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A study on how teachers use teaching material MatteSafari 
 
 
Abstrakt 
Genom erfarenheter under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett hur mycket 
läromedel i matematik används och hur lite som egentligen analyseras. Den här studien 
syftar därför till att undersöka vad lärare anser om MatteSafari som läromedel och hur 
de arbetar med det ute i verksamheten. Tre intervjuer och två observationer har visat att 
lärarna känner sig besvikna över läromedlet eftersom det inte finns tillräckligt med 
uppgifter för att eleverna ska kunna lära sig olika strategier. Lärarna tycker också att 
materialet inte är tillräckligt anpassat efter styrdokumenten och i synnerhet 
kunskapskraven i matematik för årskurs tre. Under observationerna upptäcktes även 
skillnader i hur de arbetar med läromedlet och hur styrande läroböckerna är för 
undervisningen. 
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1 Inledning 
Eleverna ska genom matematikundevisningen ges möjlighet att utveckla sina förmågor 
inom området matematik. Några av dessa förmågor är att lösa problem, analysera 
matematiska begrepp, välja lämpliga metoder, resonera matematiskt samt att se mönster 
och samband. Detta ska i slutändan leda till att eleverna utvecklar ett matematiskt 
intresse och får en starkare tilltro till sin egen förmåga. Kunskapskraven för årskurs tre 
hänvisar till att eleven ska kunna använda huvudräkning, beskriva geometriska objekt 
samt kunna samtala om sina valda strategier (Skolverket, 2011).  
 
Forskning visar att de flesta lärare utgår från läromedlet i sin planering av 
undervisningen. I just ämnet matematik framträder detta extra tydligt. Det är läraren 
som avgör hur mycket inflytande läromedlet ska ha i undervisningen (Calderon, 2012a).  
 
I de verksamheter vi besökt under vår utbildning domineras matematikundervisningen 
av läromedelsbaserade lektioner. Som Calderon (2012a) bekräftar har läraren en stor 
roll för undervisningens utformning. Eftersom läromedelsbaserad undervisning är så 
framträdande blir vi nyfikna på hur man kan använda de läromedel som finns på olika 
sätt. När vi granskat läroplanen med dess syfte och mål ställer vi oss frågande till om 
läromedlen är tillräckliga för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Intresset för den 
här studien grundar sig i att vi vill undersöka hur lärare använder sina läromedel och om 
de är tillräckliga för att ge elverna möjlighet att uppnå målen.  
 
Läraren behöver djup förståelse för området som ska läras ut, elevernas svårigheter, 
kunskap om hur matematik kan presenteras på olika sätt samt en övertygelse att alla 
elever kan lära sig matematik. Vidare behöver läraren vara medveten om att alla är olika 
och lär sig på olika sätt, vilket medför att undervisningen måste varieras. För att läraren 
ska kunna lyckas med alla dessa krav är tillgången till rikligt och varierande material en 
förutsättning (Holden, 2004). 
 
I studien kommer vi att fokusera på läromedlet MatteSafari. Hur det är uppbyggt, dess 
innehåll och relevans gentemot kunskapskraven är av stort intresse. Vidare inriktar vi 
oss på hur de medverkande lärarna använder sig av materialet, men även hur det kan 
varieras ytterligare. Anledningen till att vi valt just MatteSafari är dels tillgängligheten 
samt att vi själva upplevt att det är vanligt förekommande ute i skolorna.  
 
Vid en första anblick av materialet får vi en känsla av att det är omfattande och att det 
inte borde vara några större brister, men vår tidigare erfarenhet av arbetet i 
verksamheten, möten med lärare och elever som arbetat med det ger oss många olika 
synvinklar på ett och samma läromedel.  
 
Materialet består av två grundböcker för varje läsår, en för höstterminen och en för 
vårterminen. Det finns en lärarhandledning, en läxbok och en extrabok som tillhör varje 
grundbok (se vår analys i kapitel 4.5).  
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2 Syfte 
Studien syftar till en fördjupning av lärares arbete med läromedlet MatteSafari. Fokus 
riktas mot lärarnas användande och åsikter om MatteSafari.  
 
2.1 Frågeställningar 
 

! Vilka åsikter har läraren om MatteSafari? 
 

! Hur använder sig läraren av MatteSafari i matematikundervisningen? 
 

! Vilka uppgifter väljs ut i undervisningen? Varför? 
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3 Teoribakgrund 
Här behandlas den teoretiska bakgrunden för studien. Till att börja med förklaras 
begreppet läromedel och dess användning. Vidare beskrivs lärarens roll i 
undervisningen och avslutningsvis förklaras begreppen matematikdidaktik och 
motivation.  
 
 
3.1 Historik inom matematik och läromedel  
Nationalencyklopedien definierar begreppet läromedel på följande vis: 

Läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst 
läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. 
kulramar och anatomiska dockor. Numera inbegriper läromedel även digitala 
resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala 
texter samt spel. Med boktryckarkonsten flyttades kunskapsskatten från enskilda 
personers minne eller uppteckningar till det tryckta ordet, som gjorde att den kunde 
fixeras och mångfaldigas. Petrus Ramus (1500-talet) och Comenius (1600-talet) 
var banbrytande som läroboksförfattare (NE, 2016). 

 
Aurelius räknelära var Sveriges första lärobok i matematik som kom redan 1614. Den 
första läroplanen i matematik användes i England 1760 och i Sverige började dess 
motsvarighet användas vid folkskolestadgorna 1842 (Sandahl, 2014). Ämnet matematik 
kallades inte för matematik förrän i mitten på 1900-talet, utan benämndes istället som 
räkning eller geometri (Tambour och Pettersson, 2011).  
 
