 7 består av en diskussion om resultatet och vad studien kan bidra med samt 

förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet inleds med teorier kring lärares relation till läromedel, det vill säga 

interaktionen mellan lärare och läromedel. Därefter presenteras teorier om 

undervisning som design.  

2.1 Lärares relation till läromedel 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär sig människor hela tiden i den 

miljö de befinner sig i. Lärande sker i samverkan med andra och med hjälp av 

kulturella verktyg, så kallade artefakter, till exempel ett läromedel (Säljö, 2014). Säljö 

utgår ifrån Vygotskijs (1978) teorier och menar att sociala, historiska och kulturella 

faktorer påverkar denna samverkan, men att även kommunikation, förväntningar och 

traditioner har stor påverkan på lärandet. Säljö diskuterar också den förändring som 

håller på att ske med tillgången till informationsteknik och att den traditionella 

undervisningen med textbundna läromedel därmed kommer att förändras till en mer 

kommunikativ form. Undervisning handlar om att erfara i en kontext med hjälp av 

intellektuella redskap, inte om att bara få ta del av information i form av texter i 

läromedel (Säljö, 2014). 

I denna studie använder jag begreppen relation och interaktion. Med relation menar 

jag att det råder ett speciellt förhållande mellan lärare och läromedel (Remillard, 

2005), vilket jag kommer att beskriva nedan.  Jag utgår ifrån Remillards teorier om 

relationen mellan lärare och läromedel vid tolkning och analys av resultatet. 

Interaktionen är den ömsesidiga påverkan som sker när lärare använder läromedel. 

För att analysera interaktionen använder jag mig av Browns (2009) ramverk, det vill 

säga hur lärare använder sig av läromedel, vilket också beskrivs grundligare nedan. 

Remillard (2005) har studerat forskning om lärare och läromedel under de senaste 

25 åren och hon ser en förändring hos forskarna vad gäller det perspektiv de utgår 

ifrån. Hon delar in perspektiven i fyra kategorier och beskriver att perspektiven också 

har förändrats över tid. I den tidigare forskningen ses läromedlen som konstanta och 

det som dessa förmedlar är också det som anses ske i klassrummet. Nästa perspektiv 

ser läromedlen som hjälpmedel men de formar inte längre lärarens undervisning i 

lika hög grad som de gjorde tidigare. Det tredje perspektivet ser läraren som en aktiv 

tolkare av läromedlet och lärarens uppfattningar och erfarenheter påverkar. Det 

fjärde perspektivet som genomsyrar senare tids forskning utgår ifrån perspektiv tre, 

men ser på förhållandet lärare och läromedel som en relation som påverkar den 

faktiska undervisningen. Denna relation är komplex och beroende av många faktorer 

såsom lärarens matematiska och didaktiska kunskap, läromedlets utformning, 

klassrumsklimatet, kontexten, hur läraren utnyttjar läromedlet, hänvisar till det och 

influeras av materialet.   

För att få en större förståelse för relationen lärare – läromedel, och vilka olika 

faktorer som påverkar denna relation, har Remillard (2005) skapat ett ramverk som 
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jag i denna studie använder mig av vid analys av resultaten. Ramverket består av fyra 

delar: 

1. Läraren 

2. Läromedlet 

3. Relationen mellan lärare och läromedel 

4. Den planerade och utförda undervisningen 

I det följande ger jag en kort beskrivning av dessa centrala begrepp.  

Läraren utgår ifrån sina resurser och perspektiv, till exempel matematisk och 

didaktisk kunskap, erfarenhet, syn på kunskap och syn på elever. Läraren utgår också 

ifrån hur hon eller han ser på läromedel och använder sig av dem, vilket det enligt 

Remillard (2005) inte finns lika mycket kunskap om som de andra ”egenskaperna” 

läraren kan ha. Enligt en sociokulturell syn på lärande är läraren och lärarens 

agerande även präglad av den undervisningstradition som hon eller han är en del av. 

Läromedlet innefattar bland annat det matematiska innehållet, didaktiska 

perspektiv, struktur, ”röst” och utseende. Det matematiska innehållet har haft störst 

fokus inom studier om läromedel (t.ex. Lundberg, 2011). De andra egenskaperna är 

relativt outforskade (jfr. Remillard, 2005). Utifrån det sociokulturella perspektiv som 

jag antagit i studien betraktas läromedlet som en artefakt som både präglas av och 

hjälper till att bevara den undervisningstradition som den är en del av.  

Relationen mellan lärare och läromedel utgår ifrån att både läraren och läromedlet 

har en bidragande relation. Läraren läser, värderar och tolkar utifrån egna 

erfarenheter det läromedelsförfattaren har skrivit (Remillard, 2005; Sherin & Drake, 

2009). Läromedlet å sin sida ses som en artefakt, det vill säga ett kulturellt verktyg 

som påverkar läraren under denna process (Remillard, 2005; Remillard, 2013). Detta 

sker i en kontext som också har stark påverkan på relationen (Remillard, 2005). 

Jag baserar denna studie också på Browns (2009) teori om att se undervisning som 

design där läromedel utgör en viktig resurs, det vill säga lärare läser och tolkar 

läromedel vid planering och förverkligande av undervisning. Den planerade och 

utförda undervisningen handlar om undervisning som design. Både Brown (2009) 

och Remillard (2005) skiljer på den planerade och den utförda undervisningen, 

därför att den utförda undervisningen inte alltid överensstämmer med den planerade 

på grund av kontexten och de elever som läraren möter. Läraren behöver anpassa 

undervisningen och improvisera för att möta elevernas behov både vid planeringen 

och under lektionen (Remillard, 2005). I nästa avsnitt presenteras Browns teori om 

lärares designkapacitet. 

2.2 Undervisning som design 
Lärare har olika pedagogisk kapacitet att designa undervisning, att väva alla delar 

samman, beroende på egen förmåga och erfarenhet men också utifrån hur läromedlet 

är designat (Brown, 2009). Brown beskriver två lärare som båda har hög pedagogisk 

designkapacitet men olika angreppssätt och syn på hur elever lär. Med hög 



Helene Hammenborg 
Masteruppsats i didaktik 

 

6 
 

pedagogisk designkapacitet menar Brown att både läraren och läromedlet bidrar med 

olika resurser som är av hög kvalitet (se fig. 1). Den ena läraren har en strukturerad 

lärarkoncentrerad undervisning, den andra en öppen elevcentrerad. De använder 

samma läromedel men på olika sätt. Även under en och samma lektion kan lärare 

variera hur de använder läromedel. Brown talar om tre analytiska konstruktioner/tre 

typer av användning: 

1. Offloading, då läraren använder läromedlet som norm och följer det 

läromedelsförfattarna föreslår. 

2. Adapting (svenska: anpassning), då läraren anpassar och omarbetar det som 

läromedlet förordar. 

3. Improvising (svenska: improvisation), då läraren improviserar fritt utan stöd 

av läromedlet. 

Som exempel redogör Brown (2009) för en lärare som i början av lektionen följer 

läromedlet men övergår till att anpassa utifrån elevernas frågor, för att slutligen helt 

improvisera. En lärare med lägre designkapacitet behöver fler vägar hur hon eller han 

ska designa undervisning för att nå sina mål än den med högre kapacitet. Läromedel 

som kan tillgodose alla dessa behov är då att föredra. Brown anser att läromedel bör 

innehålla en databas med många olika förslag på hur undervisning kan designas. 

Både syftet med lektionen och varför den ska vara upplagd på ett speciellt sätt ska 

vara tydligt. Det ska framgå varför läromedelsförfattaren har valt detta angreppssätt, 

vilken den pedagogiska vinningen är och hur det gynnar elevernas lärande. Det ska 

finnas olika alternativ för hur resurserna kan användas och organiseras för att 

motverka en allt för procedurcentrerad undervisning. Men även om läraren följer 

läromedelsförfattarnas förslag är det inte säkert att resultatet blir det som författarna 

avsett. Därför är det viktigt att även läromedelsförfattare har kunskap om hur lärare 

använder sig av läromedel och att de på ett konstruktivt sätt kan kommunicera sina 

undervisningsidéer. 

Utifrån läromedlet som resurs och läraren som resurs har även Brown (2009) skapat 

ett ramverk som jag använder mig av vid analysen av mina fall, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

                             Figur 1: Browns ramverk (2009, s.26) 
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Ramverket kan användas för att observera interaktionen mellan läraren och 

läromedlet och kvaliteten på undervisningsdesignen i praktiken. Därmed kan 

ramverket göra att det är lättare att förstå varför två lärare med samma bakgrund 

producerar olika undervisning (Brown, 2009).  

Både Brown (2009) och Remillard (2005) menar att deras ramverk visar på 

möjligheter för lärare att utveckla sin undervisning, men också att utveckla lärares 

lärande genom att interagera med läromedel. För att utveckla interaktionen mellan 

lärare och läromedel behöver lärare hjälp med hur de ska använda sig av läromedlet. 

Läromedlet ska visa hur det kan stödja läraren, men det får varken göras för 

kontextspecifikt eller för generellt. Det ska vara flexibelt och främja lärarens 

engagemang. Lärare behöver kunskap om mål och innehåll, hur de didaktiskt ska gå 

tillväga och förståelse för vilka intentioner som ligger bakom. De behöver också få 

diskutera detta tillsammans med kollegor. Läromedelsförfattare å sin sida behöver 

också fundera över hur de bemöter lärarnas behov och slutligen behöver både 

författare och lärare fundera över hur relationen kan utvecklas. Läromedel som 

stöder hur lektioner bör designas har en positiv effekt, de kan både tillföra men också 

begränsa lärares handlingar beroende på lärarens erfarenhet, avsikt, förmåga och val 

utifrån den verklighet läraren verkar i (Remillard, 2005).  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning utifrån underrubrikerna Läraren, 

Läromedlet och Relationen mellan lärare och läromedel. 

3.1 Läraren 
Att läraren har en viktig roll för att utveckla en god kvalitet på undervisningen finns 

det rikligt med forskning om (t.ex. Brown, 2009; Hill & Charalambous, 2012; 

Remilard, 2005). Lärarens didaktiska och matematiska kunskaper är viktiga men 

också deras syn på kunskap och undervisning. Ytterligare en viktig faktor som 

påverkar lärare är deras erfarenhet. Superfine (2009) har undersökt hur de nya 

kursplanerna/läromedlen i USA har påverkat lärarna, utifrån deras erfarenheter. De 

nya kursplanerna/läromedlen är mer innovativa än tidigare kursplaner/läromedel, 

vilket ställer krav på lärare att förändra sin undervisning, och det kan enligt 

Superfine vara svårare om man har lång erfarenhet och invanda rutiner vid 

undervisning. Erfarna lärare har etablerat vanor som de använder i 

klassrumspraktiken, och därmed kan det bli mer deras egna idéer än läroplanens 

intentioner som genomsyrar undervisningen. Superfines forskning visar att när 

lärare ska hjälpa elever vidare litar de mer på sina egna erfarenheter än 

lärarhandledningen trots att det finns förslag i lärarhandledningen på hur de kan 

göra. Dessutom, visar Superfines studie att de erfarna lärarna hade en tendens att 

oftare göra planeringar mentalt, medan de mer oerfarna gjorde skriftliga planeringar 

och använde läromedlet mer normativt/styrande. Detta gör att erfarna respektive 

oerfarna lärare möter olika problem när de ska använda ett läromedel. Även Sherin 

och Drake (2009) visar att lärares förmåga att ta till sig bland annat beror på deras 

erfarenhet. Vissa tar till sig ytligt, medan andra har en djupare förståelse, men de 

flesta väljer en medelväg genom att välja ut vissa delar, välja bort andra och förändra 

eller lägga till delar. Detta beror bland annat på lärarnas erfarenhet, men också på 

deras kunskap, deras tro på instruktioner, syn på eleverna och hur de reagerar samt 

lärandemiljön. 

3.2 Läromedlet 
Hur läromedlet är utformat och vilka intentioner läromedelsförfattarna har haft när 

de skrev läromedlet påverkar också relationen lärare – läromedel (Remillard, 2005). 

Nedan presenterar jag läromedelsforskning från Sverige och läromedelsforskning om 

de två specifika läromedel som lärarna i denna studie använder, det vill säga 

Eldorado och Favorit matematik. 

Jablonka och Johansson (2010) är kritiska till hur många svenska läromedel är 

utformade. Elevböckerna ska helst vara lätta att arbeta med utifrån ett 

individualiserat arbetssätt, det vill säga eleverna ska arbeta enskilt i boken. 

Kursplaners och läroplaners intentioner lämnas till läromedelsförfattare att tolka och 

det finns ingen som kontrollerar att de är korrekt tolkade. Läroboken kan då istället 

bli ett hinder för förnyelse och inte en resurs för läraren att genomföra läroplanens 

intentioner.  
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Hemmi, Koljonen, Hoelgard, Ahl och Ryve (2013) har jämfört lärarhandledningar för 

åk 1 med avseende på om lärarhandledningen kan anses främja lärares lärande i 

termer av Davis och Krajics idéer om ”educative curriculum material”. De visar att 

lärarhandledningen till Eldorado, som är en av läromedelsserierna i denna studie, 

skulle kunna anses främja lärares lärande men inte konsekvent. I början av 

lärarhandledningen finns till exempel beskrivet svårigheter som eleverna kan ha och 

ineffektiva strategier och hur dessa kan förhindras, men denna typ av redogörelse 

förekommer inte regelbundet inom alla områden. Målbeskrivning samt koppling till 

läroplanen finns beskrivet men ingen koppling till forskning görs.  Kunskap i ämnet, 

till exempel begrepp och fakta, förekommer endast några gånger. Däremot beskriver 

Matte Eldorados författare (Olsson & Forsbäck, 2011) syftet med aktiviteterna relativt 

omfattande. Hemmi m.fl. (2013) anser att Matte Eldorado kan ses som ett läromedel 

som främjar lärares lärande, men när det gäller undervisningsdesign skiljer den sig 

från de finska läromedlen som undersöktes. De finska läromedlen har ett tydligt 

fokus på planering av enskilda lektioner, något som Matte Eldorado lämnar åt läraren 

själv att designa. Undervisningsdesignen har också Hoelgaard, Hemmi och Ryve 

(2014) undersökt, det vill säga vilken resurs Matte Eldorado kan anses vara för lärare 

att designa undervisning. Resultatet i deras studie visar att Matte Eldorado ger lärare 

stöd i att designa undervisning genom att se läraren som en aktiv och flexibel 

deltagare, vilket i sin tur bidrar till att stödja även lärarens lärande vad gäller att 

utveckla undervisningen, men den ger inte läraren ett färdigt lektionsförslag. 

En av de finska lärarhandledningar (åk 1) som ingick i Hemmi m.fl. (2013) har 

anpassats till svenska förhållanden och denna serie (Favorit matematik) inkluderas 

också i den här studien. När det gäller undervisningsdesign erbjuder läromedlet både 

förslag på hur varje lektion ska designas och konkreta råd, idéer och alternativ för 

undervisningen till varje lektion. Detta överensstämmer med Hoelgard m.fl. (2014) 

som också anser att Favorit matematik kan anses vara ett läromedel som stödjer 

lärares lärande att designa undervisning. Koljonen (2014) har också undersökt 

läromedel i Finland, bland annat den finska versionen av Favorit matematik. Hon 

menar också att den är en god resurs för lärares design av undervisningen i 

praktiken, men den tillgodoser inte läraren med djupare teoretisk kunskap i 

matematik. Vilken klassrumskultur som de finska läromedlen genererar har också 

Koljonen undersökt och hon finner att de finska läromedlen gynnar 

helklassdiskussioner, ger variation genom olika aktiviteter utifrån etablerade rutiner, 

gör att alla elever ges möjlighet att delta på sin nivå, men utifrån att alla elever 

arbetar med samma ämnesinnehåll. Dock har läromedelsförlaget ändrat den finska 

versionen rejält då de anpassat den till svenska marknaden (K. Hemmi, personlig 

kommunikation, 22 april 2015). De har bland annat tagit bort svåra uppgifter och 

gjort en förenklad version. De har tagit bort hänvisningar till material för 

stödundervisning. Dessutom har de ändrat namnet på Lilla hemläxan till Träna mer 

för att svenska lärare ska kunna arbeta som de gjort tidigare, det vill säga eleverna 

kan räkna i egen takt utan att de stöter på svårigheter. 
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Genom att läromedel får en högre grad av forskningsbas utgör de ett bättre underlag 

för lärare att nå effektiva elevresultat (Jablonka & Johansson, 2010; Remillard, 

2005). Clements (2007) menar att det finns en tvetydighet vad forskningsbaserade 

läromedel är och att den forskning många läromedel hänvisar till är 

marknadsundersökningar. Många läromedel är enligt Clements kommersiella och 

traditionella och har inte barns lärande som mål, utan syftet är vinst. Ovetenskapliga 

marknadsundersökningar ligger istället till grund för innehållet och de läromedel 

som anses vara bra är de som lär ut matematik så snabbt och enkelt som möjligt 

(Clements, 2007; Jablonka & Johansson, 2010). Forskning bör vara en integrerad del 

av designen av ett läromedel, och en orsak till att inte elevernas resultat ytterligare 

har förbättrats i USA är just att forskning inte är kopplad till utvecklingen av 

läromedel i tillräckligt hög grad (Clements, 2007). Att göra läromedel mer 

övertygande och tydligare argumentera för varför undervisningen ska utformas på ett 

speciellt sätt skulle göra att lärarna tydligare förstod sambanden och därmed bli 

villigare att anta ett nytt läromedel (Davis & Krajcik, 2005; Sherin & Drake, 2009; 

Superfine, 2009). Läromedel bör alltså inte bara fokusera på elevernas behov utan 

också bidra till lärares kompetensutveckling. 

3.3 Relationen mellan lärare och läromedel 
Remillard (2005) redogör i sin forskningsöversikt för flera exempel då lärare inte i 

tillräckligt hög grad tagit till sig av de intentioner nya kursplaner och läromedel 

förordar. Senare tids forskning fokuserar till exempel problemlösningsförmåga, 

begreppsförståelse, matematiskt tänkande och resonemang och då är det enligt 

Remillard av stor vikt att läromedel också bygger på detta. Det är också viktigt att 

lärare som använder läromedel av denna typ är beredda att förändra sin 

undervisning utifrån läromedlets intentioner, att de använder läromedlet som 

underlag för att förändra sin undervisning. Att läromedel kan ses som en resurs för 

lärare i deras undervisning är flera forskare överens om (Brown, 2009; Hill & 

Charalambous, 2012, Remillard 2005). 