Det finns många orsaker till att matematikundervisningen ser ut som den gör. 
Matematik är sedan länge ett statusfyllt ämne och det finns en lång tradition bakom dess 
utformning. Riksdagen bär huvudansvaret för hur undervisningen ska se ut, vilket kan 
ge stora konsekvenser för hur lärare undervisar. Många beslut som fattas är inte 
tillräckligt genomtänkta trots att de är grundligt utvärderade av specialgrupper och 
experter (Unenge, 1999).  
 
Den första matematikstudien, FIMS (First International Mathematics Study), 
genomfördes 1964, där man analyserade textböcker och kursplaner i varje land som 
deltog i studien. Svenska elever presterade bland de sämsta trots den genomförda 
skolreformen två år tidigare, vilken också fick bli orsaken till det dåliga resultatet. 1980 
var det dags för en andra undersökning i matematik, SIMS (Second International 
Mathematics Study), och resultatet från tidigare undersökning var i det stora hela 
oförändrat, vilket var starten för en krisdebatt i Sverige. Detta var startskottet för 
matematikens utveckling i den svenska skolan då man gjorde en stor satsning på 
fortbildning och utveckling. Matematikämnet fick också högre status inom 
lärarutbildningen. Den tredje undersökningen, TIMSS (The Third International 
Mathematics and Science Study), genomfördes 1995 där de svenska eleverna visade på 
ett bättre resultat. Svenska elevers matematikkunskaper har ansetts som medelmåttiga 
med undantaget för 1995 då resultaten var bättre, men på 2000-talet har resultaten 
försämrats avsevärt och man har satsat mer och mer på matematiken i undervisningen 
(Pettersson och Wester, 2010).  
 
Från början var det meningen att läromedlen skulle avlasta läraren, men istället har de 
dominerat undervisningen. Eleverna skulle arbeta enskilt i sina böcker med uppgifter 
som stegvis ökade i svårighet (Skott m.fl., 2010). Planeringen av undervisningen i 
matematik bör utgå från styrdokumentens innehåll, men av erfarenheter från 
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verksamheten är den mesta matematikundervisningen ändå starkt bunden till läromedlet 
och lärare är sällan kritiska till dess innehåll och om det uppfyller kraven från 
styrdokumenten (Sandahl, 2014).  
 
 

I matematikundervisningen har läroboken visat sig styra i hög utsträckning. Även 
när lärare har genomgångar vid tavlan så utgår man ofta från innehållet i läroboken. 
Undervisningens innehåll blir över lag väldigt likt innehållet i boken. Många 
matematikböcker innehåller också någon form av uppdelning där elever kan lösa 
uppgifter utifrån olika svårighetsgrad. De som enbart löser de enklare uppgifterna 
kan vid kursens slut få godkänt, men ändå ligga på en för låg kunskapsnivå för att 
klara matematiken i nästa årskurs. De kan ha blivit fast i spåret av att räkna mer av 
samma sort istället för att utmanas. Fördelen med att följa en bok är till exempel att 
det ger elever möjlighet att på ett strukturerat sätt träna sina färdigheter. Det skulle 
också ta mycket tid i anspråk om läraren skulle göra egna uppgifter hela tiden 
(Calderon, 2012a). 

 
Från 1938 till 1974 var det staten som granskade alla läromedel oavsett ämne och 
matchade dem gentemot styrdokumenten. Idag finns det ingen speciell instans som 
granskar läromedlen utan det är upp till läraren eller arbetslaget att själva granska sina 
läromedel kritiskt. Lärarutbildningen fokuserar även på att utbilda lärarstudenterna till 
att kritiskt granska läromedlen (Calderon, 2012b). Räknetekniker och kunskaper är 
individuellt för varje elev vilket gör det mindre lämpligt att använda ett och samma 
läromedel i en hel klass. Väljs lärobok efter mittgruppen i klassen blir den svaga och 
den starka gruppen åsidosatta. Om lärobok istället väljs efter den svaga gruppen i 
klassen blir de starka eleverna missgynnade. Även övriga övningar och uppgifter bör 
anpassas efter elevernas kunskapsnivå (Magne, 1980). 

 
3.2 Lärarens roll och ansvar 
Den internationella uppfattning inom matematikundervisning är att eleven själv ska 
delta aktivt i sin egen inlärningsprocess och att det är lärarens roll att uppmuntra varje 
enskild elev att aktivt bidra i klassrummet och undervisningen (Holden, 2004).  
 
När det gäller att utveckla elevernas matematiklärande är det lärarens kompetens som är 
den mest avgörande och mest kritiska faktorn. Läraren måste därför ha mycket goda 
ämneskunskaper och för att kunna skapa givande lärandesituationer krävs även 
didaktisk skicklighet. Eleverna ska ges möjlighet att använda matematik på olika sätt så 
som att reflektera över lösningar, pröva olika lösningar och metoder, undersöka 
matematiken samt experimentera och det är läraren som ska frambringa dessa 
situationer i undervisningen och dess innehåll. Det är också lärarens samspel och 
kommunikation med eleverna som gör de största skillnaderna i elevernas lärande och 
kunskapsutveckling (Williams och Sheridan, 2011). För att alla elever ska kunna nå 
målen krävs att läraren kan möta sina elever och kunna använda olika strategier och 
metoder för att alla elever oavsett inlärningssätt ska få möjligheten att tillägna sig 
undervisningen. Läraren har en viktig roll och ett stort ansvar då det är upp till läraren 
att välja arbetssätt som passar olika inlärningsstilar, samtidigt som det är lärarens ansvar 
att eleverna har god arbetsmiljö och att eleverna har de bästa förutsättningarna för 
inlärning. Alla val läraren gör spelar en avgörande roll för elevernas möjligheter till god 
inlärning, i form av vilket innehåll som väljs och vilka beslut som fattas för att gynna 
eleverna både på gruppnivå och individnivå (Löwing, 2006).  
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Att välja läromedel är ingen enkel uppgift. Även om en lärobok påstås vara assimilerad 
till kursplanen och kunskapskraven betyder inte det att den automatiskt omfattar allt 
innehåll och således alla mål. Det är lärarens ansvar att göra ett medvetet didaktiskt val 
av lärobok eller läromedel genom att kritiskt granska de olika altenativen för att se hur 
väl de följer kursplanen. Om läroboken styr undervisningen och den inte omfattar hela 
kursplanen med alla kunskapskrav blir läroboken, enligt experter på området, styrande 
på ett negativt sätt, vilket styrker hur stor betydelse läraren har (Calderon, 2012b).  
 