Lärares lärande kan alltså utvecklas genom väldesignade läromedel men många 

faktorer påverkar denna process (Remillard, 2005). Läromedel bör vara pedagogiska 

verktyg i lärares arbete, menar Davis och Krajcik (2005). Många lärarhandledningar 

behandlar bara lärarstrategier men inte lärarens eget lärande. Hur lärare använder 

sig av läromedel beror alltså på interaktionen mellan läraren, texten och kontexten. 

Enligt Davis och Krajcik (2005) är det mer komplext att utveckla lärares lärande än 

elevers. De talar om ”Educative curriculum material” som läromedel som främjar 

både lärares och elevers lärande. Sherin och Drake (2009) har undersökt hur lärare 

använder sig av ”Educative curriculum material”, hur lärare läser, 

utvärderar/värderar och anpassar läromedlet före, under och efter lektionen. Deras 

studie visar att de lärare som läste läromedlet för att utveckla sig själva tog till sig 

läromedlet mer än de lärare som inte gjorde det. De lärare som fokuserade på sin 

egen förståelse arbetade igenom varje del i läromedlet för de förstod varför den delen 

fanns med. De lärare som istället utgick ifrån om eleverna skulle förstå uppvisade 

högre frekvens att hoppa över delar eller ersätta dem. Om ett problem uppstod under 
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lektionen utgick de lärarna ifrån sin egen erfarenhet eller gick vidare utan att ta tag i 

detta. En kombination av ämneskunskap och ämnesdidaktik i läromedlet ger ett 

djupare resonemang och större förståelse för det som ska läras, till exempel genom 

att förklara syftet med den tänkta lektionen och hur lärare kan bemöta elevreaktioner 

(Davis & Krajcik, 2005; Sherin & Drake, 2009). Grant, Kline, Crumbaugh, Kim och 

Cengiz (2009) har undersökt hur läromedel kan hjälpa lärare att utveckla 

helklassdiskussioner och elevers tänkande, inte bara genom att stödja utan också 

genom att framkalla och utvidga elevernas tankar. I den studien fick två lärare pröva 

ett nytt läromedel som gav idéer för läraren att utveckla elevers 

kommunikationsförmåga genom att motivera syftet och ge förslag på startfrågor. 

Resultatet av den studien visade dock på brister i läromedlet. Lärarna saknade förslag 

på hur de skulle göra om de misslyckades med att framkalla och utvidga elevernas 

tänkande och hur de kunde följa upp elevernas svar med fokus på matematiska 

resonemang.   

Obara och Sloans (2009) forskning visar att det inte är säkert att lärare förändrar sin 

undervisning bara för att de har ett läromedel som ska främja även lärares 

kompetensutveckling, ett ”Educative curriculum material”. De har undersökt om och 

hur tre lärare i årskurs sex samt deras matematikcoach har förändrat undervisningen 

efter att ha fått nya kursplaner/läromedel. Lärarna har fått sätta sig in i materialet 

och deltagit i kurser för att materialet ska implementeras och ge avtryck i deras 

undervisning. Men trots att lärarna var positiva till att förändra sin undervisning, och 

att de själva ansåg att de hade gjort det, ansåg forskarna att den utförda 

undervisningen visade på minimala förändringar. Lärarna ansåg till exempel 

fortfarande att procedurundervisning var viktigast och det som de lade störst tid på, 

medan problemlösning i grupp och elevresonemang inte förekom i någon större 

utsträckning, trots att det nya läromedlet förordade sådan undervisning. Det krävs 

alltså läromedel som kan tillgodose alla lärare, som tydliggör och motiverar syftet 

med övningar och även tar upp missuppfattningar (Davis & Krajcik, 2005; Grant 

m.fl. ,2009; Obara & Sloan, 2009; Sherin & Drake, 2009).  

Neuman, Hemmi, Ryve och Wiberg (2013) har undersökt hur 278 lärare i Sverige ser 

på läromedel som resurs. I deras studie framkom två läromedel som de mest använda 

av lärarna, varav Matte Eldorado var det ena. Matte Eldorado visade sig i deras studie 

vara det läromedel som lärarna ansåg bidra med mer idéer för dem än det andra 

läromedlet. De lärare som använde Matte Eldorado varierade sin undervisning mer 

och hade mindre individuellt arbete i elevboken än de lärare som använde det andra 

läromedlet. Om detta i sin tur beror på att läromedlet har påverkat lärarna till detta 

eller att lärarna har valt läromedel utifrån dessa aspekter går inte utifrån denna 

studie att dra några slutsatser kring. Dock ansåg lärarna, vilket läromedel de än 

använde, att de saknade stöd för lärarna hur de ska hjälpa elever med 

matematiksvårigheter. 

Hemmi och Krzywacki (2014) har undersökt hur åtta svenska lärare upplever att 

använda ett finskt läromedel för första gången. Deras undersökning visar att det finns 
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traditioner och kulturella skillnader som påverkar hur lärare ser på och använder 

läromedel. Det matematiska innehållet och hur undervisningen organiseras är 

ytterligare aspekter som belyses av Hemmi och Krzywacki. Det finska materialet har 

en snabbare progression vilket några lärare upplever positivt, men andra ser det som 

ett problem. I Finland ges en mindre läxa dagligen, men i Sverige är det vanligare att 

lärarna ger en läxa i veckan som ofta består av färdighetsträning. De lärare som 

tidigare hade arbetat med andra läromedel som hade mycket färdighetsträning litade 

inte på att läromedlet skulle tillgodose dem med detta om de inte gav eleverna extra 

läxor. Vissa lärare upplever också ett motstånd från föräldragruppen om hur läxorna 

organiseras. Det finska läromedlet förespråkar även att alla elever arbetar inom 

samma ämnesområde men i Sverige finns en tradition att hastighetsindividualisera. 

Det var också en aspekt där vissa lärarna gav upp efter föräldrapåverkan. 
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4. Metodologi 

Metodkapitlet inleds med kvalitativa aspekter för fallstudier och därefter presenteras 

de fyra lärare och de två läromedel som utgör urvalet för denna studie. Detta följs av 

en beskrivning av pilotstudien och hur analysen har gått till utifrån Remillards 

(2005) och Browns (2009) ramverk. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 

trovärdighet och etiska aspekter. 

4.1 Fallstudie – kvalitativa aspekter 
Denna studie har formen av en kvalitativ fallstudie. Den är ett detaljerat och ingående 

studium av ett fall (Bryman, 2011), det vill säga vilken roll läromedel har i lärares 

planering och genomförande av undervisning. Lärares användning av ett läromedel 

och hur det påverkar deras undervisning är den process som studeras i detta fall. 

Själva fallet utgörs av fyra lärare som designar undervisning. 

Frågeställningen i min studie är av typen ”Vilken roll” och för att besvara den anser 

jag att delfrågorna måste vara av ”Hur”-karaktär. Yin (2009) menar att fallstudie är 

att föredra om frågorna är av hur- och/eller varför-karaktär och om fenomenet utgör 

en samtida miljö/plats, vilket denna studie gör. Dessutom bör forskaren ha en viss 

kontroll över händelserna. 

Jag har använt mig av metodtriangulering (se kap. 4.6) för att studien ska få större 

trovärdighet. De metoder som har använts för insamling av data är intervjuer, 

observationer och analys av dokument. Intervjuerna i studien är av semistrukturerad 

karaktär, det vill säga de utgår ifrån ett frågeschema men frågorna är allmänt 

formulerade och ordningsföljden varierar (Bryman, 2011). Detta tillvägagångssätt gör 

att fokus ligger på studiens syfte och att frågorna inte styr informanterna i någon 

specifik riktning. Hur frågorna formuleras vid intervjuer är av stor betydelse (se t.ex. 

Yin, 2009). Om till exempel frågorna är av varför-karaktär kan det göra att 

informanterna intar en defensiv inställning till skillnad från om frågorna är av hur-

karaktär. Frågorna bör vara öppna och inte ledande, vilket jag anser att frågorna i 

denna studie är (se bilaga 1). I datainsamlingen har jag också använt mig av 

observationer i form av filminspelning av lektioner för att öka studiens trovärdighet. 

De dokument jag har analyserat består av lärarnas skriftliga planeringar, om de 

gjorde sådana. De består också av de sidor i en lärarhandledning som lärarna 

hänvisar till när de planerar och genomför sina lektioner. 

Slutsatserna har dragits utifrån analysen av data från alla fyra lärare och inte utifrån 

dem som individer. Yin (2009) framhåller en kritisk punkt i fallstudier nämligen att 

även om fallstudien bygger på individers upplevelser så kan inte fallstudieforskarens 

slutsats bygga enbart på de enskilda individerna, utan det är utifrån hela fallet som 

slutsatsen dras. Även detta kvalitetskriterium för fallstudie har jag tagit hänsyn till i 

studien. 
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4.2 Urval 
Jag bestämde mig för att utgå ifrån två olika läromedel som båda söker förnya den 

svenska matematikundervisningen men på olika sätt. För att få så rik data som 

möjligt valde jag två lärare med längre erfarenhet och två lärare som är relativt 

nyexaminerade. De fyra lärarna kommer från två olika kommuner. Jag väljer att ge 

lärarna fingerade namn, Anna, Berit, Cilla och Disa. Anna och Berit arbetar på 

samma skola och på skolan har det gemensamt beslutats att samtliga lärare ska 

arbeta med Matte Eldorado. Cilla och Disa arbetar i en annan kommun men inte på 

samma skola. De har båda själva valt att arbeta med läromedlet Favorit matematik, 

efter att de fått höra att det skulle vara ett bra läromedel som kommer från Finland. 

Alla fyra använder läromedlet för första gången.  

Urvalet består alltså av fyra lärare som undervisar i årskurserna 1-3 och alla har ett 

för dem nytt läromedel och olika lång erfarenhet av läraryrket. Anna är utbildad 

tidigarelärare. Hon har arbetat ett år i förskoleklass och arbetar nu sitt andra år i 

årskurs ett. Berit är utbildad Sv/SO lärare 1-7 och har arbetat som lärare i 15 år. Cilla 

är utbildad tidigarelärare med inriktning mot matematik. Hon har arbetat i 

förskoleklass i två år innan hon nu arbetar i årskurs ett. Disa arbetar i samma 

kommun som Cilla men på en annan skola. Hon är utbildad Ma/No/Mu lärare 1-7 

och har arbetat i 17 år som lärare.  

Anna  Nyexaminerad Matte Eldorado åk 1 

Berit  15 års erfarenhet Matte Eldorado åk 2 

Cilla  Nyexaminerad Favorit matematik åk 1 

Disa  18 års erfarenhet Favorit matematik åk 3 

I det följande presenteras de två läromedlen utifrån förlagens presentation av dem på 

deras respektive hemsidor. 

Matte Eldorado beskrivs på hemsidan (www.nok.se hämtad 20140306) som ett 

läromedel som ”Grundlägger en god matematisk förståelse” och ”Ger eleverna ett 

utvecklingsbart mattetänk” samt ”Tydlig koppling till Lgr 11”. Lärarhandledningen 

inleds med en terminsöversikt och varje kapitel med lärandemål, samt förslag på hur 

läraren kan arbeta med elevsidorna. Dessutom finns extramaterial i form av 

läxböcker, kopieringsunderlag med mera. Enligt hemsidan ska läromedlet vara 

forskningsbaserat och ett komplett läromedel på alla nivåer, och som lärare ska du få 

fortbildning i hur barn lär sig matematik och hur du skapar förutsättningar för 

lärandet. Läromedlet har också webbsidor med extramaterial. 

Det andra läromedlet heter Favorit matematik och kommer från Finland men har 

översatts till svenska och bearbetats för att vara anpassat till den svenska läroplanen. 

Enligt förlagets hemsida (www.studentlitteratur.se hämtad 20130607) är det ett 

uppskattat läromedel i Finland för att det har en tydlig struktur och har resulterat i 

goda kunskaper hos eleverna. Läromedlet är uppbyggt utifrån lektioner där varje 

lektion är normativt planerad i lärarhandledningen med förslag på arbetsgång, till 

http://www.nok.se/
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exempel att läraren ska börja med en ramberättelse och sedan följer frågor till 

samtalsbilden, aktiviteter, arbete på tavlan (där det också finns en bild med förslag 

hur läraren kan skriva på tavlan), huvudräkningsuppgifter och slutligen arbete i 

elevboken. Varje lektion har ett centralt innehåll och varje kapitel avslutas med ett 

formativt prov. Det finns laborativt material som medföljer varje elevbok, och en kort 

läxa efter varje lektion som ska repetera det övade. Varje lärarhandledning inleds 

med en terminsplanering och avslutas med en beskrivning av vilka förmågor och 

vilket centralt innehåll som just den boken tar upp, samt kunskapskraven utifrån 

Lgr11. Läromedlet finns också anpassat för smartboard. 

4.3 Pilotstudien 
För att studien ska ha hög validitet genomfördes en pilotstudie. Denna hade som 

syfte att testa intervjufrågorna men även att testa analystekniken (Ahrne & Svensson, 

2011; Bryman, 2011). Dessutom bidrar en pilotstudie till att analysera om 

forskningsmetoden, i detta fall en fallstudie, är den bästa (Yin, 2009). Pilotstudien 

gjordes med två lärare. De intervjuades tillsammans och jag som forskare fick 

möjlighet att analysera de inledande intervjufrågorna och min intervjuteknik och 

kunde göra vissa justeringar av frågorna och tekniken. Jag omformulerade några 

frågor, till exempel lade jag till en fråga om hur lärare anpassar utifrån läromedlet. 

Utifrån Browns (2009) analysverktyg ingår att analysera om och hur lärare anpassar 

vid planering och genomförande av lektioner. Vad lärarna själva ansåg om detta 

tydliggjordes inte tillräckligt tidigare. Jag försökte också att inte vara för snabb med 

frågorna utan låta informanterna få tid på sig att svara. Därefter valde en av lärarna 

att filma delar av en lektion som jag också kunde använda för att utveckla 

datainsamlingstekniken inför den slutliga studien. För att få en helhetsbild av 

undervisningen ansåg jag att lektionerna i fortsättningen borde filmas i sin helhet. En 

uppföljande intervju gjordes också med den lärare som hade filmat sin lektion och 

även där kunde intervjufrågornas kvalitet analyseras och finjusteras. 

4.4 Datainsamling 
Datainsamlingen i denna fallstudie består av intervjuer samt observationer i form av 

filmade lektioner. Dessutom består data av texter från lärarhandledningar, som 

lärarna har uppgivit att de har använt vid planering och genomförande av lektioner, 

samt lärarnas egenskrivna planeringar. Intervjuer gjordes före och efter 

lektionspassen med samtliga informanter. Kontakt inför det första intervjutillfället 

togs via mejl och där presenterades också syftet med studien och etiskt 

förhållningssätt. Tid och plats för besöket bestämdes också då. Samtliga intervjuer 

genomfördes på informanternas skolor, i av dem valda lokaler. Den inledande 

intervjun tog upp frågor som behandlade hur de såg på att undervisa matematik och 

hur de använde sig av lärarhandledningar samt hur de tänkte lägga upp 

nästkommande lektioner (bil. 1). Intervjuerna är inspelade och därefter 

transkriberade. 

Efter den inledande intervjun skulle tre lektioner filmas, antingen av mig eller att de 

själva filmade genom att ta hjälp av någon eller ställa upp kameran på ett lämpligt 
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ställe. Samtliga lärare valde att själva filma. Vid några tillfällen hade de en kollega 

som filmade och några lektioner filmades genom att kameran placerades på en 

lämplig plats. Syftet med dessa observationer var också att öka validiteten genom 

triangulering, det vill säga frågan var om det lärarna uppgav i intervjuerna 

överensstämde med det som observerades på filmerna. Varje lärare filmade tre till 

fyra lektioner. Cilla skiljer sig från de övriga lärarna då hennes lektion är densamma, 

men genomförs i fyra olika elevgrupper. De övriga lärarna har filmat tre på varandra 

följande lektioner. Disa upprepar sin andra lektion, eftersom hon ansåg att eleverna 

inte hade förstått den första gången, och därmed har hon fyra inspelade lektioner. 

Efter att lektionerna hade filmats gjordes en uppföljande intervju om hur lärarna 

tyckte att lektionerna hade gått. 

Vid analysen användes också lärarnas skriftliga planeringar (om de hade sådana) och 

de lärarhandledningar som lärarna refererade till. Lärarhandledningarna användes 

för att jämföra hur författarna till dessa menar att lektionen ska designas och hur 

lärarna använde sig av dessa förslag. I tabell 1 sammanställs den data som studien 

bygger på. 

Tabell 1: Insamlad data till studien. 

 Intervju 
före/efter 

Videodokumentation Dokument/ 
Lektionsplaneringar 

Dokument/ 
Läromedel 

Anna Ja 1. Introduktion 
subtraktion 

2. Subtraktionsspel 
och Ipad 

3. Likhetstecknet 

1. Lokal pedagogisk 
planering År 1 (vt 2013) 

2. 2. Lokal pedagogisk 
planering Matematik, 
taluppfattning År 1 (10 v) 

3. Bedömningsmall 
matematik år 1 

4. Matematikplanering 

Matte Eldorado 1A 
och 1 B 

Berit Ja 1. (Blev ej inspelad) 
2. Multiplikation och 

division 
3. Dela lika 
4. Multiplikation 

1. Lärarplanering: s. 52-53 
Multiplikation och 
addition 

2. Lärarplanering: s. 54-55 
Multiplikation och 
division 

3. Lärarplanering: s. 56-57 
dela lika 

Matte Eldorado 
2A 

Cilla Ja 1-4. Subtrahera och 
kontrollera (s. 122-123)   
Samma lektion i olika 
grupper 
 

Ingen skriftlig lektionsplanering Favorit matematik 
1B 

Disa Ja 1. S. 94-97 
2. S. 102-105 
3. Som ovan 
4. Öva tabeller 

Fyra dokument med 
lektionsplaneringar (men dessa var 
speciellt gjorda för denna studie, 
normalt skrev hon inga skriftliga 
planeringar) 

Favorit matematik 
3B 

 

4.5 Analysmetod 
Analysen av fallstudien utgår ifrån Remillards (2005) ramverk om relationen mellan 

läromedel och lärare och Browns (2009) teorier om undervisning som design. 

Remillards ramverk använde jag för att upptäcka relationen mellan lärare och 

läromedel vid lärares planering och genomförande av undervisning. Hur såg den 

relationen ut det vill säga hur läste, värderade och tolkade läraren utifrån läromedlet 
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som resurs och läraren som resurs. Jag jämförde också den planerade och 

genomförda lektionen och hur och varför läraren anpassade vid planering och 

genomförande. Browns (2009) ramverk kompletterar Remillards genom att han 

också lyfter de tre analytiska konstruktioner som en lektion i praktiken kan bestå av, 

det vill säga vilken typ av användning som lärarna använder vid design av 

undervisning. Använde sig lärarna av offloading, anpassning eller improvisation vid 

planering och genomförande? Dessa ramverk hjälpte mig att fokusera på det som var 

relevant utifrån den här studien och för att få svar på min problemformulering.  

Intervjuerna 

 Intervjuerna som ligger till grund för denna studie transkriberades. Därefter 

sorterades och ordnades data utifrån de intervjufrågor som ställdes. Varje 

intervjufråga består av delfrågor som svar söktes på i intervjutexterna. Dessa 

sammanställdes i en tabell utifrån varje delfråga och informant, för att få 

struktur och kunna jämföra informanternas svar.  

 Utifrån Remillards (2005) och Browns (2009) ramverk sökte jag efter 

nyckelord som sammanfattade det de uttryckte till exempel hur de såg på sig 

själva, läraren, hur de såg på läromedlet och hur de använde sig av 

läromedlet, relationen (Remillard) samt hur de ansåg att läromedlet var en 

resurs för dem, om de ansåg att de följde läromedlet (offloading), anpassade 

eller improviserade utifrån Browns ramverk.  

 Dessutom analyserade jag det de uppgav att de hade planerat att genomföra de 

kommande lektionerna. Ansåg de själva att de använde sig av offloading, 

anpassning eller improvisation inför nästa lektion? 

 Den sista intervjun gjordes efter att de hade genomfört lektionerna och då 

analyserades lärarnas synpunkter på hur de ansåg att lektionen hade gått. Vad 

blev som de hade tänkt sig? Vad blev inte som de hade tänkt sig? Varför? Jag 

utgick även denna gång ifrån Remillards och Browns teorier när jag 

analyserade materialet, hur lärarna såg på sig själva, läromedlet och hur de 

använde sig av läromedlet. 

Text i form av lärarnas skriftliga planeringar 

 Intervjuerna kompletterades med de skriftliga lektionsplaneringar som jag fick 

ta del av, förutom av Cilla som inte gjorde några skriftliga planeringar. 

Innehållet analyserades kvalitativt genom att söka efter teman (Bryman, 2011). 

I Annas planering fanns till exempel temat subtraktionstecknets betydelse. 

Detta tema utgick jag sedan ifrån när jag skulle jämföra Annas planering av 

lektionen med det som läromedelsförfattarna föreslog i lärarhandledningen. 

Observationerna 

Observationerna användes för att öka trovärdigheten i studien genom att jämföra det 

informanterna uttryckte vid intervjuerna med den faktiska undervisningen.  
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 Filmerna transkriberades genom att jag skrev ner det lärarna och eleverna sa 

samt kompletterade med det de gjorde, till exempel om de skrev på tavlan. 

 Nästa steg vid analysen innebar att jämföra det lärarna beskrivit att de skulle 

göra med den observerade lektionen. Här sökte jag efter eventuella avvikelser 

från/bekräftelser av det lärarna uppgett. Även nu utgick jag utifrån ramverken, 

om lektionen bestod av offloading, anpassning eller improvisation (Brown, 

2009). Dessutom analyserade jag intervjuerna efteråt där lärarnas syn på 

avvikelser under lektionen och förklaringar till dessa framkom.  

Text från delar av lärarhandledningen 

 Slutligen jämförde jag den planerade och genomförda lektionen med 

läromedelsförfattarnas förslag i lärarhandledningar för att se hur läromedlet 

hade bidragit till undervisningen. Detta gjordes för varje lektion; till exempel 

jämförde jag hur läromedelsförfattarna förordar att subtraktion ska 

introduceras med lärarens lektionsdesign. 

Efter att ha utgått ifrån Remillards (2005) och Browns (2009) ramverk och 

analyserat all data kom jag fram till tre övergripande teman, nämligen användning 

av läromedel, läromedel som resurs och lärarnas lektionsdesign (vid planering och 

genomförande av lektioner).  

4.6 Trovärdighet 
För att studien ska vara så trovärdig som möjligt redogör jag tydligt för forsknings-

processen. Att kvalitativa studier har en hög grad av transparens är viktigt för deras 

trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011; Yin, 2009). En annan forskare 

skulle kunna göra om denna studie med samma metod utifrån den beskrivna 

forskningsprocessen, menar jag, men eftersom det är en kvalitativ studie som bygger 

på fall kommer inte resultatet att bli detsamma. Kritiken mot fallstudier är att det 

finns för lite dokumenterat för att en annan forskare ska kunna replikera studien, 

vilket skulle kunna förebyggas genom att fallstudieforskare gör forskningsprocessen 

så transparent som möjligt (Yin, 2009).   

Jag har också använt mig av triangulering i form av olika metoder (intervjuer, 

observationer och textanalys) och olika källor (lärarnas skriftliga planeringar och 

texter i lärarhandledningar) för att dubbelkontrollera samma fenomen. Det ökar 

också en studies trovärdighet (Yin, 2007).  Pilotstudien bidrar till högre tillförlitlighet 

genom att jag då kunde testa mina frågor och mig själv i rollen som den som 

intervjuar. Det gjorde också att jag utvecklade frågorna och tillät mig själv att invänta 

informanternas svar. Svagheter i studien är att jag har analyserat och tolkat data 

ensam och inte kunnat jämföra olika möjliga tolkningar, vilket minskar 

objektiviteten. Det är också möjligt att jag missuppfattat det informanterna sagt eller 

gjort vid intervjuer och observationer. Min egen förförståelse som jag erhållit efter att 

ha arbetat som lärare i 17 år kan jag inte bortse ifrån, men jag har varit medveten om 

den och försökt att förhålla mig objektiv. Det är samtidigt en fördel att jag har arbetat 

så länge som lärare, eftersom jag är väl insatt i skola och undervisning. 
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En av lärarna, Cilla, planerade en lektion men genomförde den i fyra olika grupper. 

Det gör att hennes kontext avviker jämfört med de andra lärarna som har planerat 

och genomfört tre lektioner. I dessa tre lärares lektioner finns en progression, men 

Cilla återupprepar samma lektion. Det kan påverka trovärdigheten i fallstudien 

eftersom fallet består av samtliga lärare och hur de planerar och genomför 

undervisning.  

När jag tolkat lärarnas interaktion utifrån Browns (2009) ramverk, det vill säga om 

lärarna använder sig av offloading, anpassning eller improvisation, har jag varit 

medveten om att dessa kategorier ibland flyter in i varandra. Jag har valt att kalla det 

offloading när lektionsdesignen huvudsakligen utgår ifrån läromedlet, även om 

mindre avvikelser förekommer. När lärarna har använt sig av anpassning har jag 

tolkat det som att de utgår ifrån läromedlet, men anpassar till exempel utifrån 

elevgruppen. Om lärarna inte använder lärarhandledningens förslag och tips utan 

utgår ifrån sin egen erfarenhet eller andra källor har jag valt att kalla det 

improvisation. Improvisation kan i den här studien både vara det lärarna spontant 

gör under lektionen, men det kan också vara improvisation när de planerar 

undervisningen. Alla lektioner innehåller improvisation, spontana händelser som 

sker tillsammans med andra människor utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. I den här studien har jag valt att kalla det improvisation när det är ett 

medvetet val vid planeringen eller om det är ett längre moment vid genomförandet av 

lektionen. Genom att läsa igenom materialet flera gånger och ställa kategorierna mot 

varandra har lärarnas typ av interaktion utkristalliserats. I studien jämför jag också 

det lärarna planerat och det de genomför med läromedelsförfattarnas förslag på 

lektionsdesign. I analysen av läromedelstexter har jag endast jämfört de sidor som 

lärarna uppgett att de utgått ifrån, eftersom mitt syfte inte har varit att göra en 

djupgående kvalitativ innehållsanalys av ett läromedel. Hur pass väl min tolkning 

överensstämmer med läromedelsförfattarnas intentioner kan dock vara en faktor som 

påverkar studien. 

4.7 Etik 
Studien bygger på Vetenskapsrådets (2002) etiska regler för hur forskning ska 

bedrivas. Den första regeln gäller informationskravet och genom att informera 

informanterna via mejl innan studien och muntligt vid intervjuerna har jag beaktat 

denna regel. Brev skickades också till föräldrar (se bil.2) där det informeras om 

studien och de fick möjlighet att ge sitt samtycke och meddela om de inte ville att 

deras barn skulle delta. En förälder valde att inte samtycka till barnets medverkan vid 

inspelningen av lektionerna, och då har också samtyckeskravet tagits hänsyn till. 

Informanterna och skolornas namn i studien är anonyma och den insamlade datan 

behandlas med varsamhet och kommer endast att användas för denna forskning, 

vilket innebär att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylls. Eftersom 

studien innehåller filmer där barn observeras är det viktigt att det sker på ett 

respektfullt och ansvarsfullt sätt och att även barnen får information på ett sätt som 

de förstår. Detta har skett genom att lärarna muntligt har berättat för barnen varför 
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vissa lektioner filmats och vad de ska användas till. Barnen har också fått veta att det 

är frivilligt och att de har möjlighet att säga nej. 
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5. Resultat 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur lärare interagerar med 

läromedel och vilken roll läromedlet har vid planering och genomförandet av 

undervisning genom att få svar på frågeställningen: 

- Vilken roll spelar läromedel i lärares planering och genomförande av 

matematikundervisning? 

I resultatdelen presenteras varje lärare för sig, först lärarens uppfattning om 

läromedel och hennes interaktion med dessa utifrån de intervjuer som har gjorts 

utifrån underrubrikerna användning av läromedel och läromedlet som resurs. 

Därefter jämförs lärarens intention med undervisningen med den genomförda 

undervisningen, det vill säga det läraren uppger att hon har för avsikt att undervisa 

utifrån intervjumaterialet samt hennes eventuella skriftliga planeringar med den 

genomförda lektionen utifrån videodokumentationen. Slutligen jämförs också 

lärarens design av undervisning och läromedelsförfattarnas beskrivning. Detta 

presenteras under rubrikerna planering av lektioner, lärarhandledningens förslag 

på lektionsdesign och genomförande av lektioner. Slutligen sammanfattas lärarens 

lektionsdesign. Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattning där de fyra lärarna 

jämförs med varandra. 

5.1 Anna 
Anna är utbildad tidigarelärare men har inte matematik som inriktning i sin 

utbildning. Hon har tidigare arbetat ett år i förskoleklass men har nu följt den 

gruppen upp i årskurs ett som klasslärare. 

Användning av läromedel 

I Annas klass används läromedlet Matte Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2009), men 

Anna uttrycker att hon gärna skulle vilja byta läromedel. Det är skolan som 

gemensamt tagit beslutet att de ska använda Matte Eldorado. Anna tycker dock att 

läromedlet känns gammalmodigt och hon ”vill inte ha katederundervisning och att 

eleverna bara sitter och räknar i en bok”. Genom att använda alla sinnen och genom 

lek vill hon skapa variation och låta matematiken gestaltas i form av estetiska 

uttrycksformer. Anna uppger att hon helst skulle vilja ha ett interaktivt läromedel. 

Anna har valt att inte använda elevboken under höstterminen i årskurs 1 men efter jul 

inför hon elevboken Matte Eldorado 1B. Insamlingen av data från Anna sker i slutet 

av höstterminen men den sista intervjun i början av vårterminen, vilket gör att data 

finns från både tiden när hon inte använder sig av en elevbok och viss data från tiden 

när hon har infört elevboken. Anna uppger att hon använder sig av 

lärarhandledningen till Matte Eldorado 1A, men hon följer den inte. Hon får mycket 

tips och stöd från kollegor och hon lägger ner mycket tid på att leta i medier och i 

gamla läromedel för att planera sina lektioner. Hennes lektioner under hösten i 

årskurs ett bestod av användning av appar på I-pads, av utomhusmatematik, spel och 
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lekar. ”Jag är Vygotskij-frälst, jag vill att de ska kommunicera mycket, jobba två och 

två, berätta hur de tänker”. Vid den andra intervjun, när hon har infört elevboken, 

uppger hon att eleverna nu arbetar med alla sidor i elevboken ”de följer den från 

pärm till pärm”. 

Skolan har gemensamt tagit fram lokala pedagogiska planeringar för taluppfattning 

samt en bedömningsmall som hon utgår ifrån när hon planerar sin undervisning. 

Hon har utifrån dessa gjort en egen planering som innehåller ämnesområdet 

”Taluppfattning, subtraktion 0-10, tecknets betydelse” och syftet: ”Att ge eleverna en 

förståelse för subtraktion och symbolen. Att lära eleverna sambandet mellan addition 

och subtraktion (kontroll räkna baklänges)” (se s. 23). Hon använder inte 

lärarhandledningen för läxor, utan dessa kopierar hon från olika material och de 

består av färdighetsträning. Hon använder inte heller lärarhandledningen för 

problemlösning. Klassen har enligt Anna inte arbetat mycket med problemlösning: 

”Inte direkt, allt blir ju problemlösning”. De använder Skolverkets material Diamant 

(Löwing & Fredriksson, 2009) för bedömning, vilket också har beslutats på skolan. 

Därför används inte läromedlets förslag på bedömningsmaterial. Anna uppger att 

hon bedömer fortlöpande under lektionerna och på det sättet har en god uppfattning 

om elevernas kunskaper. Hon använder inte läromedlet för differentiering utan de 

har valt att dela klassen i två grupper, utifrån elevernas kunskaper i matematik. Det 

finns tillgång till fler pedagoger för att individanpassa undervisningen.  

Läromedlet som resurs 

Trots att Anna inte är nöjd med läromedlet ser hon det ändå som en resurs. Hon 

menar att hon lär sig mycket av att använda lärarhandledningen till Matte Eldorado. 

Hon anser dock att läromedlet är för svårt för hennes elever emellanåt. Klassen 

består av en stor andel elever med annat modersmål och Anna tror att språket kan 

vara ett hinder. Hon tycker att läromedlet går fort fram och saknar fördjupning, det 

byter ämnesområde ofta. Anna önskar mer övningar och tips på interaktiva övningar 

och lekar. Hon anser att läromedlet är för traditionellt. Med det menar hon att det 

förutsätter katederundervisning och tyst räkning i elevböcker. Anna efterlyser ett 

helhetsperspektiv. Hon anser inte att syftet med de olika övningarna framgår tydligt, 

till exempel varför vissa ämnesområden behandlas mycket mer än andra områden. 

Hon ger ett exempel på en sida i elevboken som de just arbetat med där uppgiften är: 

 

 

 

                                       (Matte Eldorado 1B, Olsson & Forsbäck, 2009, s.28) 

Varken barnen eller hon förstår denna övning: ”Vad är syftet med övningen?”. 

Hennes slutsats är att det är språket som förvillar barnen: ”De skulle nog förstå 

övningen om den gjordes praktiskt. De skulle också förstå begreppen fler än och 

Jämför tal. Fyll i så det stämmer. 

17 är ___ fler än 15 

12 är ___ färre än 15   
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färre än om det gjordes praktiskt”, men hon anser att det bara förvirrar barnen när 

det skrivs på detta sätt. Barnen läser att ”17 är fler än 15” och uppfattar inte att de ska 

jämföra talen 17 och 15 och beräkna hur många fler 17 är jämfört med 15, det vill säga 

skillnaden mellan talen. 

Författarna till Matte Eldorado förklarar i lärarhandledningen: 

 

 

                

                

                                             (Matte Eldorado 1B, Olsson & Forsbäck, 2009, s. 28) 

Enligt läromedelsförfattarna ska sidan föregås med övningar till exempel med 

pärlsnören eller plockisar som grupperas i en tiogrupp och de övriga entalen för sig. 

Eleverna ska jämföra talen 1-9 med talen 11-19, men de ska också förstå begreppen 

”fler än” och ”färre än”. Dessutom tar läromedelsförfattarna upp att eleverna ska 

”utnyttja sina kunskaper med hållpunkter” (Matte Eldorado 1B, Olsson & Forsbäck, 

2009, s. 29). Med det menar de att eleverna ska utgå ifrån talområdet 1-9 och kunna 

överföra dessa kunskaper till talområdet 11-19. I elevboken finns också bilder på 

pärlsnören inom talområdet 0-20 samt en tallinje inom talområdet 10-20 som 

konkretisering. 

Utifrån ovanstående exempel tolkar jag det som att läraren inte ser 

lärarhandledningen som en resurs. I lärarhandledningen förklaras målet med 

övningen att eleverna ska se en mental tallinje och kunna jämföra till exempel talen 

17 och 15 och göra kopplingen till talen 7 och 5. Sidan ska också föregås av laborativa 

övningar. Det framgår inte om Anna har arbetat med laborativa övningar innan 

eleverna börjar arbeta med sidan, men eftersom Anna uppger att hon inte följer 

lärarhandledningen är min tolkning att hon inte har gjort just dessa specifika 

övningar innan eleverna kommer till sidan. Det gör att eleverna misstolkar uppgiften, 

men även Anna har svårt att förstå trots att hon drar slutsatsen att uppgiften behöver 

kopplas till laborativt material. 

Planering av lektioner 

Anna uppger att hon utgår ifrån de lokala pedagogiska planeringar som man 

gemensamt har tagit fram på skolan när hon planerar sina lektioner. De innehåller 

rubrikerna: 

- Förankring i kursplanens syfte 

- Innehåll 

- Konkretisering av mål 

- Arbetssätt 

- Bedömning 

Lärandemål 

 TALEN 11-20 

”Se” på tallinjen. 

Räkneramsan 11-20 uppåt och nedåt. 

Talens grannar. 

Fler än och färre än. 
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- Dokumentation 

Den ena sträcker sig över tio veckor på höstterminen, den andra över vårterminen 

årskurs ett. Den som gäller höstterminen har målen ”Eleven känner igen och kan 

skriva siffrorna 0-9”, ”Eleven ska konkret kunna dela upp talen 1-9” etcetera. Den 

som sträcker sig över vårterminen har rubriken Matematik, taluppfattning och tals 

användning och innehåller till exempel målen ”Eleven har automatiserat 10-

kamraterna” och ”Eleven kan ramsräkna 0-100” med mera. Dessutom har skolan 

tagit fram en bedömningsmall i matematik för årskurs ett som innehåller rubrikerna: 

- Tals användning + - 

- Taluppfattning 

- Algebra 

- Geometri 

- Problemlösning 

- Längd och vikt 

- Tid 

Till varje rubrik finns kriterier. Till Tals användning +- till exempel är det första 

kriteriet ”Jag kan räkna till 20” och nästa ”Jag vet vad + - = betyder. Jag kan addition 

till 5” och så vidare. 