Genom att läraren granskar elevernas förförståelser får läraren en uppfattning om hur 
undervisningen och dess innehåll kan utformas för att på bästa sätt möta alla elever. 
“Med förförståelse avses elevers föreställningar, behov, intressen, tidigare kunskaper, 
arbetssätt och arbetsstilar (Kullberg, 2004;74).” Lärarens kunskap om elevernas 
förförståelser bidrar sedan till att läraren lär känna elevernas kunskapsutveckling för att 
kunna hjälpa eleven vidare så att varje elev kan utveckla sin egen exklusiva kunskap 
(Kullberg, 2004).  
 
Lärarens ledarskap associeras med trygghet i klassrummet och det är också en 
bidragande orsak till om det skapas arbetsro eller inte. En duktig lärare visar kvalitéer 
som ledarskap, inflytande, omtanke och känslomässigt intresse som sedan genererar i 
framgångsrikt lärande. Vidare har läraren det stora ansvaret för elevernas prestationer, 
resultat och utveckling (Hattie, 2012). Relationen mellan lärare och elev har i 
sammanhanget stor betydelse för hur läraren kan påverka elevernas resultat och 
utveckling (Kimber, 2009; Steinberg, 2004).  
 
Det ledarskap som inte är verbalt, alltså miljön i klassrummet och lärarens kroppspråk 
kan förhindra problematiska situationer och istället bidra till tydliga regler och normer 
som i sin tur leder till arbetsro och ett klimat i klassrummet som främjar arbete. Detta 
betyder att läraren kan med ett tydligt ledarskap även påverka sin egen arbetsmiljö, 
vilket skapar ett bra klimat för alla i klassrummet (Steinberg, 2005). En duktig och 
engagerad lärare som visar intresse för elevernas förståelser och tankar tillsammans med 
ett tryggt arbetsklimat leder till framgångsrikt lärande (Hedström, 2011). Ledarskap 
som inkluderar är en annan typ av ledarskap som syftar till att möta den pedagogiska 
mångfalden. Den inkluderande läraren bedriver undervisning som inriktar sig på att 
anpassa undervisningen för alla elever samt att ge mer tid och hjälp till de elever som 
behöver det mest. Detta förutsätter att läraren har förmågan att se alla elever, vilka 
styrkor respektive svagheter de har, för att sedan kunna arbeta med dem och ge eleverna 
stöd i undervisningen (Rayner, 2009).  
 
3.3 Matematikdidaktik 
Definitionen av didaktik är allt annat är exakt trots omfattande forskning inom området. 
Didaktik berörs av allt som innefattar de villkor elever har för lärande. Det kan vara allt 
från det sociala klimatet både i skolan och hemma, vilket läromedel eller 
undervisningsinnehåll som används, vilka strategier som hanteras, hur väl 
organisationen fungerar samt allt annat i elevens omgivning som kan påverka 
inlärningen. Utan förståelsen för detta är det lätt att viktiga detaljer förbises under 
lärtillfället. Resultatet av fallstudier, begåvningsforskning och andra undersökningar 
kring exempelvis motivation och inlärning bekräftar att alla elever är olika och behöver 
olika undervisningsmetoder i matematik. Det är av stor vikt att undervisningen 
individualiseras efter elevens förutsättningar (Magne, 1980).  
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Didaktik innebär i stora drag att läraren gör sig väl förtrogen med vad eleverna redan 
kan inom ett visst arbetsmoment som exempelvis vilka matematiska begrepp som 
eleverna redan är förtrogna med, men också om det finns andra villkor som behöver tas 
hänsyn till, alltså vilka erfarenheter och förutsättningar eleverna har. Den andra delen 
inom didaktiken är att utvärdera och reflektera efter lärtllfället eller arbetsmomentet där 
läraren resonerar kring utfallet av momentet, alltså vad eleverna lärt sig (Stendrup, 
2001).  
 
3.4 Motivation och lärande 
Ordet motivation står för drivkraft, en vilja att uppnå goda resultat. Det är våra behov, 
till exempel trötthet, hunger och nyfikenhet som styr motivationen. Motivation är en 
viktig del i lärande då det är den som gör att vi anstränger oss lite extra eller visar 
engagemang när vi ställs inför nya utmaningar (Dahlkwist, 2000).  
 

Om du tror att du klarar av en sak är halva jobbet redan gjort! Det ligger mycket 
sanning i detta en smula överdrivna påstående. Självförtroende och motivation hör 
ihop (Dahlkwist, 2000;35).  

 
Förutsättningarna för en starkare motivation och lyckade resultat ökar avsevärt för den 
som har starkt självförtroende och litar på sig själv. Att sätta upp konkreta och 
realistiska mål är också en bidragande orsak till att motivationen höjs och chanserna att 
lyckas ökar markant. Skulle målen vara för höga finns en risk att inte lyckas uppnå dem, 
samtidigt som att man inte får någon egentlig utmaning om målen sätts för lågt och 
utvecklingen stannar. Motivation delas ofta upp i två olika typer, yttre och inre, där yttre 
motivation är när något utifrån driver oss, till exempel betyg, hög lön eller andra 
belöningar. Den inre motivationen, som bevisats viktigare för lärande, är när drivkraften 
kommer inifrån i form av nyfikenhet, intresse eller en inre vilja att lära sig något. Det är 
störst chans att resultatet blir lyckat och lärandet utvecklas om drivkraften kommer 
inifrån (Dahlkwist, 2000).  
 