Nedan presenteras Annas skriftliga planering inför de inspelade lektionerna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna uppger inte några specifika sidor i lärarhandledningen för Matte Eldorado som 

hon utgår ifrån vid planering av undervisning inför dessa lektioner. Hon har utgått 

ifrån olika läromedel, sidor på internet samt förslag från kollegor, till exempel 

speciallärare och läraren i parallellklassen. 

Matematikplanering 

Ämnesområde 

 Taluppfattning 

 Subtraktion 0-10 

 Tecknets betydelse 

Syfte Att ge eleverna en förståelse för subtraktion och symbolen. Att lära eleverna 

sambandet mellan addition och subtraktion (kontroll räkna bakifrån). 

Materialsökning Jag har hittat material och idéer på internet, lärarhandledningen 

för eldorado, arbetskollegor och andra matematikböcker. 

Undervisning 

 Undervisningen kommer att ske i både hel- och halvklass. 

 Undervisningen kommer att bedrivas både med teori och praktiska övningar. 

 Ipad kommer att användas. 
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De tre filmade lektionerna som Anna har genomfört handlar om introduktion av 

subtraktion, elevernas arbete med Ipad och arbetsblad/spel samt en lektion om 

likhetstecknet. 

Lärarhandledningens förslag på lektionsdesign 

Anna uppger att hon inte följer några specifika sidor i lärarhandledningen för Matte 

Eldorado, men hon uppger att hon delvis använder sig av den. Därför har jag valt att 

redogöra för hur författarna till Matte Eldorado rekommenderar att subtraktion och 

likhetstecknet kan undervisas.  

Författarna föreslår i Matte Eldorado 1A kapitel 4 (Olsson & Forsbäck, 2009) att 

symbolerna för plus och minus introduceras samtidigt genom att visa på ökning 

respektive minskning. Tanken är att eleverna inte slentrianmässigt ska skriva 

symbolerna, utan författarna vill att eleverna ska reflektera över om det gäller ökning 

eller minskning och välja rätt symbol. Därefter ska de göra räknehändelser genom att 

skriva utsagor på mattespråk. Författarna rekommenderar också att använda sig av 

tallinjen genom att göra hopp till uttrycken. Subtraktion visas konkret i elevboken 

genom ”ta bort” då ett X sätts över bilderna. Därefter kommer uttryck med endast 

symboler, och på dessa sidor har läromedlet uttryck som 3 = 5 - _.  Till uttrycken ska 

eleverna också göra egna räknehändelser. 

I kapitel 3 i Matte Eldorado 1A behandlas likhetstecknet och lärandemålet är ”= och 

≠”. Författarna inför båda tecknen vid jämförelse av tal, vilket de motiverar med att 

eleverna måste välja mellan likhet eller olikhet. Därefter inför de balansvågar. 

Eleverna ska inte bara möta uttryck som 4+3= _ eftersom det kan bli ett problem när 

eleverna senare möter ekvationer, utan de ska också arbeta med till exempel 3 = 5 - _. 

Genom att repetera likhetstecknet med jämna mellanrum kan det underlätta 

förståelsen för algebra, enligt författarna. Begreppen ”fler än” och ”färre än” ska 

används.  

Genomförande av lektioner 

Annas första lektion inleds med en kort genomgång av begreppet subtraktion. Hon 

inleder med repetition och ställer frågor till eleverna om vad de tidigare arbetat med, 

”plus”, och vad man mer kan kalla det, ”addition”, och om det betyder ”mer eller 

mindre”. Därefter introducerar hon subtraktion. Hon skriver ordet på tavlan och 

frågar om någon vet vad det betyder. En elev svarar minus, vilket hon också skriver 

upp, samt frågar om det betyder ”mer eller mindre”. Därefter uppmanar hon en elev 

att gå fram och skriva tecknet för subtraktion på tavlan. Sedan får eleverna klossar 

och hon frågar om eleverna kan säga ett subtraktionstal. En elev säger 5-6, vilket gör 

att hon tar upp detta på tavlan och förklarar att det inte går att ta bort 6 från 5, men 

en elev svarar att det blir -1. Det bemöter hon med att de ”egentligen inte kommit så 

långt i matematiken än” och ”egentligen ska det största talet stå först”. Därefter tar 

hon upp ytterligare några uppgifter, till exempel 3-2 och ber dem använda klossarna. 

Efter genomgången på cirka tio minuter får eleverna arbetsblad med 
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subtraktionsuppgifter och arbetsblad med bilder där de ska måla differensen i olika 

färger. Därefter arbetar eleverna med Ipads och appar. De räknar först additionstal 

och målar en buss, men läraren uppmanar dem att också ”prova minustal”. 

Nästa lektion ska eleverna genomföra ett subtraktionsspel. Läraren går igenom hur 

det går till. Det är en spelplan med sex kolumner från 0 till 5 och fyra rader. Eleverna 

ska slå två tärningar och räkna ut differensen och skriva subtraktionstalet i rätt 

kolumn. Genomgången tar ett par minuter och sedan går läraren runt och hjälper till 

om eleverna räknar fel. I slutet frågar läraren vad de tycker om övningen och alla 

elever ger tummen upp. 

Den sista lektionen som är filmad behandlar repetition av likhetstecknet. Hon inleder 

lektionen med att rita tecknet och ber eleverna förklara vad det är. Därefter skriver 

hon till exempel 4=1-5 och frågar om man kan skriva så ”Nej jag har ju vänt på talet”. 

Hon diskuterar att ”Det spelar inte någon roll var likhetstecknet står och siffrorna 

kan byta plats men ändå blir det samma tal”. Hon tar upp ytterligare några exempel  

2 = 5 - _ och  3 + _ = 6. Sedan jämför hon 10 = _ + 5 och 5 + 5 = 10 och fortsätter 

belysa att man kan vända på talen. Här repeterar hon också tio-kompisarna och de 

sjunger Tiokompissången. 

När man räknar tal måste man verkligen titta på talen. Jag har sett när det är blandat 

addition och subtraktion, ni bara tänker addition och glömmer bort tecknet. Titta noga! 

(Anna) 

Eleverna reflekterar inte över vilket räknesätt det är utan de räknar med addition 

vare sig det är addition eller subtraktion. Resten av genomgången lyfter Anna fler 

liknande exempel med subtraktion och vill att eleverna ska förklara hur de 

tänker. En elev förklarar att det ”bara kommer upp i huvudet”, men Anna 

försöker få dem att utveckla hur de tänker. Till slut kommer de fram till att ”Du 

tänker med händerna”, det vill säga eleverna använder fingrarna för att förklara 

subtraktion. 

Sammanfattning Annas lektionsdesign 

Min tolkning av hur Anna påverkas av lärarhandledningen är att hon inte har använt 

författarna till Matte Eldorados (Olsson & Forsbäck, 2009) förslag på undervisning 

vid dessa lektioner. Hon väljer inte att införa additionstecknet och 

subtraktionstecknet samtidigt utan efter varandra. Hon inleder visserligen med att 

repetera addition men hon gör ingen koppling till subtraktion. Eleverna har också 

problem med att förstå skillnaden på subtraktion och addition, de fortsätter att räkna 

med addition trots att det ska vara subtraktion. Syftet med undervisningen som Anna 

skrivit i sin lektionsplanering Att ge eleverna en förståelse för subtraktion och 

symbolen. Att lära eleverna sambandet mellan addition och subtraktion (kontroll 

räkna bakifrån) klargörs inte under dessa lektioner. Det kan dock bero på att de är i 

introduktionsskedet och att det blir nästa steg i progressionen. Hon använder inte 

heller författarnas förslag med räknehändelser eller tallinjen. Färdighetsträningen 

använder hon appar på Ipad till och subtraktionsspelet har hon fått av specialläraren. 
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Detsamma gäller lektionen med repetition av likhetstecknet. Hon använder inte 

tecknet ≠ eller balansvågen. Däremot lyfter hon det som författarna till Matte 

Eldorado också tar upp som ett återkommande problem, att eleverna ser 

likhetstecknet som något som blir, dynamiskt, och inte något som är, statiskt.  

Läromedlet spelar en mycket liten roll i Annas lektionsdesign. Hon visar inte att hon 

använder sig av läromedelsförfattarnas förslag på lektionsdesign vid planering och 

genomförande av dessa lektioner. Utifrån vilken typ av användning hon har blir min 

tolkning att hon improviserar, främst i planeringsfasen. Anna gör ingen egen skriftlig 

planering inför varje lektion utan utgår ifrån den generella planering hon har gjort för 

området. Detta tolkar jag som att hon improviserar. Med improvisation menar jag att 

hon använder sig av andra källor, till exempel tips från kollegor, inspiration från 

sociala medier och andra läromedel. Huruvida hon även improviserar i 

genomförandefasen är svårt att tolka eftersom det inte framgår hur lektionen var 

planerad. 

5.2 Berit 
Berit är utbildad Sv/So-lärare och har arbetat som lärare i 15 år. Hon arbetar för 

första gången med läromedlet Matte Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2009), som 

skolan har beslutat att de ska ha. Hon undervisar i en årskurs två. 

Användning av läromedel 

Anna och Berit arbetar på samma skola och skolan har tagit ett gemensamt beslut att 

de ska ha Matte Eldorado. Även Berit uttrycker att hon inte är nöjd med läromedlet. 

Hon jämför med tidigare läromedel men tycker inte heller att dessa var tillräckligt 

bra. Berit tycker ändå att det är en trygghet att ha ett läromedel och hon utgår ifrån 

lärarhandledningen när hon planerar sin undervisning. Hon tycker också att det är 

bra att eleverna arbetar med elevböcker. Det garanterar att de får det de ska ha, enligt 

henne, att inga delar utifrån kursplanen i matematik förbises. 

Berit uppger att hon använder sig av både lärarhandledningen till Matte Eldorado 2A 

och elevboken. Hon läser igenom de sidor i lärarhandledningen som är kopplade till 

de sidor i elevboken som undervisningen ska handla om, och sedan skriver hon en 

planering av vad hon ska ta upp i genomgången. ”Läromedlet kräver att man måste 

vara noga”, menar hon, och jämför med tidigare läromedel hon använt där det är 

mycket mer färdighetsträning. Hon anser att eftersom Matte Eldorado går fort fram 

och det är mycket nya moment måste varje moment behandlas noggrant.  Efter 

genomgången arbetar eleverna med de sidor i elevboken som läraren har gått igenom 

och när de är klara går de tillbaka till den sida de är på och fortsätter där. Läromedlet 

används inte för läxor utan de kopieras från olika källor och de består av 

färdighetsträning. Problemlösningsuppgifter tar hon inte från läromedlet utan det 

har hon annat material för. Inte heller diagnoser för bedömning tas från läromedlet, 

utan även i denna klass har skolan beslutat att använda Skolverkets material Diamant 

(Löwing & Fredriksson, 2009). Berit uppger att hon inte använder läromedlet för 
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differentiering, utan att undervisningen individanpassas med hjälp av speciallärare 

och svenska A lärare som plockar ut de elever som behöver stöd.  

Läromedlet som resurs 

Även Berit anser att hon lär sig av att använda läromedlet: ”Absolut jag lär mig 

jättemycket”, trots att inte heller hon är nöjd med läromedlet. Liksom Anna anser 

Berit att läromedlet har en hög nivå. Klassen består av majoriteten elever med annat 

modersmål, vilket enligt henne innebär att eleverna möter fler svårigheter. Hon 

tycker också att läromedlet går fort fram och saknar färdighetsträning. 

Berit tar också upp ett exempel som hon upplevde som en utmaning, men som hon 

ändå ansåg utvecklade hennes lärande: 

Tallinjen, bökigt, jag fick avbryta lektionen eftersom jag inte förstod och gå tillbaka och läsa 

flera gånger. Här förväntas barnen välja lämplig strategi vilket de inte klarar, upptäckte jag 

efter att gått runt och sett hur de räknar. Min kollega valde att bara lära dem en strategi som 

alla skulle använda. Detta var nytt för mig, i tidigare läromedel har man inte visat på denna 

metod för subtraktion. Därför var det svårt också för mig och för avancerat för en 8-åring. 

Jag har inte tidigare arbetat lika intensivt med tallinjen. Jag skulle mer vilja hålla ihop det och 

först ska de sätta ut 69, sedan ska man hoppa på den, känns som det saknas ett steg emellan.  

Författarna till Matte Eldorado förklarar övningen: 

 

 

 

 

                                                   (Matte Eldorado 2A, Olsson & Forsbäck, 2009, s. 75) 

Eleverna ska inledningsvis bygga tal med tiobasmaterial, skriva talen samt samtala 

om hur talen har fått sina namn. Därefter ska de peka ut dem på tallinjen och träna 

på att hoppa med entals- respektive tiotalshopp. Eleverna ska sedan beskriva 

skillnaden på entals- respektive tiotalshopp. Dessutom ska de träna tiotalsövergångar 

genom att visa på tallinjen samt skriva i elevboken. ”Till god taluppfattning hör att 

vara säker på talramsan, på talens placering på tallinjen, samt på talens 

uppbyggnad.” (Olsson & Forsbäck, 2009, s. 75). I elevboken står till exempel 

uppgifterna 15 + 3 = _ och 15 + 30 = _ som eleverna ska hoppa på tallinjen. De 

nästföljande sidorna tar upp de båda strategierna skillnad och ta bort. Den första 

strategin går ut på att räkna upp skillnaden från det tal som ska subtraheras på 

tallinjen. Den andra strategin innebär att ta bort då eleverna ska ”klippa av” den del 

på tallinjen som ska subtraheras. 

Att arbeta med tallinjen på det här sättet vid subtraktion var nytt för Berit. Hon läste 

igenom lärarhandledningen flera gånger för att själv förstå. Trots att hon upplevde 

vissa delar som ”bökiga” ansåg hon ändå att hon utvecklade sitt eget lärande. 

Lärandemål 

 SE + OCH – 

Tal och tallinje. 

Hoppa ental eller tiotal. 

Talens grannar. 
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Lärarhandledningen blev en resurs för henne. Utifrån en elevfokus ser hon dock att 

hon vill anpassa undervisningen för att eleverna lättare ska förstå. 

Planering av lektioner 

Berit har spelat in tre lektioner. Hon uppger att hon utgår ifrån lärarhandledningen 

till Matte Eldorado vid planering men gör också en egen skriftlig planering.  

Här ges ett exempel på Berits planering av sidorna 54-55 i Matte Eldorado 2A: 

2+2+2=6 
3∙2=6 

Om jag köper sudd som kostar 2 kr styck. 
Hur mycket ska jag betala om jag köper 3 
st? 

Visa med pengar 
(Dela ut pengar) 

Hur tänker du? 
Man kan använda addition eller 
multiplikation. 
Gemensamt s. 54 

8 kr ____sudd Om jag har 8 kr. Hur många sudd kan 
jag köpa? 

8

2
=4  

12 kr____ sudd Om jag har 12 kr. Hur många sudd kan 
jag köpa? 

12

2
=6 Gör s. 55 (övre delen) 

Visa med pengar! Gemensamt (se sambandet) 
Talfamiljer m. multiplikation och division 

3∙2=6      
6

2 
=3        

6

3 
=2 

2∙3=6 
 

5∙2=10      
10

2 
=5       

10

5 
=2 

2∙5=10 
 

6∙2=12      
12

2 
=6       

12

6
=2 

2∙6=12 
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Lärarhandledningens förslag på lektionsdesign 

Lärarhandledningen inleds med:  

 

 

 

 

                                               (Matte Eldorado 2A, Olsson & Forsbäck, 2009, s. 88) 

Enligt författarna till Matte Eldorado förklarar ofta vuxna division med att det är 

baklänges multiplikation, och det vill författarna att eleverna ska upptäcka. De har 

valt uttryck som också går att dubbla. Eleverna har tidigare arbetat med talfamiljer i 

addition och subtraktion, vilket författarna anser att lärarna bör fortsätta med. De 

föreslår att eleverna ska få skriva flera sådana familjer i sina böcker eller på en 

affisch. För att förenkla uppgiften kan eleverna använda sudd och pengar, enligt 

författarna. Som utmaning föreslår de att välja fritt antal sudd och skapa en talserie, 

till exempel ”Vilket skulle priset bli för X sudd?”.  Författarna skriver under rubriken 

”Observera” att läraren bör vara observant på om alla elever kan förklara sambandet 

mellan multiplikation och division och vad talfamiljer innebär. Ett exempel på 

talfamilj är 2∙6=12. 

De nästkommande sidorna i lärarhandledningen handlar om division med 2, och där 

uppmanar författarna att eleverna ska göra räknehändelser, diskutera udda och 

jämna tal samt att läraren ska nämna ordet rest om det blir över. Även 

likhetstecknets placering vid division bör uppmärksammas. Författarna förtydligar 

att på den sida där eleverna ska rita bilder till uttrycket går de från abstrakt till 

konkret, något som alla elever måste vara säkra på och kunna. Även efter detta 

kapitel finns rubrikerna Förenkla (genom att använda plockisar), Utmana (hitta på 

fler räknehändelser) och Observera (”Ser eleverna direkt vilka antal som går att dela 

med två, utan att det blir rest?”) (Olsson & Forsbäck, 2009, s. 89). 

Genomförande av lektioner 

Berit inleder den första lektionen med repetition av ”expertord” till exempel 

begreppen addition, subtraktion och multiplikation, samt repetition av den förra 

lektionen. Därefter följer hon den skriftliga planering hon har gjort. Eleverna är 

aktiva genom kommunikation. De får svara på frågorna och de får pengar som de 

använder som plockmaterial. Läraren ritar pengar på tavlan och eleverna lägger dem 

på borden och grupperar dem i högar. Detta upprepas enligt planeringen. Begreppet 

division uppmanar hon eleverna att lägga till bland expertorden och därefter 

kontrollerar hon genom att fråga dem om de vet vad det betyder och får svaret ”Dela” 

från en elev. Sambandet mellan multiplikation och division tar hon sedan upp och 

visar med de tal som står på tavlan. Dock använder hon inte ordet ”talfamilj” som 

Lärandemål 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 2 

Vardagsanknytning. 

Talfamiljer i multiplikation och division. 
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lärarhandledningen föreslår och som hon också skrivit i den skriftliga planeringen. 

Därefter arbetar eleverna självständigt med dessa två sidor. Hon går runt och stöttar 

men bryter efter en stund för att åter ha en gemensam genomgång. Hon går nu 

igenom fler av de uppgifter som finns i elevboken och konkretiserar genom att rita 

cirklar (”enkronor”) på tavlan. Hon påtalar vikten av att gruppera i två-grupper och 

uppmanar eleverna att göra detsamma med pengar på borden. Berit tar upp 

ytterligare tre talfamiljer på detta sätt. Därefter går hon runt och hjälper eleverna att 

lösa de första uppgifterna i boken.  

Nästa lektion handlar om att dela lika och den har samma upplägg som den 

föregående lektionen. Läraren har gjort en skriftlig planering utifrån elevboken som 

hon följer. Hon lyfter viktiga begrepp. Ett nytt begrepp denna gång är ”rest”, vilket 

alla elever får säga i kör. Denna lektion är eleverna mer aktiva än de var på den 

föregående, genom att de får berätta hur de tänker. Den gemensamma genomgången 

är inte lika lång som dagen innan. Eleverna arbetar i sina elevböcker och läraren går 

runt och ställer frågor på innehållet. Denna gång ska de också rita räknehändelser 

som de ska förklara för en kamrat.  

Den tredje lektionen inleder Berit med att säga ”Nu ska vi utnyttja det vi vet om 

multiplikation och division”. Även denna lektion handlar om att dela lika. I elevboken 

finns exempel med kakor på fat som ska delas upp på två fat. Läraren kompletterar 

exemplen med godis som hon ritar på tavlan, delar i två högar och skriver 

multiplikationen och divisionen. Berit avbryter även denna lektion efter en stund och 

tar upp ett exempel för att tydliggöra skillnaden mellan 2∙4 och 4∙2 genom att rita två 

hästar med 4 ben och utmana eleverna genom att fråga hur det skulle se ut om talet 

var 4∙2 istället för 2∙4. 

Lärarhandledningen tar upp ordet ”talfamiljer” vilket inte denna lärare väljer att 

använda, inte heller det som också författarna till Matte Eldorado föreslår nämligen 

att synliggöra ”sambandet mellan att dubbla och dubbla igen”. Det kan bero på att 

uppgifterna var tillräckligt svåra ändå för eleverna. Läraren anpassar efter gruppen 

då hon upptäcker att de har problem att arbeta enskilt med uppgifterna. Den största 

delen av lektionerna användes för gemensamma diskussioner och genomgång av 

läraren. Lärarhandledningen tar upp att uppgifterna kan förenklas genom att 

använda sudd eller pengar, vilket denna lärare gör. Hon uppmanar dem flera gånger 

att lägga plockmaterial i grupper om två. Under rubriken ”Observera” tar 

lärarhandledningen upp att läraren bör observera om alla elever kan förklara och 

utnyttja sambandet mellan multiplikation och subtraktion, vilket läraren har skrivit i 

sin skriftliga planering. Berit tar upp många exempel på detta och påtalar också att 

”Man kan kontrollera att jag gjort rätt som vi gjorde med minus och kollade med 

plus, man kan vända på det”.  Huruvida verkligen alla elever kan förklara och utnyttja 

sambandet mellan multiplikation och subtraktion går inte att tolka utifrån 

observationen och läraren visar inte heller att det skulle vara hennes avsikt under 

lektionen. 
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Enligt de skriftliga planeringar hon gjort innan lektionen har hon planerat att gå 

igenom några av de uppgifter som finns i elevboken. Hon väljer ut en del av de tips 

som finns i lärarhandledningen till exempel att dela lika och kopplingen till udda och 

jämna tal samt begreppet rest. Min tolkning blir därför att det är elevboken som hon i 

första hand utgår ifrån och kompletterar med tips från lärarhandledningen när saker 

behöver förtydligas eller förenklas. Utmaningarna har inte använts av läraren och 

inte heller bonus- eller kopieringsmaterial. De flesta uppgifterna behandlas 

gemensamt efter att eleverna har arbetat enskilt med dem och de får möjlighet att 

rätta. En stor del av lektionerna består av gemensamma genomgångar. Hon avslutar 

lektionen med att fråga om det varit roligt, vilket hon anser är viktigt. Eleverna svarar 

samstämt att de tycker det varit roligt. 

Min tolkning är att Berit till stor del följer den skriftliga planering hon har gjort innan 

lektionen. Den skriftliga planeringen utgår ifrån elevbokens uppgifter, repetitionen är 

en återblick på föregående sidor i elevboken och därefter går hon igenom de uppgifter 

som finns på sidorna i elevboken som var dagens lektion. Varje lektion inleds med att 

lyfta expertord, vilket visar att läraren är medveten om betydelsen av 

begreppsförståelse. Målet med den första lektionen var multiplikation och division 

med 2, vilket eleverna fick många uppgifter på som de tillsammans gjorde. Dock var 

det flera av eleverna som sedan när de skulle arbeta enskilt inte förstod hur de skulle 

göra. Läraren tog då upp flera av elevbokens uppgifter gemensamt, vilket även sker 

på hennes övriga lektioner. Hennes lektioner består också till viss del av 

improvisation, till exempel när hon vill påvisa skillnaden mellan 2∙4 och 4∙2 genom 

att rita två hästar med fyra ben och fyra hästar med två ben. 

 

Sammanfattning Berits lektionsdesign 

Berit följer i stort läromedlet, men min tolkning är att det främst är elevboken hon 

följer och väljer ut från lärarhandledningen för att anpassa undervisningen. Hennes 

planering följer de förslag som anges i lärarhandledningen, men genomförandet av 

lektionerna visar att det mest är elevboken hon följer. Hon utgår också från sin 

tidigare erfarenhet för att förtydliga och fördjupa, eftersom eleverna visar viss 

osäkerhet när de ska arbeta självständigt. Hon utgår inte från lärarhandledningens 

förslag till anpassning. Lärarens intentioner och den genomförda undervisningen 

stämmer till stora delar, men det är inte tydligt om syftet med övningarna också har 

implementerats av eleverna. Hon använder sig också av improvisation, till exempel 

när hon konkretiserar 4∙2 och 2∙4. 

 

5.3 Cilla 
Cilla är utbildad tidigarelärare med inriktning mot matematik. Hon har tidigare 

arbetat två år i förskoleklass men undervisar nu i en årskurs ett. Hon använder för 
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första gången Favorit matematik (Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, Vehnas & Voima, 

2012). 

Användning av läromedel 

Eftersom det är första gången Cilla arbetar i en årskurs ett har hon ingen större egen 

erfarenhet av läromedel. Hon använde dock Matte Eldorado året innan men i 

förskoleklass. Cilla anser att det är ett stort stöd för henne att använda ett läromedel, 

eftersom det garanterar att hon får med kursplanens innehåll. Hon menar att hon 

”verkligen följer lärarhandledningen ordagrant”. Eftersom hon är relativt 

nyexaminerad anser hon att lärarhandledningen till Favorit matematik 1B är 

”jättebra” för henne. Det kan vara ganska styrande, uppger hon, men hon anser att 

det inte gör något. Cilla menar också att hon sparar tid genom att använda läromedlet 

eftersom hon inte behöver planera så mycket.  

Hon följer det förslag på lektionsplanering som lärarhandledningen tar upp, men 

ibland kan hon anpassa utifrån att hon upplever att det blir tjatigt för eleverna eller är 

för lätt. Då hoppar hon över vissa delar. Någon skriftlig planering anser hon inte 

behövs utan lärarhandledningen är så pass tydlig, vilket gör att hon spar tid. 

Elevboken använder samtliga elever och de gör i princip alla uppgifter i den. Det hon 

upplever kan vara svårast är de aktiviteter som kräver ”plockmaterial” eftersom det 

kan bli stökigt, speciellt om det är helklass. Hon använder läromedlets förslag på 

läxa. Den skickas hem varje dag, och det fungerar bra, enligt Cilla. Det är inte säkert 

att alla har gjort läxan alltid, men det anser hon inte gör så mycket eftersom ”de får 

träna i skolan istället”. Lärarhandledningens förslag på problemlösningsuppgifter 

använder hon sig av, men det blir ofta bara de elever som är duktigast som hinner 

med dem. Även bedömningen utgår ifrån läromedlets förslag på diagnoser, men hon 

utvärderar också under arbetets gång. Hon anser att alla elever hänger med men att 

de duktigaste kan behöva individanpassning, vilket de får genom att arbeta med 

lärarhandledningens förslag på extrauppgifter. Cilla är mycket nöjd med läromedlet. 

Läromedlet som resurs 

Cilla som är mycket nöjd med Favorit matematik uppger: ”Lärarhandledningen ger 

mig mycket stöd och tips på aktiviteter som jag kanske inte hade gjort om jag inte 

haft tillgång till den.” Den tillför det hon behöver för att planera och genomföra 

lektioner, men hon anser inte att den lär henne något nytt utan den ger tips om hur 

hon kan undervisa, det vill säga didaktiskt. Hon säger dock: ”Jag hade inte använt 

rätt språk om jag inte fått det via läromedlet”, vilket visar att hennes 

begreppsförmåga har utvecklats genom att använda läromedlet.  Till skillnad från 

Anna och Berit tycker Cilla att det är positivt att läromedlet har en hög nivå och att 

den går fort fram. Hon anser att läromedlet ger utrymme för eleverna att arbeta med 

förmågorna, till exempel begreppsförståelse: ”Jag tror aldrig jag hade varit så 

fokuserad på begrepp om jag inte följt den här”. Även kommunikationsförmågan 

anser hon att hon arbetar mycket med att utveckla hos eleverna: ”När vi är klara 

kanske det bara är 15 minuter kvar för dem att arbeta”. 
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Cilla uttrycker dock i intervjun efteråt: 

Det blev som jag tänkt, men det jag tänkte på var att kontrollera subtraktion det funkade inte 

riktigt. De tänker inte själva, de skriver bara av och det är rätt genomgående för alla, det blir 

ju fel på något sätt. Jag fick gå runt och säga det till dem, att de inte skulle titta på den innan, 

utan kontrollera om det var rätt. Det kanske hade kunna tydliggjorts att subtraktion är 

skillnaden istället för kontrollera med addition. För mig är kontroll att man räknar uppåt 

istället 9-7, man räknar uppåt 8,9, skillnaden. Men nu var ju inte det syftet med kapitlet, utan 

kontroll. De flesta förstår inte syftet med kontroller. Jag har inte kunnat förmedla riktigt 

varför. 

Här uttrycker läraren en viss frustration över att inte ha nått fram med syftet med 

övningen. Eleverna utvecklar ingen djupare förståelse för att subtraktion är omvänd 

addition, utan de ser ett ”system” hur de ska fylla i siffror. De övningar som 

presenteras i elevboken är alla av samma karaktär, till exempel: 

 

 

 

 

                 (Favorit matematik 1B, Haapaniemi m.fl., 2012, s. 123) 

Det finns också en övning på den fjärde sidan ”PRÖVA” där sambandet mellan 

addition och subtraktion konkretiseras i form av bilder. Uppgiften går ut på att rita 

bilden som fattas. I den första bilden ska alltså ägget ligga på gräset.  

                                       

                                     (Favorit matematik 1B, Haapaniemi m.fl., 2012, s. 125) 

Planering av lektioner 

Cilla använder Favorit matematik 1B och uppger att hon inför nästa lektion ska 

arbeta med ”Kapitel 30 Subtrahera och kontrollera” i läromedlet. Hon kommer att 

genomföra lektionen fyra gånger eftersom hon undervisar i två parallellklasser och 

eleverna är delade i halvklass. Det är dessa fyra lektioner som också är filmade. 

Inför lektionen förbereder hon sig genom att läsa igenom de sidor i 

lärarhandledningen som hör till kapitlet. Hon uppger att hon följer läromedlet och 

den lektionsplanering som författarna till läromedlet har föreslagit. Hon gör inte 

någon skriftlig planering vid sidan av.  

 

2. Räkna 

a. 12 – 6 = 

6 + 6 = 
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Lärarhandledningens förslag på lektionsdesign 

Kapitlet heter ”Subtrahera och kontrollera”. I lärarhandledningen presenteras förslag 

på arbetsgång, det vill säga hur själva lektionen ska läggas upp. Först föreslår 

författarna till Favorit matematik att ramberättelsen läses, därefter har de förslag på 

frågor till samtalsbilden och sedan tre stycken huvudräkningsuppgifter som eleverna 

ska skriva svar på i rutor i sina elevböcker. Efter detta beskrivs hur arbetet på tavlan 

kan presenteras med en bild på vad läraren kan skriva på tavlan och syftet med detta 

”Visa att eleven faktiskt kan räkna ut kontrolluppgiften för att ha någon nytta av 

kontrollen” (Haapaniemi m.fl., 2012, s. 122). Som fjärde punkt i arbetsgången står 

”Elevbokens uppgifter”, då eleverna ska arbeta med två sidor i elevboken. Därefter 

kommer ytterligare två sidor med ”Öva” och ”Pröva”, förslag på två 

problemlösningsuppgifter, tips på egna uppgifter, dramatiseringsförslag samt 

extramaterial i form av kopieringsunderlag. 

Genomförande av lektioner 

Observationen av lektionerna visar att hon inleder med att repetera lektionen från 

dagen innan. Därefter visar hon bilden som hör till ramberättelsen på smartboarden 

och berättar hur dagens lektion kommer att se ut, utifrån lärarhandledningens förslag 

på arbetsgång. Hon läser ramberättelsen och ställer därefter samtalsfrågor till 

eleverna. De är dock inte formulerade exakt som de som finns som förslag i 

lärarhandledningen, men överensstämmer innehållsmässigt. Cilla låter också barnen 

förklara och tala om hur de tänkt när de ska redogöra för svaren, vilket inte 

lärarhandledningen säger något om.  Hon fortsätter med huvudräkningsuppgifterna 

enligt lärarhandledningen. Också här får eleverna redogöra för hur de tänkt. I två av 

grupperna lägger hon till två uppgifter för att förtydliga syftet med uppgiften. Hon 

konkretiserar också dessa uppgifter genom att visa talblock på tavlan till uppgiften 

7+4, vilket det inte står det något om i lärarhandledningen. I lärarhandledningen står 

att syftet med ”Arbete på tavlan” är ”Visa att eleven faktiskt måste räkna ut 

kontrolluppgiften för att ha någon nytta av kontrollen” (Haapaniemi m.fl., 2012, s. 

122). Det hon skriver på tavlan överensstämmer i det stora hela med det som 

lärarhandledningen föreslår. I lärarhandledningen finns ordet ”Rättelse” vilket inte 

denna lärare använder som begrepp. Därefter visar hon elevbokens sida på storbild 

och går igenom hur eleverna ska arbeta med sidan. Hon gör detsamma med 

nästkommande tre sidor i elevboken. Resten av lektionen arbetar eleverna i sina 

elevböcker och hon går runt och hjälper till.  I en av grupperna bryter hon av efter en 

stund och två av eleverna får komma fram och visa 12-4. Den första eleven visar det 

på tallinjen, men eftersom det inte var syftet med övningen ber hon en annan elev 

komma fram och visa det: ”Men hade vi ingen tallinje så kan man kontrollera med 

addera istället”.  

I en av filmerna finns det också med hur de arbetar med problemlösning. Läraren har 

skrivit de två problemlösningsuppgifterna som lärarhandledningen tar upp på 

storbilden och hon läser upp dem för eleverna och ber dem ta fram 

problemlösningshäftena och lösa problemen. 
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Sammanfattning Cillas lektionsdesign 

Min tolkning av dessa lektioner är att läraren är mycket influerad av läromedlet och 

använder det som resurs för att designa lektioner Hon använder sig huvudsakligen av 

offloading. Till viss del kompletterar/anpassar hon utifrån kontexten, det vill säga 

elevgruppen, eftersom hon i två av grupperna kompletterade 

huvudräkningsuppgifterna och i en av dem med konkretisering i form av bilder. En 

stor del av tiden används också för genomgång och kommunikation och eleverna får 

många tillfällen till att vara aktiva. De får komma fram och visa på tavlan och de får 

förklara hur de tänker. I lärarhandledningen beskrivs inte hur läraren skulle kunna 

främja kommunikation eller leda diskussioner för att främja detta, men det 

kompletterar/anpassar hon med. Syftet med lektionen var: ”Visa att eleven faktiskt 

kan räkna ut kontrolluppgiften för att ha någon nytta av kontrollen.” (Haapaniemi 

m.fl., 2012, s. 122). Cilla anser inte att eleverna i tillräckligt hög grad har uppnått 

syftet och hon upplever att hon saknar stöd för hur hon skulle kunna utveckla den 

kompetensen hos eleverna. 

 

5.4 Disa 
Disa är utbildad Ma/NO/MU 1 – 7 lärare och har arbetat som lärare i 17 år. Hon 

undervisar nu i en årskurs tre och använder Favorit matematik (Asikainen, Nyrhinen, 

Rokka & Vehmas, 2014) för första gången.  

Användning av läromedel 

Disa har använt flera olika läromedel under sin tid som lärare men menar att ”Jag 

som lärare måste känna mig trygg med läromedlet för det kommer avspeglas hos 

barnen”. Hon har inte varit nöjd med de läromedel hon har använt tidigare. Disa 

tycker att det ofta blir en tävling mellan eleverna om vilken sida de befinner sig på i 

matteboken. Att det är viktigt vilket läromedel man har ger Disa uttryck för, och hon 

säger att ”Det syns när man tar emot nya elever som haft ett annat läromedel, det 

färgar dem”. Disa har själv valt Favorit matematik efter att ha hört att det ska vara ett 

bra läromedel som gett goda resultat i Finland. Även Disa uttrycker att hon är nöjd 

och känner sig trygg med läromedlet Favorit matematik. 