Ökad motivation ger bättre förutsättningar för inlärning och varje gång eleverna lyckas 
så ökar också motivationen, allt hänger ihop. Motivation är nödvändig för inlärningen i 
precis samma utsträckning som exempelvis begåvning eller andra förutsättningar. Även 
inom matematikundervisning är motivation en viktig del då det har visat sig att låg 
motivation, främst låg inre motivation, hämmar elevernas prestationer i matematik 
(Magne, 1998).  
 
Sambandet mellan motivation och förståelse är också tydligt. Har eleverna förståelsen 
men ingen motivation kommer de ingenstans i sitt lärande på samma sätt som att 
eleverna utan förståelse sällan hittar motivationen. Det blir som en ond spiral som är 
svår att ta sig ur. Vidare kopplas motivationen även ihop med minnet i form av att de 
elever som är intresserade av innehållet har lättare att minnas det, samtidigt som 
intresset gör att motivation skapas och förståelsen ökar (Gärdenfors, 2010).   
 
Undervisningen behöver vara intressant och spännande för eleven då det är faktorer som 
påverkar och ökar elevernas motivation. Hur elever beskriver sina framgångar eller 
motgångar betyder också mycket för motivationen och man kan ofta se ett mönster i 
förhållandet mellan motivation och prestation. Det finns olika sätt att beskriva 
prestationerna på. En del elever ser motgången som något positivt och skulle kunna 
beskriva det som otur och hoppas på att det går bättre nästa gång, medan en annan kan 
skylla på annat eller andra till exempel att det var för kort tid, eller kanske fel frågor. 
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Dessa varianter är vanligt förekommande i alla klasser samtidigt som det finns mindre 
vanliga exempel som också är svårare att hantera. Det finns de elever som lägger allt 
ansvar på sig själva och anser sig dumma, men även de elever som ger upp helt och 
hållet när de förklarar sig dumma och att ingenting kan ändra på det. De känner sig 
hopplösa (Imsen, 2006).  
 

Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 
handlingar färg och glöd. En aktivitet föregås av känslor och förväntningar, och de 
följer med när vi utför handlingen och lägger sig som en slöja runt minnet av den 
utförda handlingen (Imsen, 2006;457). 
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4 Metod 
Det här avsnittet syftar till att beskriva insamlingsmetoderna som använts vid denna 
studie: intervju och observation. Slutligen finns en redovisning av de forskningsetiska 
ställningstaganden vi har anpassat oss efter.    
 
4.1 Urval 
Syftet med studien är att få en insyn i hur lärare arbetar och använder sig av läromedlet 
MatteSafari i matematikundervisningen. Studien gjordes med aktiva lärare som 
använder sig av det valda läromedlet i matematik. Vi intervjuade tre olika lärare i 
årskurserna 1-3 för att få en helhetsbild av matematikundervisningen i de lägre åldrarna. 
Observationerna gjordes i två av dessa lärares klasser. Urvalen skedde enligt 
bekvämlightesurvalet eftersom vi känner dessa lärare sedan tidigare (Bryman, 2011). 
Det är till stor fördel med att de olika parterna har haft kontakt tidigare, då det blir 
bekvämare för alla medverkande och fokus kan riktas på uppgiften (Johansson och 
Svedner, 2010). För att få en större bild av hur undervisningsmaterialet ser ut i de olika 
årskurserna valdes lärare ut i årskurs ett, två och tre.    
 
Antalet undersökningar är anpassade efter tidsaspekten. Vid en kvalitativ undersökning 
är det bra att ha ett begränsat antal undersökningar för att den analys som senare sker 
inte ska bli allt för svår att göra.  Det ska dock komma fram tillräcklig information för 
att kunna göra tolkningar (Dalen, 2015). 
 
4.2 Datainsamlingsmetoder 
De metoder som användes i studien var intervju och observation. Detta för att de ger 
varandra ett bra stöd och kompletterar varandra väl. Att använda sig av olika metoder 
vid en studie är bra för att kunna ta vara på och även väga upp de olika metodernas 
starka respektive svaga sidor (Denscombe, 2009).  
 
4.2.1 Intervju 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervju med öppna frågor där lärarens egna 
åsikter fick mycket utrymme. Vid en kvalitativ intervju med öppna frågor ges 
informanten möjlighet att formulera sina intryck och erfarenheter inom området. Det 
gör också att det finns möjligheter för olika informanter att uttrycka olika åsikter (Lantz, 
1993). Denna metod ställer stora krav på de som leder intervjun att styra den i rätt 
riktning och ta vara på de svar informanten ger (Johansson och Svedner, 2010).       
 
4.2.2 Observation 
Observationer är sannolikt det mest givande tillvägagångssättet för att undersöka 
undervisningsprocessen och lärares och elevers handlingssätt (Johansson och Svedner, 
2010). 
 