Disa uppger att hon följer lärarhandledningen till Favorit matematik, men: ”Jag 

började fundera när jag tänkte på att du skulle komma hit. Följer jag verkligen 

lärarhandledningen? Jag trodde ju det men…”. Hon anser att hon följer 

lärarhandledningens förslag på lektionsplanering. Vid enstaka tillfällen skriver hon 

ner vissa saker i punktform som egen planering, men annars har hon alltid 

lärarhandledningen med sig på lektionerna och följer den. Ett par gånger under 

terminen har hon upprepat en lektion för att hon anser att eleverna behövde 

ytterligare genomgång av det aktuella momentet. Disa anser inte att 

lärarhandledningen alltid har förklaring på hur man ska lära ut vissa saker. Som 

exempel nämner hon färdighetsträning av multiplikationstabellen ”men det kan jag 
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ju tänka ut själv, så jag vet inte om jag vill ha det”. Elevboken använder alla elever 

utom en elev som följer särskolans läroplan. ”De duktiga har fullt upp så det behövs 

inga extraböcker, det har den här boken löst”. Lärarhandledningens förslag på läxor 

följer hon, och eleverna tar hem boken varje dag och gör läxuppgifterna. ”De brukar 

räkna extra hemma det de inte hunnit, speciellt de svaga. De som var svaga tidigare 

har tränat mycket mer”. Problemlösningsuppgifterna arbetar eleverna med två och 

två. De flesta lektioner har hon i halvklass och det gör att hon upplever att hon kan 

bedöma dem kontinuerligt under lektionerna. Eleverna gör endast de diagnoser som 

finns i elevboken efter ett kapitel, inte de summativa prov som finns som 

kopieringsunderlag längst bak i lärarhandledningen: ”De jobbar ju en och en så jag 

ser vad de kan, känner inte att jag behöver prov”. Differentiering behövs för de 

duktigaste, vilket hon anser att lärarhandledningen kan tillgodose genom 

extrauppgifter som är kluriga. 

Läromedlet som resurs 

På frågan om Disa anser att också hon lär sig av att använda läromedlet svarar hon: 

”Ja det gör jag säkert, men mer hur eleverna svarar på det jag gör”. Liksom Cilla 

anser Disa att läromedlet tillför det hon behöver för att planera och genomföra 

lektioner. Disa anser också att det är positivt att läromedlet har en hög nivå och att 

det går fort fram: ”Ibland får vi omvärdera det vi gjort och ändra oss, man har gjort 

som man alltid gjort”. Med det menar hon att det kanske inte gör något att det går 

fort fram, eftersom områdena ständigt återkommer. Hennes upplevelse är att 

eleverna lär sig mer, även de som har svårigheter i matematik. ”De duktiga har fullt 

upp det behövs inga extraböcker”. Läromedlet innehåller många 

problemlösningsuppgifter, även ”riktigt kluriga för dem som behöver utmaning”. I 

läromedel som Disa har använt tidigare har det alltid förekommit ett 

tävlingsmoment, eftersom eleverna arbetar i egen takt i sina elevböcker. Det anser 

hon har försvunnit sedan hon började med Favorit matematik, vilket även föräldrar 

har uttryckt att de upplever positivt. Dessutom tar Disa upp fördelen med att det 

finns en årsplanering i lärarhandledningen och kopplingen till läroplanen. Dock 

uppger hon: ”Vi kollade det och det var något som inte stämde, bråk tror jag?”. 

Planering av lektioner 

Disa uppger att hon normalt inte gör en skriftlig planering utan utgår ifrån 

lärarhandledningen till Favorit matematik 3B, men för att förtydliga inför denna 

studie har hon skrivit ner en lektionsplanering i punktform. Fyra av Disas lektioner 

finns planerade och filmade. Så här ser hennes första lektionsplanering ut: 
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Nästa lektion som är planerad och genomförd handlar om subtraktion med 

uppställning och växling över noll. Dock upplever läraren denna gång att eleverna 

inte verkar förstå hur de ska göra, och därför upprepar hon samma lektion gången 

efter. Det är ovanligt enligt läraren. Hon brukar vanligtvis följa lärarhandledningens 

lektionsindelning. Den fjärde lektionen handlar om att repetera 

multiplikationstabellerna. 

Läromedelsförfattarnas förslag till lektionsdesign 

Den första lektionen inleds i lärarhandledningen med det centrala innehållet ”Att öva 

på huvudräkning med talen 0 till 10000” samt ”Att öva på slutledningsförmåga”. I 

elevboken står det längst ner på sidorna, i fotnoten, vad övningen utvecklar utifrån 

förmågorna i läroplanen (Skolverket, 2011): 

 

 

 

 

 

 

 

                (Favorit matematik 3B, Asikainen m.fl., 2014, s. 94f) 

Författarna till Favorit matematik föreslår att lektionen inleds med tre 

huvudräkningsuppgifter. Därefter föreslås en aktivitet som går ut på att eleverna i 

Mattelektion 4/3                                  s. 94-97 

1. Aktivitet s. 94 

2. Vad är det som händer? Miniräknare + egna uppgifter, anv. 

whiteboard 

       374 till 324 

       7584 till 7284 

3. Samla poäng, titta på spel i boken, prata om poängsystem, fundera 

ut strategi innan spel 

4. Parindelning, arbete i par s. 94-95, enskilt arbete s. 96-97 

Utvecklar förmågan att:  

 formulera och lösa problem med hjälp av 

matematik 

 välja och använda lämpliga matematiska 

metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter 

 föra och följa matematiska resonemang 

 använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser 
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turordning säger hela tiotal, och om talet innehåller samma siffra två gånger ska de 

ropa ”Dubbelt” istället för talet, till exempel 110 som innehåller två ettor, då byter 

man också riktning. Om eleven säger fel åker den ut. Syftet med aktiviteten förklaras 

inte i lärarhandledningen och det är inte heller något som läraren lyfter med 

eleverna. Efter denna aktivitet ska läraren gå igenom uppgiften på sidan 94 som 

handlar om miniräknaren och spelet på sidan 95. Det finns också två förslag på tips, 

en övning med hopprep och räkna tiotal, hundratal samt tusental till 10000 och en 

övning med att kasta ärtpåsar och få poäng mellan 100 till 500 per kast. Därefter 

följer Öva- och Prövasidorna som dessutom innehåller Läxrutan och ytterligare tips 

på övningar och kopieringsunderlag. 

Nästa lektion som läraren genomför två gånger presenteras i lärarhandledningen 

med centralt innehåll:  

 

 
 

 

        (Favorit matematik 3B, Askainen m.fl., 2014, s. 102) 

Även den lektionen föreslår författarna att lektionen bör inledas med 

huvudräkningsuppgifter, därefter ramberättelsen, arbete på tavlan, frågor till 

samtalsbilden och slutligen elevbokens uppgifter. Det finns en rubrik som heter 

Kunskapsbank där författarna förklarar varför du kan växla över två nollor med att 

”Det är bra att förstå att tusen kronor består av nio hundrakronorssedlar och tio 

tiokronor” och så vidare och att detta kan konkretiseras med pengar.  

Den sista inspelade lektionen har centralt innehåll ”Repetition av multiplikations-

tabellerna 1 till 10” och lärarhandledningen föreslår som inledning en aktivitet där 

eleverna färdighetstränar multiplikationstabellerna, därefter 

huvudräkningsuppgifterna och sist elevbokens uppgifter. 

Genomförande av lektioner 

Läraren följer den skriftliga planering hon har gjort till den första lektionen. Den 

överensstämmer med lärarhandledningens förslag på arbetsgång förutom 

huvudräkningsuppgifterna som läraren hoppar över. De uppgifter läraren går igenom 

finns inte i elevboken utan de har hon tagit fram själv. Därefter arbetar eleverna med 

de två första sidorna två och två. Hur eleverna sedan fortsätter arbetet enskilt finns 

inte inspelat på filmen. Disa använder sig inte av några av de tips som föreslås i 

lärarhandledningen. 

Den andra lektionen, som hon upprepar dagen efter, tar upp subtraktion med växling 

över noll. Då följer hon också till stor del lärarhandledningens förslag på arbetsgång, 

men inte heller denna gång tar hon upp huvudräkningsuppgifterna. Hon inleder 

 Subtraktion med uppställning i 

talområdet 0 till 10000 

 Att växla över två nollor 

 Att räkna ålder, subtrahera ifrån ett 

årtal 
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lektionen med att repetera ”Dubbelt-leken” som hon gjorde lektionen innan. Denna 

gång kan eleverna leken och det är de som är mest aktiva, medan läraren bara 

bekräftar att de gör rätt. Därefter läser hon ramberättelsen och ställer också frågor till 

berättelsen utifrån lärarhandledningen. En fråga handlar om hur gammal 

hockeyklubben HV71 är. Det framgår inte i lärarhandledningen att namnet HV71 

betyder att den grundades 1971, utan det går läraren under lektionen ut på internet 

och tar reda på. Uppgifterna är av karaktären 2005-1927, det vill säga växling över 

noll med tusental. Detta upplever läraren att eleverna har stora problem med och 

filmen visar också att eleverna inte kan svara på de frågor hon ställer. Läraren 

förklarar efteråt att de inte hade Favorit matematik i årskurs 2, men de har tidigare 

under hösten arbetat med växling över noll. I lärarhandledningen konkretiseras inte 

växling över noll med något laborativt material, förutom det som står i 

Kunskapsbanken om att använda pengar, utan det står till exempel att läraren på 

tavlan kan skriva ”När det inte finns tillräckligt med ental måste du växla ett tiotal. 

När det inte finns tillräckligt med hundratal måste du växla ett tusental” (Asikainen 

m.fl., 2014, s. 103). I Favorit matematik extra kopieringsmaterial finns dock en sida 

som har tiobasmaterial avbildat vid beräkning av 2007-348, men den använder inte 

läraren. Läraren hjälper eleverna vidare genom att erbjuda att de som vill stannar 

kvar och de gör uppgifterna i boken tillsammans. Sju av cirka tio elever väljer att 

stanna. I lärarhandledningen föreslås att eleverna kontrollerar sina svar med 

miniräknaren, men det uppmanar läraren eleverna att inte göra eftersom hon vill 

kontrollera om de har förstått. 

När hon dagen efter upprepar lektionen har hon själv tagit fram fyra uppgifter med 

stigande svårighetsgrad. En elev uttrycker: ”Jag klarade det inte så bra igår men när 

jag gjorde läxan då lossnade det”. Eleverna har alltså haft läxa från dagen innan som 

repeterade det de gick igenom. Läraren går igenom de fyra uppgifterna och alla elever 

får turas om att svara hur de ska göra, vilket tar cirka tio minuter. Därefter får 

eleverna fortsätta i elevboken eller, om de är klara i den, har hon extra arbetsblad 

som de ska fortsätta arbeta med. 

Den sista inspelade lektionen handlar om repetition av multiplikationstabellerna. 

Hon inleder lektionen med att de tillsammans går igenom tabellerna 6 och 7 på 

tavlan. Hon har skrivit upp multiplikationerna och eleverna svarar med produkten. 

Denna aktivitet överensstämmer inte med den aktivitet som beskrivs i 

lärarhandledningen. Dock uppmanas i lärarhandledningen att eleverna ska berätta 

hur de tänker när de räknar ut multiplikationerna och det gör också läraren. Enligt 

lärarhandledningen ska eleverna därefter arbeta i grupper genom att säga 

produkterna i turordning, men det gör läraren med hela gruppen. Inte heller denna 

gång tar hon upp huvudräkningsuppgifterna. De färdighetstränar också 

multiplikationstabellen med en egenkomponerad sång som de sjunger tre gånger och 

efter det arbetar eleverna i elevböckerna. 
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Sammanfattning Disas lektionsdesign 

Min tolkning av Disas användning av lärarhandledningen Favorit matematik inför 

planering och genomförande är att hon till stor del använder sig av den genom så 

kallad offloading. Hon väljer dock bort vissa delar, till exempel 

huvudräkningsuppgifterna, och hon använder sig inte under dessa lektioner av några 

av de tips eller extrauppgifter som föreslås. Undervisningen består även av 

anpassning utifrån gruppen/kontexten. En lektion upprepar hon eftersom hon 

upptäcker att eleverna inte har förstått. Vid planeringen av den lektionen använder 

hon sig också av anpassning då hon hittar på egna uppgifter i stigande svårighetsgrad 

som skulle tydliggöra processen. Det centrala innehåll och förmågorna som finns 

beskrivna, det vill säga lärandemålet, är inget som hon under dessa lektioner tar upp 

med eleverna. En elev uttrycker dock att hon ser att hon utvecklat sin kunskap genom 

att ha gjort läxan från gårdagens lektion som repetition, att detta gjorde att hon nu 

förstod subtraktion med växling över noll. 

 

5.5 Sammanfattning resultat 
Användning av läromedel  

Lärarna uppger att det är en trygghet att läromedlet utgår ifrån läroplan/kursplan 

(Skolverket, 2011).  De anser att det ger en garanti för att alla områden blir 

behandlade. Dock skiljer de sig åt när det gäller synen på det läromedel de arbetar 

med. Både Anna och Berit som arbetar med Matte Eldorado uttrycker att det är 

skolan som har valt läromedlet och inte de själva, medan Cilla och Disa själva valt 

läromedel. Cilla och Disa är mycket nöjda med sitt läromedel, Favorit matematik. 

Berit, som använder Matte Eldorado, är inte helt nöjd. Anna slutligen är inte alls nöjd 

med Matte Eldorado utan skulle vilja byta läromedel.  

Även hur lärarna använder sig av läromedel skiljer sig enligt deras beskrivning åt.  

Anna använder inte någon elevbok under höstterminen i årskurs ett, men använder 

den från pärm till pärm under vårterminen. Lärarhandledningen använder hon som 

uppslag för att hitta idéer, men hon använder många källor för att planera och 

genomföra sina lektioner. Berit använder till viss del lärarhandledningen. Hon läser 

igenom de sidor som är kopplade till elevbokens sidor, men i övrigt använder hon sig 

inte av lärarhandledningen. Elevboken använder hon sig dock helt av.  Cilla följer 

läromedlet normativt. Hon anser att det tillför det som hon behöver för att undervisa 

i matematik. Hon spar tid eftersom hon inte behöver lägga ner någon tid på att göra 

en egen planering. Dock ser hon att det kan ha begränsningar eftersom det också, 

som hon uttrycker ”är ganska styrande”, men det är inget som hon upplever som 

negativt. Disas syn på användning av läromedlet Favorit matematik är att hon i 

princip följer lärarhandledningens förslag på lektionsplanering. Hon anser att den 

tillför det hon behöver för att undervisa i matematik. Vid enstaka tillfällen anpassar 

hon utifrån gruppen genom att till exempel repetera ett pass.  
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Läromedlet som resurs 

De två lärare som använder Matte Eldorado anser att lärarhandledningen även bidrar 

till deras kunskap, men lärarna som har Favorit matematik anser att den kunskap de 

får mer består av hur de ska nå fram till eleverna. Det kan tolkas som en skillnad på 

perspektiv, lärarens eller elevens. Dessutom anser lärarna som har Matte Eldorado 

att den är lärande för dem trots att de uttrycker ett missnöje med läromedlet. Lärarna 

som har Favorit matematik är väldigt nöjda med läromedlet, men uttrycker inte lika 

tydligt att de anser att den också utvecklar deras lärande. Cilla menar dock att hon 

har utvecklat sitt matematiska språk och fokus på matematiska begrepp, vilket jag 

tolkar som en utveckling av lärares lärande. Både Anna och Berit tar upp exempel ur 

Matte Eldorado som de anser orsakar problem för både eleverna och dem, men Berit 

anser att det också utvecklar hennes kunskaper. Hon tar upp exemplet med tallinjen 

som fick henne att fördjupa förståelsen för hur hon kan arbeta med den. Syftet med 

övningarna uttrycker både Anna och Berit att de saknar emellanåt. Cilla uttrycker viss 

frustration över hur hon ska göra för att klargöra syftet med övningen och få eleverna 

att förstå det. Disa förlitar sig på sin egen erfarenhet och kunskap vid 

färdighetsträning av vissa moment där lärarhandledningen inte tillgodoser tillräckligt 

med metodik eller färdighetsträning. 

Lektionsdesign – lärarnas planering och genomförande av lektioner 

Läromedlen påverkar lärarna i denna studie på olika sätt vad avser deras design av 

undervisning. De använder sig av offloading, anpassning och/eller improvisation vid 

planering och genomförande av lektioner: 

 Offloading: Den lärare som i högst grad interagerar med läromedlet är Cilla 

som både vid planering och genomförande till stor del följer 

lärarhandledningens intentioner. Cilla har inte en egen skriftlig planering utan 

hon har med sig lärarhandledningen till lektionen och följer de förslag på 

lektionsplanering som föreslås i den. Även Disa följer lärarhandledningen vid 

planering av undervisning. Hon gör normalt inte heller någon egen skriftlig 

planering inför lektionerna utan har också med sig lärarhandledningen vid 

genomförandet av lektioner. Både Cilla och Disa använder Favorit matematik 

som har ett förslag på en lektionsplanering för varje lektion och de använder 

sig även av läxsidorna, problemlösningsuppgifterna, elevbokens diagnoser 

etcetera.  

Berit använder sig också av offloading när hon planerar sina lektioner, men 

inte på samma sätt som Cilla och Disa. Hon utgår ifrån förslag i 

lärarhandledningen som beskriver hur hon kan genomföra undervisningen, 

men under genomförandet övergår hon till att använda sig av elevboken. 

Hennes skriftliga planering av lektionen följer elevbokens upplägg, men 

kompletteras med förslag ur lärarhandledningen till exempel att ta upp 

sambandet mellan multiplikation och division. Berit använder Matte Eldorado 

och den erbjuder inte ett lika tydligt förslag på lektionsgenomgång som Favorit 

matematik. Alla fyra lärarna avser att låta eleverna arbeta med samtliga sidor i 
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elevboken vilket jag tolkar som att när det gäller elevboken använder de sig 

alla av offloading.  

 Anpassning: Cilla och Disa som använder Favorit matematik anpassar vid 

planering av undervisning genom att till exempel hoppa över delar som 

upplevs tjatiga, lägga till uppgifter eller upprepa lektioner som eleverna inte 

förstått. Anpassningen sker utifrån elevgruppen/kontexten. Även under 

genomförandet av lektionerna sker anpassning utifrån elevgruppen till 

exempel Berit som går över till att gå igenom elevboken gemensamt med 

eleverna när hon upplever att de inte har förstått. Då utgår hon ifrån sin egen 

erfarenhet och varierar på det sättet förklaringarna till elevbokens uppgifter. 

Hon leder slutligen eleverna vidare genom att göra elevbokens uppgifter i 

helgrupp. Cilla bryter också lektionen för att låta elever gå fram och förklara 

och visa om de har förstått syftet med övningen. Hon konkretiserar med 

laborativt material. När Disa ska genomföra sin lektion med växling är det 

också elever som har svårigheter att fortsätta arbeta självständigt med 

uppgifterna. Då erbjuder hon dem att stanna kvar och de gör uppgifterna 

tillsammans. 