Denscombe (2009) framhåller observationsguiden som ett bra medel för att motverka 
egna åsikter men han lyfter också formuleringen reflexivitet, vilket innebär att en studie 
där empiri samlas in alltid kommer vara berörd av olika normer och synsätt. ”Den 
innebär att vår kunskap om den sociala världen aldrig kan bli helt objektiv” 
(Denscombe 2009:423).  
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4.3 Genomförande 
4.3.1 Intervju  
Intervjuerna ägde rum i ett tomt klassrum. Detta dels för att skapa en så trygg miljö som 
möjligt för läraren och dels för att kunna genomföra intervjuerna utan att bli störda. Vi 
spelade in intervjuerna men gjorde också anteckningar under tiden om det var något 
som ansågs extra viktigt. För att intervjuerna med de olika lärarna skulle följa samma 
grund använde vi oss av samma grundfrågor (Bilaga A), men eftersom lärararna svarade 
olika på dessa frågor blev de följande frågorna vid vissa tillfällen annorlunda. Vi 
började med att ställa allmänna frågor för att låta de intervjuade vänja sig vid 
situationen. De följande frågorna handlade om läroboken, deras åsikter om den och hur 
de använder den i undervisningen. En av lärarna som skulle bli intervjuad var sjuk 
dagen då insamlingen skedde och fick därför svara på frågorna över mail.      
 
4.3.2 Observation 
Innan observationen konstruerades en observationsguide (Bilaga B) för att kunna 
genomföra observationer som inte påverkas av våra egna åsikter. En av lärarna var inte 
tillgänglig på dagen för observationerna, så det var endast två av de tre lärarna och dess 
elever som medverkade. Observationerna genomfördes av naturliga skäl i respektive 
klassrum eftersom vi observerade ett undervisningstillfälle. Under observationen var 
läraren i fokus för oss, men vi cirkulerade i klassrummet och gjorde då kortare nedslag 
vid ett fåtal elever, främst för att se vilken typ av uppgift de arbetade med. 
 
4.4 Databearbetning 
För att säkerställa att resultatet är trovärdigt och forskningen skett på ett korrekt sätt 
krävs verifiering (Denscombe, 2009). Forskning utan verifiering saknar autenticitet. 
Begreppen validitet och objektivitet har använts för att säkerställa forskningskvalitén i 
denna studie och därmed verifiera den.     
 
Validitet innebär att datan är väsentlig för syftet i studien och att den är omsorgsfullt 
insamlad (Denscombe, 2009). Under tiden vi utformade både intervjuguiden (Bilaga A) 
och observationsschema (Bilaga B) jämförde vi dem med de syften denna studie har och 
de frågeställningar som ska undersökas för att nå vårt syfte. För att empirin som samlas 
in ska vara trovärdig har samma intervjuguide och observationsschema använts vid alla 
tillfällen av datainsamling. De insamlingsmetoder och tillvägagångsätt som använts i 
studien presenteras så läsarna själva kan värdera och döma studiens pålitlighet och 
trovärdighet.  
    
Objektivitet syftar till att den forskning som gjorts är så neutral som möjligt. 
Insamlingen ska också ha skett på ett sådant sätt att det inte har lagts några åsikter från 
forskarna i resultatet (Denscombe 2009). Även om det kan vara svårt att vara objektiv  
kan det ses som en fördel att vi är två som utfört den här analysen. Två individer med 
olika bakgrund kan se på resultatet på olika sätt och kritiskt granska materialet.   
 
Den insamlade datan bearbetades genom att vi transkriberade de tre intervjuerna för att 
sedan kategorisera lärarnas olika svar. Vi delade in resultaten  efter likheter och 
skillnader som sedan utvecklades till olika teman. Dessa teman blev grunden för de 
underrubriker som placerades under vardera frågeställning i resultatet. Efter varje 
genomförd observation samtalade vi med varandra för att identifiera likheter och 
olikheter som vi båda observerat. Vi sammanställde sedan ett dokument med det vi 
upptäckt under observationerna. Informationen vi fick fram genom intervjuerna och 
observationerna ligger till grund för resultatet.  
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4.4.1 Etik 
Vid en studie som denna finns flera regler som Vetenskapsrådet (2011) presenterat som 
ska följas. Vi har under arbetet tagit hänsyn till dessa. De som har deltagit i studien, i 
intervjuer och observationer har signerat ett missivbrev (Bilaga C). De har också 
informerats om syftet med studien och på vilka villkor de deltar. Vidare har de även 
informerats om hur den data som samlas in kommer att användas och att alla deltagare 
är anonyma.     
 
4.5 Förnalys av MatteSafari 
Nedan följer en kortare analys av läromedlet MatteSafari. Det analyserade materialet 
innefattar alla grundböcker men även extraböcker och extra uppgifter som finns i 
lärarhandledningarna. Det har inte gjorts en analys utifrån åldersindelning av böckerna.    
 
4.5.1 Beskrivning 
MatteSafari är ett läromedel för elever och lärare i årskurs ett till tre. Materialet består 
av två läroböcker för varje årskurs: ett för höstterminen och ett för vårterminen. Till 
varje bok finns det även en lärarhandledning. Utöver dessa böcker finns det en läxbok 
och en extrabok. Det finns en fortsättning på läromedlet, med samma upplägg, som 
heter MatteBorgen, för elever och lärare i årskurs fyra till sex. Böckerna har funnits i 
verksamheten innan Lgr11 var den aktuella läroplanen, men efter den nya läroplanens 
intåg har en revidering gjorts för att anpassa materialet.  
I böckerna för årskurs ett finns många bilder som stöd till uppgifterna, som ger en tydlig 
hjälp till eleverna. Bild 1 och bild 2 visar två exempel som visar hur bilderna kan se ut. 
Bilderna är så pass tydliga att eleverna skulle kunna lösa uppgifterna utan symbolerna 
och siffrorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Bild 1          Bild 2 
(Fotografi ur MatteSafari, med tillstånd från Sanoma utbildning.) 
 