 Improvisation: Anna är den lärare i studien som i minst grad interagerar med 

läromedlet. Hon är mycket influerad av sociala medier. Hon söker efter idéer 

till lektionsplanering i olika läromedel/lärarhandledningar och inspireras 

också av sina kollegor på skolan vid planering av undervisning. De 

gemensamma genomgångarna är förhållandevis korta och kan inte utifrån 

analysen kopplas till det av skolan valda läromedlet. Hon improviserar till stor 

del vid planering av undervisning. Även Disa improviserar vid planering av 

undervisning när hon använder sig av en egenkomponerad sång för att 

färdighetsträna multiplikationstabellerna. Improvisation förekommer också 

vid genomförande av lektioner till exempel Berit som tar upp exemplet med 

fyrbenta respektive tvåbenta hästar för att konkretisera 2∙4 och 4∙2. 
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6. Slutsatser 

Denna studie handlar om hur lärare interagerar med läromedel, hur de själva ser på 

denna interaktion och vilken roll läromedlet har vid planering och genomförande av 

undervisning, det vill säga vid lektionsdesign. Problemformuleringen som ligger till 

grund för studien är: 

- Vilken roll spelar läromedel i lärares planering och genomförande av 

matematikundervisning? 

I detta kapitel dras slutsatser utifrån studiens resultat och därmed besvaras studiens 

problemformulering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

En viktig påverkansfaktor på relationen lärare – läromedel är lärarens syn på 

läromedel och deras erfarenheter (Boesen m.fl., 2007; Remillard, 2005). Dessa fyra 

lärares syn på läromedel skiljer sig åt. Anna och Berit uttrycker ett missnöje med 

läromedlet, i detta fall Matte Eldorado. De menar att valet av läromedel har gjorts av 

skolan och inte av dem själva. Anna anser att läromedlet Matte Eldorado i för hög 

grad gynnar enskilt arbete i en elevbok. Rapporter från bland annat Skolverket 

påvisar enligt Johansson (2009) att läromedel har haft en för styrande roll på 

undervisningen i svenska skolor och underbygger enskilt arbete. Det är av vikt att 

läromedel inspirerar, influerar och väcker engagemang hos lärare (Brown, 2009; 

Remillard, 2005), vilket inte läromedlet har gjort hos Anna och Berit. En annan viktig 

påverkansfaktor på relationen är lärares erfarenheter (Remillard, 2005). Enligt 

Superfines (2009) slutsatser skulle en nyexaminerad lärare ha en tendens att följa ett 

läromedel mer än vad en erfaren lärare skulle göra. Det överensstämmer med Cilla, 

men det stämmer inte alls med Anna. Erfarna lärare brukar däremot, enligt 

Superfine, lita mer på sina egna erfarenheter än lärarhandledningen och ha en större 

tendens att välja ut relevanta delar i läromedlet. Det överensstämmer till viss del med 

de två lärare i denna studie som har lång erfarenhet. Både Berit och Disa utnyttjar sin 

erfarenhet när de behöver anpassa undervisningen, men de visar även att de är 

beredda att ta till sig av de nya intentioner läromedlet föreslår och därmed utveckla 

sin undervisning. 

Alla lärarna uppger att de använder sig av läromedel, men de använder läromedlen 

på olika sätt. Samtliga använder sig av hela elevboken, förutom Anna under 

höstterminen i årskurs ett. Hur de använder sig av lärarhandledningen skiljer sig 

dock åt, och den största skillnaden visar Anna och Cilla som båda är nyexaminerade. 

Min tolkning av Annas användning är att hon inte i någon större utsträckning 

använder lärarhandledningen till Matte Eldorado, medan Cilla däremot helt utgår 

ifrån lärarhandledningen till Favorit matematik. Enligt Heinonen (2005) skiljer det 

sig åt hur lärare i Finland och Sverige använder sig av lärarhandledningar. De finska 

lärarna är mycket nöjda med läromedlen och använder sig av dem regelbundet, vilket 

också de två lärare i denna studie som använder det finska läromedlet gör. Finska 

lärare anser att lärarhandledningar är till stor hjälp vid undervisning (L. Pehkonen, 

2004), och detta överensstämmer också med dessa två lärare. Enligt Hemmi 
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(personlig kommunikation, 22 april 2015) har dock det finska läromedlet omarbetats 

innan det presenterades för den svenska marknaden. Det har förenklats och innehåll 

som skulle kunna vara en resurs för lärare har tagits bort. Lärarna i denna studie som 

använder det finska omarbetade läromedlet anser ändå att läromedlet är heltäckande 

och ett didaktiskt stöd för dem vid design av undervisning, men de lyfter också 

exempel där de saknar stöd. Om en lärare helt utgår ifrån ett läromedel ställer det 

krav på att läromedelsförfattarna verkligen har utgått ifrån läroplanen, annars 

riskerar eleverna att inte få den utbildning de har rätt till (Jablonka & Johansson, 

2010). Om läromedlet å andra sidan är komplett kan det resultera i att eleverna får en 

fullvärdig undervisning, men det inte är någon garanti för att lärare ska lyckas nå 

målen med undervisningen (Brown, 2009). Att inte använda ett läromedel förutsätter 

att läraren själv är väl insatt i läroplanens intentioner för att säkerställa att eleverna 

får kunskaper i enlighet med kursplanens mål. Lärarna uppger att det är positivt att 

läromedlen utgår ifrån läroplanen LGR11 (Skolverket, 2011), att det ger en trygghet 

att kursplanens innehåll i och med det blir behandlat. Disa antyder dock att det finns 

innehåll som kanske inte stämmer med läroplanen. Det finns en risk när läroplaners 

utformande lämnas till läromedelsförfattare att tolka (Jablonka & Johansson, 2010). 

Genom att använda sig av ett läromedel som tydligt uppger att det utgår ifrån 

läroplanen och kursplanens innehåll kan det ge lärarna en falsk trygghet, så att de 

tror att de därmed har behandlat kursplanens innehåll. Risken finns att vissa delar 

kan saknas eller har utelämnats av läromedelsförfattarna, eftersom läromedel i 

Sverige inte granskas av någon högre instans (ibid.).  

Om läraren ser på läromedlet som en resurs för deras eget lärande påverkar lärarens 

relation till läromedlet (Brown, 2009; Remillard, 2005; Sherin & Drake, 2009). Både 

Anna och Berit uttrycker ett visst missnöje med läromedlet, men anser ändå att 

läromedlet är en resurs för dem själva didaktiskt, men också för deras eget lärande. 

Cilla och Disa uppger inte att läromedlet är en resurs för deras eget lärande, utan 

dessa båda lärare har ett tydligare elevperspektiv. Det överensstämmer inte med 

Sherin och Drakes (2009) slutsatser att lärare som läser läromedlet för att utveckla 

sig själva tar till sig läromedlet mer. I den här studien är det de lärare som använder 

sig av alla delar i läromedlet som har en mer elevfokuserad undervisning. Däremot 

anser Cilla att hon sedan hon började använda lärarhandledningen till Favorit 

matematik har lyft begrepp och begreppsförståelse. Hon tror inte att hon skulle ha 

gjort det om hon inte hade fått stöd för det i lärarhandledningen. Om läromedlet ses 

som en resurs kan det vara en katalysator för förändring (Brown, 2009). Även Davis 

och Krajcik (2005) påtalar vikten av att läromedel också fokuserar lärares lärande. 

Ytterligare ett exempel på lärares lärande ger Berit när hon ska arbeta med tallinjen. 

Hon säger att hon i och med det var tvungen att förändra sin undervisning och de 

erfarenheter hon bar med sig. Genom att utgå ifrån lärarhandledningen, i detta fall 

Matte Eldorado, fick läraren nya kunskaper och utvecklade sig själv. 

Läromedelsförfattarna har i detta exempel lyckats övertyga läraren om syftet och 

varför en övning ska utformas på ett speciellt sätt, vilket forskningen förespråkar för 

att lärare ska vara villiga att använda ett nytt läromedel (Brown, 2009; Davis & 

Krajcik, 2005; Sherin & Drake, 2009; Superfine, 2009). Anna och Berit använder 
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Matte Eldorado som är ett svenskt läromedel, medan Cilla och Disa använder ett 

läromedel från Finland. Enligt Koljonen (2014) ses inte de finska läromedlen som en 

resurs för lärare att utveckla djupare teoretiska kunskaper, men Eldorado skulle 

kunna anses göra det, enligt Hemmi m.fl.(2013). Det överensstämmer med det 

lärarna i denna studie uttrycker, det vill säga att om läromedlet ger uttryck för att 

även utveckla lärares lärande så har lärarna antagit det. 

Lärarna anser dock att läromedlet inte alltid tillgodoser det de behöver. Anna och 

Berit ger exempel på övningar där de saknar förklaringar och syftet med övningen. 

Enligt Remillard (2005) behöver lärare hjälp med hur de ska använda sig av 

läromedel, men det förutsätter också att läromedlet är utformat så att det ger 

didaktiska förklaringar och förståelse för intentionerna som ligger bakom. Clements 

(2007) betonar vikten av att läromedel bygger på forskning. Enligt Matte Eldorados 

hemsida ska den bygga på forskning, men det framgår ingenstans vilken forskning 

eller vilka forskare. I Favorit matematik nämns inget om huruvida den är 

forskningsbaserad. Enligt Brown (2009) har läromedel som stöder hur lektioner ska 

designas en positiv effekt. Favorit matematik visar i sin lärarhandledning ett förslag 

på en lektionsgång hur varje lektion kan genomföras. Disa, som arbetar med Favorit 

matematik, tar upp att det saknas hur färdighetsträning ska ske, men hon ser det inte 

som ett problem, utan hon löser det utifrån sin långa erfarenhet som lärare. Enligt 

Hemmi och Krzywacki (2014) är lärarna vana vid att läromedel består av mycket 

färdighetsträning och att de inte litar på att eleverna kommer att tillgodogöra sig 

dessa kunskaper ändå. Både Brown (2009) och Superfine (2009) argumenterar för 

läromedel som är mer övertygande och tydliga. Enligt senare tids forskning bör lärare 

också fokusera på bland annat kommunikations- och problemlösningsförmågorna 

(Boesen m.fl., 2007; Remillard, 2005). Problemlösning uppgav endast lärarna med 

lång erfarenhet att de planerade in och arbetade medvetet med. Cilla uppgav att det 

oftast endast var de elever som var snabbast som hann med problemlösning. Även 

kommunikationsförmågan lyfts som en viktig kunskap. Samtliga lärare uttrycker att 

de är medvetna om detta och att det är något de strävar efter. Cilla uppger att en stor 

del av lektionen går till gemensamma diskussioner, men ingen av lärarna uttrycker 

att de använder lärarhandledningen för att få förslag på hur de kan främja elevers 

kommunikationsförmåga. Jablonka och Johansson (2010) tar upp risken med att 

läromedel som ska spegla läroplanens intentioner kanske inte gör det. Den enda av 

lärarna som tar upp lärandemål vid planeringen och som har skrivit ner lärandemålet 

är Anna. Vikten av att ha kunskap om lärandemål betonas av forskare (Brown, 2009; 

Clements, 2007; Remillard, 2005). I Matte Eldorado inleds varje sidouppslag i 

lärarhandledningen med Lärandemål, och i Favorit matematik inleds varje 

sidouppslag med Centralt innehåll. De punkter som räknas upp under dessa rubriker 

är dock innehållsligt lika.   

Browns (2009) ramverk visar på tre typer av användning: offloading, anpassning 

eller improvisation. Lärarna i denna studie använder sig av dessa i olika grad. Anna 

använder läromedlet till stor del utifrån Browns tredje typ av användning. Hon 

improviserar vid planering av lektioner och anpassar undervisningen utifrån sin syn 
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på hur undervisning bör se ut, eftersom hon i liten grad använder sig av 

lärarhandledningen till Matte Eldorado. Utifrån observationerna återspeglas inte 

läromedelsförfattarnas intentioner i hennes undervisning. Hon följer inte 

lärarhandledningen vid introduktion av subtraktion. Jag tolkar detta som att hon inte 

ser på läromedlet som en resurs. Dock uttrycker hon att hon får mycket tips och stöd 

från sociala medier och kollegor och ser dem som en resurs. Analysen av 

observationerna från Berit visar att hon följer den skriftliga planering hon har 

förberett lektionen med, som i sin tur är upplagd i första hand utifrån elevbokens 

struktur på uppgifter. Hon inleder med egna exempel, men alla tre lektionerna 

avbryter hon och går gemensamt igenom flera av elevbokens uppgifter, då hon 

upptäcker att flera av eleverna upplever att uppgifterna är svåra. Sherin och Drake 

(2009) tar upp lärares förmåga att vara flexibla och kunna anpassa utifrån elevernas 

behov och det som uppstår på lektionen, och att denna förmåga bland annat beror på 

lärares erfarenhet. De menar att de lärare som utvärderar under tiden, utifrån ett 

elevperspektiv, behandlar matematiska begrepp och procedurer mer 

innehållsmässigt. Utifrån Browns (2009) ramverk utgår Berit från hans första typ av 

undervisning, det vill säga hon följer den planering hon har gjort som utgår ifrån 

elevboken och tips från lärarhandledningen. Hon upptäcker dock en bit in på 

lektionen att hon måste anpassa undervisningen utifrån eleverna och hon använder 

sig också av improvisation utifrån egen erfarenhet. Cilla utgår också från Browns 

första typ av undervisning, det vill säga offloading, då hon följer läromedlets förslag 

på lektionsdesign. Analysen av hennes lektioner visar att lärarhandledningen är en 

resurs för henne vid design av undervisning. Det förekommer anpassning till viss del 

utifrån elevernas behov, vilket överensstämmer med Remillards (2005) syn på hur 

lärare bör möta elever. Cilla är den som har de längsta genomgångarna och hennes 

lektioner innehåller mycket kommunikation mellan elever och lärare. Grant m.fl. 

(2009) lyfter vikten av att utveckla helklassdiskussioner och att lärarhandledningar 

även bör innehålla förslag på hur lärare kan göra för att utveckla elevers 

kommunikations- och resonemangsförmåga. De finska läromedlen gynnar 

helklassdiskussioner (Koljonen, 2014), men det är inte specifikt framskrivet på de 

sidor i lärarhandledningen som är kopplade till Cillas lektion hur hon skulle kunna 

utveckla elevers kommunikationsförmåga. Liksom Cilla använder sig Disa av 

offloading vid lektionsdesign. Hon följer lärarhandledningens förslag och hon ser den 

som en resurs. Däremot anpassar hon en större del av lektionerna än Cilla, då hon 

upptäcker att eleverna inte har förstått subtraktion med växling. Disa utnyttjar sin 

erfarenhet då hon utvärderar under tiden (Sherin & Drake, 2009), till exempel när 

hon genomför samma lektion en gång till. Lärarhandledningen till Favorit matematik 

uppmanar att läxor ska ges varje dag som repeterar det eleverna gjort under dagen, 

vilket skiljer sig från svenska läromedel (Hemmi & Krzywacki, 2014). En av Disas 

elever uppger att det har gett henne fördjupade kunskaper. 

Sammanfattning slutsatser 

Denna studie visar att det är många faktorer som lärare anser påverkar dem vid 

design av undervisning. De har alla en relation till läromedel men den är komplex och 
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beroende av läraren som individ och hans eller hennes syn på undervisning, men 

också av läromedlets utformning och förmåga att vara en resurs för läraren. Detta 

stöder Remillard (2005) och Browns (2009) teorier att det är av stor vikt hur 

läromedel är utformade. Läromedelsförfattare behöver ta till sig av praktiknära 

forskning (Clements, 2007) för att kunna utforma läromedel som kan vara ett stöd 

för alla lärare oavsett designkapacitet (Brown, 2009). Min slutsats blir att dessa fyra 

lärare planerar sina lektioner utifrån olika syn på läromedlet som resurs. Även vid 

genomförandet av lektionerna påverkar läromedlet lärarna i olika grad. Elevboken 

har stor påverkan på samtligas lektioner, eftersom de följer den. Samtliga anser, men 

i olika grad, att lärarhandledningen skulle kunna förbättras för att vara en resurs för 

lärarna i deras undervisning. 

Vilken roll spelar läromedel i lärares planering och genomförande av 

matematikundervisning? 

Hur lärare ser på läromedel påverkar vilken roll läromedel får i undervisningen. Om 

lärare är delaktiga i beslutet av val av läromedel kan det bidra till att de ser på 

läromedlet som en resurs. Läromedel inger också lärarna en trygghet att de genom att 

använda ett läromedel behandlar alla delar i läroplan/kursplan, vilket inte är säkert 

att läromedlet gör.  

Lärarnas användning av lärarhandledningen skiljer sig åt både vid planering och 

genomförande av lektioner. Detta gäller både hur de ser på den som en resurs och i 

vilken grad de använder sig av den. De lärare som använder det finska läromedlet ser 

det som en resurs i högre grad än vad de lärare som använder det svenska gör. Dock 

uppger både Anna och Berit som använder det svenska läromedlet att det upplever 

att det är lärande också för dem. Detta uttrycker inte Cilla och Disa lika tydligt, men 

de ger flera exempel på hur läromedlet är en resurs för dem. Samtliga lärare ger 

exempel på uppgifter där de har svårt att tolka läromedelsförfattarnas syfte med 

övningen. De lärare som använder det finska läromedlet använder sig i högre grad av 

lärarhandledningen än de lärare som använder det svenska läromedlet. Elevboken 

spelar dock en stor roll i matematikundervisningen eftersom alla lärare (förutom 

Anna första terminen) väljer att använda en elevbok. 

Browns (2009) tre typer av användning offloading, anpassning och improvisation, 

finns representerade på lärarnas lektioner men i olika omfattning. De lärare som 

använder det finska läromedlet Favorit matematik använder sig till stor del av 

offloading både vid planering och genomförande av undervisning. Favorit matematik 

erbjuder ett färdigt förslag på lektionsgång vilket gör att lärarna har möjlighet att 

följa den och behöver inte göra en egen skriftlig planering. Berit som använder Matte 

Eldorado kompletterar lärarhandledningen med en egen skriftlig planering, men det 

är i huvudsak elevboken som hon följer genom offloading. Samtliga lärare använder 

sig av offloading när det gäller elevboken. Anpassning förekommer i 

planeringsstadiet på de lärare som använder det finska läromedlet genom att de tar 

bort eller lägger till övningar. Om lärarna som använder det svenska läromedlet också 

anpassar vid planering av undervisning går inte att tolka eftersom Matte Eldorado 
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inte erbjuder ett färdigt lektionsförslag. Det är upp till läraren att själv designa 

undervisningen men utifrån instruktioner och förslag i lärarhandledningen. I 

genomförandestadiet använder sig alla lärare utom Anna av anpassning utifrån 

elevgruppen/kontexten genom att förtydliga, konkretisera eller komplettera 

övningar. Om Anna anpassar under genomförandet av lektionerna går inte att tolka 

eftersom hon inte gör en preciserad planering inför varje lektion. I planeringsstadiet 

däremot använder sig Anna av improvisation eftersom hon inte följer 

lärarhandledningens förslag på lektionsupplägg, utan hon hämtar idéer från många 

olika källor. Improvisation förekommer också på lektionerna till exempel På Berits 

lektion. 
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7. Diskussion 

I diskussionen lyfter jag de mest intressanta slutsatserna utifrån studiens syfte, att få 

en större förståelse för vilken roll läromedel spelar i matematikundervisningen. 