Ju längre fram i materialet eleverna kommer desto mindre stöd från bilder ges. Istället 
ska eleverna använda sig av de uppställningar som finns. I böckerna för årskurs två och 
tre finns det olika förslag på strategier som eleverna kan använda sig av, något som 
saknas i de två böckerna för årskurs ett.  
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Varje kapitel är uppbyggt på samma sätt, vilket ger eleverna kontinuitet. Kapitlet inleds 
med ett målförtydligande där innehållet förtydligas samt vilka mål eleverna ska ha 
uppnått vid kapitlets slut. Det finns också möjlighet att med hjälp av bilden på uppslaget 
föra en diskussion i klassen där exempelvis de olika räknesätten, geometriska figurer 
och lägesord kan introduceras eller repeteras på ett lättsamt sätt. I lärarhandledningen 
finns stöd till läraren för att genomföra denna inledning med förslag på 
diskussionsämnen. Efter inledningen följer en del som kallas safari, där det är olika 
uppgifter som eleverna ska räkna ut. Det är huvudmålen för kapitlet som tränas och 
varje nytt moment har en liten hjälpruta med förklaring. Kängurun Trixi följer med 
genom alla böcker och ska fungera som en hjälp med sina korta förklaringar och tips.  
 
Efter grunddelen fortsätter kapitlet med en diagnos. Diagnosen fungerar som en 
bedömning av elevernas kunskap och ska visa om de har uppnått målen för kapitlet. Här 
kan läraren få en uppfattning om det finns några allmänna missuppfattningar i klassen 
som behöver redas ut direkt. Beroende på hur eleven presterade på diagnosen kan 
eleven, eller läraren, välja att räkna fler uppgifter, som kallas förstoringsglaset. I den 
här delen får de elever som behöver extra träning på något moment den möjligheten. 
Det går att anpassa avsnittet efter hur diagnosen gick, vilket innebär att en elev kan lösa 
alla uppgifter medan en annan elev tränar på ett visst moment. Följande avsnitt i boken 
heter kikaren och syftar till att ge elever som klarade diagnosen en utmaning. Det är 
uppgifter som stämmer överens med målen i kapitlet men ändå utmanar och utvecklar 
eleverna. Uppgifterna blir mer krävande ju längre eleverna kommer. Varje kapitel 
avslutas med en enhetsdel där bland annat volym, längd och tid bearbetas. Detta 
upplägg ska ge lärare möjlighet att tillsammans med klassen arbeta vidare med enheter 
vid en tidpunkt som passar in i övriga planeringen.  
 
Lärarhandledningen ger ett extra stöd till läraren. Det finns förklaringar till upplägget, 
till vissa uppgifter, extra arbetsblad (Bild 3) och gemensamma aktiviteter. De extra 
arbetsbladen bygger vidare på kapitlets innehåll och ger möjlighet till extra träning. De 
gemensamma aktiviteterna är till för att låta eleverna prata matematik och kan i vissa 
fall göras utomhus om så önskas.  
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Bild 3 
(Fotografi ur MatteSafari, med tillstånd från Sanoma utbildning.) 
 
4.5.2 Matematiskt innehåll 
Genom att granska materialet i relation till innehållet i kunskapskraven för årskurs tre 
som beskrivs i läroplanen, har vi skapat fyra kategorier. Den första kategorin innehåller 
delar där läromedlet och kunskapskraven matchar varandra på ett bra sätt och läraren 
inte behöver komplettera med ytterligare material. De delar ur kunskapskraven som 
tillhör den här kategorin är: Naturliga tal och dess relationer, användningen av 
matematiska begrepp och dess inbördes relationer, proportioner, rimlighet och mönster. 
Vidare anser vi att även huvudräkning av de fyra räknesätten från 0-20 och andra 
enklare tal, samt skriftlig räkning med addition och subtraktion från 0-200 faller inom 
den här kategorin. Eleverna får också möjlighet att lära sig att välja olika metoder, även 
om det först kommer i årskurs två och tre.  
 
I följande kategori behandlas delar ur kunskapskraven som återfinns i läromedlet, men 
som kräver mer eller mindre komplettering av annat material då det finns med, men i 
liten mängd. Likhetstecknet introduceras och förklaras på en sida i årskurs ett, de 
geometriska figurerna visas namngivna på bild men saknar helt förklaring eller 
beskrivning. Målet som innefattar de matematiska begreppen som nämns i första 
kategorin kräver också av eleverna att de ska kunna beskriva begreppen på olika sätt, 
vilket inte lämnas något större utrymme för i läromedlet. Sist men inte minst i den här 
kategorin hamnar enheterna längd, massa och tid som finns med i materialet men i 
ytterst liten mängd. Dessa är även utspridda lite varierat för de olika böckerna, så om 
läraren följer materialet går det lång tid mellan varje avsnitt om exempelvis klockan, 
vilket kan vara en nackdel eftersom det ett sådant moment som kräver mycket träning 
och repetition. Bild 4 visar exempel på inledningen av ett avsnitt om tid. Bild 5 visar 
hur Trixie mäter med linjal och han visar även var han börjar mäta, men vi saknar ett 
förtydligande om att det är på noll man börjar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bild 4         Bild 5 
(Fotografi ur MatteSafari, med tillstånd från Sanoma utbildning.) 
 
Vår tredje kategori innehåller delar av matematiken där vi anser att det krävs en hel del 
av läraren för att målen ska kunna uppnås, som till exempel ytterligare material, 
diskussioner eller undervisning planerad helt på egen hand. Läromedlet ger väldigt få 
möjligheter för reflektioner, resonemang, beskrivningar av till exempel lägesord och 
relationer samt möjlighet för eleven själv att välja strategi. Förutom att möjligheten att 
”prata matte” inte ges i tillräckligt stor utsträckning finner vi även brister och avsaknad 
vad gäller räkning med bråk, som behandlas på två sidor i årskurs två, räkning med 
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slumpmässiga händelser samt enheten volym. Bild 6 visar inledningen på ett avsnitt om 
volym, där Trixie talar om deciliter, men vi undrar varför han inte säger något om att en 
liter är detsamma som 10 deciliter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6 
(Fotografi ur MatteSafari, med tillstånd från Sanoma utbildning.) 
 
Den fjärde och sista kategorin innefattar de moment som står tydligt beskrivna i 
kunskapskraven att eleven ska behärska i årskurs tre, men som är helt eller nästintill 
obefintliga i läromedlet MatteSafari. En viktig del är problemlösning, som finns på ett 
fåtal ställen i böckerna, men beroende på elevens förmåga kan det vara 
problemlösningsuppgifter eller rutinuppgifter, vilket är svårt för oss att avgöra när vi 
inte arbetar med materialet i elevgrupp. I extraböckerna för årskurs tre finns betydligt 
mer av problemlösning, men enligt vår erfarenhet är det ett fåtal elever som hinner med 
att arbeta i den utöver grundboken, såvida inte läraren använder sig av extraboken i sin 
ordinarie undervisning.  
 
Eleverna ska i slutet på årskurs tre kunna konstruera geometriska objekt, men i 
läromedlet finns enbart de geometriska figurerna till att färglägga. Sist men inte minst 
ska eleverna också kunna skapa och avläsa tabeller och diagram och enligt vår 
granskning finns inte en enda tabell eller ett enda diagram i någon av böckerna, så där 
får läraren helt på egen hand konstruera uppgifter eller hitta material någon annanstans. 
Sannolikhetslära samt att räkna med skalor återfinns inte heller någonstans i läromedlet.  
 
Bild 7 visar ett exempel på en, enligt oss, bra uppgift som utmanar eleverna genom att 
de själva får tänka ut vad det frågas efter med bara klockorna till hjälp, medan bild 8 
visar hur vi kan tänka när det inte finns några mätistrument tillgängliga. En fot eller en 
arm kan då hjälpa oss, förutsatt att vi har en viss uppfattning sedan tidigare om hur 
långa de är. En tanke som väcks är huruvida detta hjälper eleverna eller om det istället 
skapar mer förvirring innan de är helt säkra på mätning och enheter.  
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Bild 7                  Bild 8 
(Fotografi ur MatteSafari, med tillstånd från Sanoma utbildning.) 
 
Enligt vår analys är idén och grundtanken bra och vi får uppfattningen av att författarna 
har försökt skapa ett läromedel som följer läroplanen. Vi anser dock att läromedlet har 
för många brister för att kunna användas som enda material i matematikundervisningen. 
Läraren måste själv komplettera med annat och vara noggrann med vilka delar det är 
som behöver kompletteras för att eleverna ska få möjlighet att nå kunskapskraven. 
Vidare anser vi att Trixie, som ska hjälpa eleverna, stundtals är väldigt otydlig och vi 
förstår inte alltid varför han säger det han gör, vilket många gånger gör det svårare att 
förstå. Bild 9 tydliggör detta då det som visas på bilden inte har med uppgifterna att 
göra, utan borde snarare komma längre fram i boken när uppgifterna motsvarar det som 
står. Där den här bilden är tagen ska eleverna lära sig om klockan, hel och halv timme, 
medan bilden visar förklaringar på kvart, som känns överflödigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9 
(Fotografi ur MatteSafari, med tillstånd från Sanoma utbildning.) 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna och observationerna som 
genomförts. Resultatet delas upp efter de frågestälnningar som tidigare presenterats. De 
följs sedan upp av analyser av den insamlade datan, för att sedan avslutas med en 
sammanfattning. 
 
5.1 Vilka åsikter läraren har om MatteSafari 
5.1.1 Flexibilitet 
Alla tre lärare är överrens om att MatteSafari ger möjligheter till att vara flexibel och 
lämna boken för att jobba mer praktiskt. 
 

Jag hoppar runt bland de olika kapitlen framför allt när det gäller enheterna och där 
jobbar vi också utan boken med att låta eleverna  mäta deras egna bänkar och andra 
saker i klassrummet (Lärare 2).  

 
Tidigare har jag jobbat mer strukturerat med kapitlen men nu hoppar vi mycket 
mellan dem (Lärare 1). 
 
Vi jobbar med kapitlen men när det kommer till exempel till teman har vi lämnat 
boken och jobbat mer praktiskt och med annat material (Lärare 3). 

 
Det finns alltså möjligheter till att vara flexibel, men som en lärare uttrycker kan det 
ibland upplevas som att man tvingas till att vara det. 
 

Just nu stryker jag en del uppgifter och eleverna jobbar med vissa och det fungerar 
ju även om det ibland känns som jag tvingas vara flexibel istället för att vara det 
självmant (Lärare 1). 

 
5.1.2 Lärarhandledningen  
Lärarna kommenterar också de lärarhandledningar som finns tillgängliga för 
Mattesafari. 

 
Det finns inför varje nytt kapitel en liten berättelse som vi går igenom och där finns 
det både de mål och vad vi ska lära oss under kapitlet. Det är ju väldigt viktigt att 
eleverna vet vad som kommer och vad som förväntas av dem och det är ju viktigt 
att visa vad som de ska kunna. Det finns också bilder där man tillsammans kan 
diskutera och räkna. Sen finns det ju ibland lekar man kan göra. 
Lärarhandledningen har även hyfsat bra kompletteringsmaterial i form av blad på 
olika nivåer som vi använder (Lärare 2). 

 
Även de andra lärarna upplever att de kompletteringsmaterial som finns är bra och att de 
används regelbundet. Särskilt till de elever som arbetar snabbt och är långt fram kan 
dessa material ses som en stor tillgång.  
 
Materialet i sin helhet fungerar också bättre i de yngre åldrarna. 
 