Kapitlet är indelat utifrån Remillards (2005) och Browns (2009) ramverk det vill 

säga Läraren, och de resurser som läraren bidrar med, Läromedlet, och det ett 

läromedel bidrar med, samt slutligen Relationen lärare – läromedel, den interaktion 

som råder dem emellan vid planering och genomförande av lektioner. Jag lyfter i 

slutet också vad studien bidrar med och ger förslag på fortsatt forskning.  

Läraren 

Alla fyra lärare som ingått i studien uttrycker ett stort engagemang för matematik och 

att de vill överföra den attityden till ämnet på eleverna, vilket bland annat Hattie 

(2012) tar upp som en viktig förmåga hos lärare, att kunna skapa intresse för 

matematik. Enligt lärarna har de också lyckats med detta då de menar att deras 

elever tycker att matematik är ett roligt ämne. Flera forskare tar upp just läraren som 

den viktigaste påverkansfaktorn i undervisningen (Boesen m.fl., 2007; Hattie, 2012) 

och vilket läromedel de använder kan då tyckas vara av sekundär betydelse, om 

lärarna själva känner sig trygga med läromedlet. Att läromedlet utgår ifrån 

läroplanen (Skolverket, 2011) lyfter samtliga lärare som en trygghetsfaktor. De anser 

att det ger en garanti för att läroplanens innehåll blir behandlat, trots att Disa antyder 

att det kanske inte stämmer.  

Den här studien visar att läromedel i matematik spelar en stor roll i lärares 

undervisning. Det läromedel läraren valt att använda påverkar inte bara läraren utan 

också eleverna, vilket en av lärarna i studien ger uttryck för eftersom hon menar att 

hon kan se på en elev när den kommer ny till klassen vilket läromedel den tidigare 

använt. Speciellt elevboken har stor påverkan på undervisningen eftersom den 

används i stort sett från pärm till pärm av alla fyra lärare.  

Anna och Berit i denna undersökning uttrycker att de är missnöjda med läromedlet, 

men om det är just Matte Eldorado eller läromedel i allmänhet framgår inte. Båda 

arbetar på samma skola och där har de gemensamt tagit ett beslut att alla ska ha 

Matte Eldorado. Om lärarna ska känna sig trygga med läromedlet och uppleva att 

läromedlet är en resurs för dem, är det viktigt att relationen är bra från början. Det 

kan ha påverkat dessa lärare negativt om de upplever att de inte har varit delaktiga i 

beslutet. Kanske har dessa lärare blivit påverkade av de rapporter som kommer från 

bland annat Skolverket (Johansson, 2009) som rapporterar om undervisning som 

styrs av ett läromedel och där eleverna största delen av lektionerna enskilt arbetar i 

elevboken. Om lärare inte känner sig nöjda med ett läromedel kan det bidra till att 

lärarna kanske inte tar sig tid att tillräckligt sätta sig in i läromedlet och försöka 

förstå läromedelsförfattarens intentioner med vissa övningar. Lärarens syn på 

läromedel är en viktig påverkansfaktor på relationen lärare – läromedel (Boesen 

m.fl., 2007; Hattie, 2012; Remillard, 2005). Anna uppger att hon anser att läromedlet 

(Matte Eldorado) är gammalmodigt och uppmuntrar enskilt arbete i elevböckerna, 
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vilket kan vara ett exempel på en generell syn på läromedel som hon bär med sig. Den 

synen kan förorsaka att hon upplever att läromedlet inte är en resurs för henne och 

därför tar hon sig inte tid att sätta sig in i läromedlet, trots att hon skulle kunna få 

hjälp både didaktiskt och matematiskt. Hon lägger ner mycket tid på att leta i andra 

källor efter tips och idéer och vill använda sociala medier, appar, filmer med mera i 

undervisningen. Det är då viktigt att läromedlet också kan bidra med dessa delar för 

att passa Annas syn på undervisning. Obara och Sloan (2009) menar dock att det 

krävs både tid och ansträngning av lärarna för att nya idéer som 

läroplaner/läromedel vill förmedla ska bli accepterade. Cilla och Disa däremot har 

själva valt att prova läromedlet efter rekommendationer från andra lärare. Det kan ha 

påverkat deras attityd till läromedlet om de har fått höra att läromedlet är uppskattat 

och ger goda resultat i Finland och att de själva har valt just detta läromedel. Trots att 

läromedlen är nya för alla fyra lärarna har Cilla och Disa satt sig in i läromedlet 

(Favorit matematik) och antagit läromedelsförfattarnas förslag och idéer i högre grad 

än Anna och Berit har gjort. 

Även lärarnas egen kompetens påverkar deras relation till läromedel (Remillard, 

2005). I den gamla lärarutbildningen där lärarna blev Tidigarelärare skulle de ha en 

behörighet som sträckte sig från förskolan upp till mellanstadiet. De valde dock 

inriktning, men i praktiken kan det medföra att lärare som bara har 15 

högskolepoäng i matematik kommer att undervisa i de tidiga grundskoleåren. Det 

bidrar givetvis till att det är svårare för lärare med mindre utbildning i matematik att 

utveckla en hög pedagogisk designkapacitet. Både läraren och läromedlet som resurs 

påverkar hur hög designkapacitet en lärare har (Brown, 2009). Om nya läroplaner 

ska ge avtryck i elevers ökade kunskaper måste lärare vara beredda att både förändra 

sin undervisning, men också förbättra sina egna kunskaper (Remillard, 2005). Syftet 

med den här studien är inte att undersöka lärarnas kompetens, men ett läromedel 

som främjar lärares lärande (Davis & Krajcik, 2005) skulle kunna ses som 

kompetensutveckling för lärare. 

Läromedlet 

Lärarna uppger att det är en trygghet att läromedelsförfattarna uppger att läromedlet 

är kopplat till LGR11 (Skolverket, 2011). Det ställer krav på läromedelsförfattare att 

de är väl insatta i läroplanens/kursplanens intentioner och kan förmedla dessa 

intentioner till lärare i samtliga delar av läromedlet. Det kan skapa en konflikt i 

relationen lärare och läromedel om läraren förutsätter att läroplanens/kursplanens 

intentioner uppnås genom att använda ett specifikt läromedel. Ett läromedel som kan 

förmedla detta skulle dock kunna vara en stor resurs för lärarens utveckling både 

didaktiskt och matematiskt (Brown, 2009; Davis & Krajcik, 2005; Remillard, 2005). 

Lärarna behöver fortbildning och mycket statliga pengar satsas på fortbildning av 

lärare (Skolverket 2011b; Skolverket2012c), men det skulle behöva satsas pengar på 

att också utveckla bra läromedel.  

Hur läromedlen är utformade är av stor betydelse, och om forskning visar att 

variation, kommunikation och problemlösning (Boesen m.fl., 2007; Hattie, 2012) är 
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viktigt bör det genomsyra läromedlen. Lärarna i denna studie lyfter vikten av att 

främja kommunikation. Min tolkning är att det inte lyfts lika tydligt i 

lärarhandledningar, även om Koljonen (2014) menar att de finska läromedlen gynnar 

en klassrumskultur som bygger på helklassdiskussioner och elevers delaktighet i 

dessa. Läromedel bör främja utvecklingen av helklassdiskussioner och även behandla 

elevers missuppfattningar (Grant m.fl., 2009; Neuman m.fl., 2013). Studien visar på 

brister i läromedlen som dessa lärare använder. Lärarna uppger att de inte förstår 

syftet med övningarna, eller att de inte når fram med syftet till eleverna. De anser att 

de måste komplettera utifrån egen erfarenhet och att det inte finns tillräckligt med 

förslag på hur de kan variera träningen av vissa moment. Det är då anmärkningsvärt 

att läromedelsförfattare omarbetar en upplaga (K. Hemmi, personlig 

kommunikation, 22 april 2015), och tar bort just de delar som skulle kunna vara en 

resurs för lärare. Förhoppningsvis inser förlaget detta och återinför de delarna även i 

den svenska versionen.  

Brown (2009) ger förslag på hur läromedel bör utformas för att passa alla lärare vare 

sig de är nyutexaminerade, har lång erfarenhet, har hög eller låg designförmåga 

etcetera. Jag skulle vilja påstå att läromedel har en stor påverkan på lärares design av 

undervisning och om undervisningen i matematik i Sverige ska utvecklas bör 

läromedel bygga på forskning. Clements (2007) tar upp mål för läromedelsforskning 

bland annat effekten på undervisningen och vilken effekt det sedan får på elevernas 

kunskaper. Här behövs mer forskning, men också att läromedelsförfattare utgår ifrån 

forskning som finns och om de gör det att de tydligare klargör vilken forskning och på 

vilket sätt.  

Relationen lärare – läromedel 

Denna studie visar hur lärare i praktiken använder ett läromedel, på relationen lärare 

– läromedel och att det krävs mer av läromedlen för att de ska tillgodose alla lärare. 

Lärare kommer att fortsätta använda sig av läromedel i matematik, men då bör det 

vara läromedel som lärarna känner sig trygga med och som de anser är en resurs för 

dem. Kan vi vara säkra på att våra svenska läromedel fokuserar på det som både 

politiska styrdokument (Skolverket 2011) och forskare (Brown, 2009, Remillard, 

2005) förespråkar nämligen problemlösningsförmåga, begreppsförståelse, 

matematiskt tänkande, resonemangs- och kommunikationsförmåga? Är det 

läromedelsförfattare som ska stå som tolkare av läroplaner/kursplaner eller hör det 

till lärarens profession? Kan det tolkas som att läromedlet ses som en implementerad 

läroplan om ett läromedel styr undervisningen? Har lärare för stort förtroende för att 

läromedel verkligen bygger på läroplanen/kursplanen? 

Utifrån Browns (2009) ramverk som användes för att visa på interaktionen mellan 

lärare och läromedel visar studien att dessa fyra lärare använder sig av olika typer av 

interaktion. Cilla och Disa som använder det finska läromedlet använder sig till stor 

del av offloading, det vill säga de har tagit till sig av det läromedlet förordar och 

använder sig av det i praktiken. De har avsatt tid för att sätta sig in i läromedlet, 

vilket kan bidra till att de förstår varför de delarna finns med. Det kan bidra till att de 
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är positivare inställda till läromedlet och ser det som en resurs. Sherin och Drake 

(2009) menar att lärares förmåga att ta till sig bland annat beror på deras erfarenhet, 

men att även andra faktorer väger in. Anna och Berit som använder det svenska 

läromedlet har olika angreppssätt att ta till sig av läromedlet. Berit läser 

lärarhandledningens sidor som hör till det område hon ska behandla, men anpassar 

innehållet efter elevgruppen, och under lektionen är det elevbokens innehåll som 

undervisningen utgår ifrån. Anna däremot visar inte i praktiken att hon har tagit till 

sig av läromedlet varken i planering eller genomförande. Min tolkning är att Anna 

använder sig av improvisation vid planering av undervisning, med improvisation 

menar jag att hon i planeringsfasen använder sig av andra källor till exempel tips från 

kollegor och interaktiva källor. Det kan jämföras när Berit improviserar under 

lektionen genom att jämföra 2∙4 och 4∙2 och kopplar det till två hästar med fyra ben 

eller fyra hästar med två ben. Det exemplet finns inte i lärarhandledningen och det 

framgår inte var hon har fått det ifrån. Det kan vara hon själv som har hittat på det, 

men det kan också komma från källor som hon använt tidigare till exempel ett äldre 

läromedel eller tips från en kollega. Ett läromedel som tillgodoser lärarna med fler 

exempel på hur de kan förebygga elevers missuppfattningar skulle underlätta för 

lärarna, men det förutsätter också att lärarna är beredda att ta till sig av de idéer som 

läromedlet förordar (Sherin & Drake, 2009). 

Att använda sig av ett läromedel bör vara en resurs för lärare (Brown, 2009; Hill & 

Charalambous, 2012; Remillard, 2005). För det första spar det mycket tid: ”Varför 

uppfinna hjulet på nytt?”. För det andra kan ett bra läromedel också vara lärande 

även för lärare både matematiskt och didaktiskt. Men då krävs det att läromedlet 

bygger på forskning om hur elever lär och hur lärare bör undervisa (Clements, 2007). 

Det kan inte överlåtas åt läroboksförfattare och förlag som i första hand har 

ekonomisk vinst i fokus. Det skulle också garantera en mer likvärdig undervisning. 

Dock skulle det inskränka på lärares frihet att välja läromedel och kanske även 

arbetssätt, men om läromedlen bygger på forskning bör det motivera lärare att 

förändra sin undervisning, för att på det sättet nå bättre resultat. Om ett läromedel är 

utformat som en resurs för lärare kan det bidra till att lärare utvecklar en hög-

kvalitativ undervisning (Hill & Charalambos, 2013). Det skulle också kunna bidra till 

att lärares syn på läromedel förändras från att se dem som artefakter som styr en 

undervisning som främjar individuellt arbete, till att främja variation, 

kommunikations- och problemlösningsförmågan etcetera (Boesen m.fl., 2007).  

Vidare forskning 

Denna studie visar på relevansen av att mer forskning bedrivs kring lärares relation 

till läromedel. Det behövs också mer forskning om lärares designkapacitet och vilket 

stöd lärare behöver för att utveckla en god designkapacitet. Brown (2009) har i sitt 

ramverk även med läromedel och lärare som resurs. I denna studie har jag inte 

fokuserat på dessa utan på relationen dem emellan och de tre typerna av användning: 

offloading, anpassning och improvisation. Studien skulle kunna bidra till att lärare 

ute på fältet får insikt i sin egen relation till läromedel, att de utvärderar sin egen 
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undervisning och ställer krav på läromedelsförfattare att utveckla läromedel som är 

en resurs för dem. Studien kan också få läromedelsförfattare att utveckla läromedel 

som bygger på praktiknära forskning om hur olika lärare använder sig av läromedel i 

undervisningen. Den bidrar till forskningen genom att ge ett exempel på hur 

Remillards (2005) och Browns (2009) ramverk kan användas för att undersöka 

lärares relation till läromedel. Studien visar olika typer av offloading, anpassning och 

improvisation. Vidare studier skulle kunna ytterligare fördjupa sig i hur lärare 

använder sig av läromedel, genom att undersöka när och hur lärare använder sig av 

offloading, anpassning och improvisation. Används till exempel anpassning oftare 

inom vissa ämnesområden? Vad har de lärare som ofta använder sig av improvisation 

för erfarenhet och kunskap? Hur kan läromedel utformas för att lärare ska uppleva 

att de kan använda sig mer av offloading och inte behöver lägga ner så mycket tid på 

att till exempel planera undervisning? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Hur interagerar lärare med läromedel? 

 Hur anser lärare att deras interaktion med läromedel/lärarhand-ledningar i 

matematik ser ut vid design (planering och genomförande) av undervisning? 

(Vad påverkar lärare vid design av undervisning?) 

Hur påverkar en lärarhandledning lärares design (vid planering och 

genomförande) av undervisning?  

 

 Bakgrund (erfarenhet, utbildning, tidigare läromedel) 

 

 Klassen/skolan (antal elever, elevsammansättning, organisation, arbetssätt, 

resurser, samarbete med kollegor) 

 

 Kunskapssyn Hur är du som lärare? Hur ser det ut i din klass? Hur ser du på 

läromedel? Hur har din undervisning förändrats genom åren? 

 

 Syn på läromedlet: Vad tycker du om det? Varför? Fördelar/nackdelar? Hur 

läses/används LM? Angreppssätt, allt, valda delar, komplettering (Offloading, 

anpassning, improvisation) Lär du dig också? Skillnad från tidigare 

läromedel? Koppling till Lgr11/mål? Litar du på LM? Progression? 

 

 Lärarhandledningen/elevboken Hur används dessa? 

 

 Läxor Hur? Varför? Får alla samma? Uppföljning? 
 

 Differentiering Hur? Vad? När? 

 

 Problemlösning Hur? 

 

 Bedömning Hur? Vad? När? 

 

 Planering av nästa lektion Hur gör du? Gör du skriftlig planering? Vad 

förväntar du dig av lektionen?  

 

 INSPELNING AV LEKTIONERNA, spontan reflektion direkt efter 

 

 BOKA NY TID! 
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Intervju 2: 

 Blev det som du tänkt dig?  

 Vad kommer du göra annorlunda nästa gång? (Nästa år?)  

 Något oväntat?  Spontana förändringar?  

 Har du lärt dig något?  

 Vad saknades? 
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Bilaga 2 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Helene Hammenborg och arbetar på Mälardalens högskola som 

universitetsadjunkt i matematikdidaktik på lärarprogrammen, dessutom håller jag på 

att avsluta en masterexamen i didaktik och behöver då data för min forskning. Jag 

undersöker hur lärare upplever att lärarhandledningar i matematik kan vara ett stöd 

för dem i deras undervisning. 

Detta är anledningen till att jag skickar detta brev till er som föräldrar, era barns 

lärare har erbjudit sig att ställa upp med sina erfarenheter av att arbeta utifrån en 

lärarhandledning i matematik. Det innebär att jag förutom att intervjua ert barns 

lärare kommer att filma denne under tre lektioner vilket skulle kunna innebära att 

just ditt barn på något sätt kan komma att bli med på dessa filmer. Filmerna kommer 

att fokusera vad läraren säger och gör, hur denne lägger upp och genomför 

lektionerna, avsikten är alltså inte att filma barnen. Men skulle du inte vilja att ditt 

barn ska vara med skulle jag vilja att du antingen meddelar detta till ditt barns lärare 

eller till mig. Jag följer Vetenskapsrådets etiska råd vilket innebär att varken skolans, 

elevernas eller lärarens identitet kommer att framgå. Filmerna kommer inte att visas 

offentligt, det är bara jag och eventuellt min handledare eller om jag skulle behöva en 

medbedömare vid analysen som kommer att se filmerna. 

För ytterligare information får du gärna maila mig helene.hammenborg@mdh.se 

Med vänlig hälsning  

Helene Hammenborg 
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