I ettan och tvåan jobbar man ju mycket med siffrorna och där fungerar den för det 
kan man ju bara göra på ett sätt (Lärare 1). 
 
Den ger en grund att stå på i addition och lite i subtraktion (Lärare 3). 
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5.1.3 Möjligheter att nå kunskapskraven 
Det som visas tydligast är att det saknas väldigt mycket i läromedlet för att eleverna ska 
nå upp till kunskapskraven i årskurs tre.  
 

Det blir så lite av allt att det inte räcker med det i boken för att lära sig. Det behövs 
nästan mer av allt, talbilder, addition och subtraktion samtidigt så man ser 
sambandet mellan dessa och klockan (Lärare 2). 
 
Det är för lite eller nästan ingeting av problemlösning, prata matte och alla enheter. 
Det är väldigt lite av att laborera och mäta och väga. Logiskt tänkande 
överhuvudtaget där brister det. Ja, generellt är det för lite av allt och bråk finns det 
inget av alls (Lärare 1). 
 
Det saknas bättre jämförelse mellan addition och subtraktion, som det är nu så är 
det uppdelat på olika kapitel. Sen behövs det läggas till lite mer där eleverna kan 
förklara hur de tänker. Lite mer diskussion i grupp (Lärare 3).  

 
Lärarna uppplever att materialet inte ger eleverna möjlighet att nå kunskapskraven. 
 

Jag känner mig väldigt besviken på MatteSafari. Leker vi med tanken att jag bara 
skulle använda mig av böckerna skulle ingen av mina elever klara nationella 
proven senare. Man har ju ändå ett läromedel för att känna en viss tryggehet  för att 
få med alla delar (Lärare 1). 
 
Den är inte komplett och det saknas en hel del när det gäller Lgr11 (Lärare 1). 
 
Eleverna skulle inte klara nationella proven i trean om vi bara jobbade med 
böckerna och tittar man på andra läromedel så är de bättre uppbyggda för att 
eleverna ska nå kunskapskraven och det ser man bara man bläddrar lite snabbt i 
dem (Lärare 2).  
 
Jag upplever inte att den är anpassad efter Lgr11 och nu när vi jobbar med den 
måste vi anpassa så man får in flera delar som kan komma på nationella proven. 
Man kan aldrig klara sig på att bara räkna i boken, det går aldrig (Lärare 1). 

 
5.1.4 Analys 
Utifrån lärarnas svar under intervjuerna kan vi konstatera att det är övervägande 
negativa åsikter om MatteSafari, då de upplever att läromedlet inte är tillräckligt för att 
eleverna ska nå kunskapskraven i matematik för årskurs tre. Det är lärarens ansvar att 
hitta läromedel som ger eleven dessa möjligheter och det är inte möjligt för ett 
läromedel att nå alla kunskapskrav (Calderon, 2012b). Den analys och lärarnas svar 
visar dock att det är många av de allra viktigaste områdena inom matematiken som inte 
syns tillräckligt i MatteSafari, till exempel problemlösning och bråk.  
 
Böckerna utmanar inte eleverna tillräckligt. För lite utmaning kan leda till att 
motivationen minskar. Motivation är nödvändigt för att vi ska kunna lära oss ny saker 
(Dahlkwist, 2000). Motivation har en stark koppling till förståelse. Utan motivation blir 
det svårare för elever att nå en djupare förståelse. Det går också att vända på detta och 
se att elever som har förståelsen, men saknar motivation har svårt att nå en djupare 
inlärning. Detta skapar en ond cirkel för många elever som kan vara svår att ta sig ur 
(Gärdenfors, 2010). Lärarnas svar visar också att arbete med teman och liknande kan 
fungera som motivationshöjande för eleverna. Det skapas utmaningar för eleverna att 
inte behöva räkna i boken och de behöver tänka om och bryta sina invanda 



  
 

17 

tankemönster som de har lärt sig i MatteSafari. Ett tema kan alltså vara en möjlighet att 
bryta en ond cirkel som elever kan ha hamnat i. Det blir också en form av 
individualisering.  
 
Det behövs flera olika undervisningsmetoder för att skapa olika inlärningsmöjligheter, 
vilket är ett krav för att ge alla elever samma möjligheter att lära sig (Magne, 1980). 
MatteSafari ger också en möjlighet för pedagogerna att vara flexibla, men de upplever 
att de tvingas låta eleverna arbeta utanför läromedlet med exempelvis olika teman. Det 
kan vara en stor fördel för kommunikationen mellan lärare och elever och mellan 
eleverna eftersom den är en avgörande faktor för att eleverna ska nå målen i matematik 
(Williams och Sheridan, 2011). Detta är även studiens medverkande lärare överrens om.  
 
5.2 Hur läraren använder sig av MatteSafari i 
matematikundervisningen 
5.2.1 Lärare 1 
Hur de olika lärarna arbetar skiljer sig en del. Lärare 1 arbetar väldigt lite med boken. 
 

Nu jobbar jag kanske med 25% av boken. I de yngre åren jobbade jag mer med 
boken men nu märks det så tydligt att det saknas mycket i böckerna så jag måste 
helt enkelt hitta andra uppgifter de kan jobba med (Lärare1). 
 

Vidare förklarar läraren att det finns andra orsaker till att boken används i så liten 
utsträckning.  
 

Vi har suttit i centrala rättningsgrupper när vi rättar nationella proven och där 
märkt att i mattesafari räknar man med mellanled nästan hela tiden och det finns så 
många olika mellanled. Och när vi rättade dessa elevers prov märkte vi att de inte 
var säkra på någon strategi. De får så många olika strategier att de inte blir säkra på 
någon så i slutändan har de ingen strategi att använda. Visst, de duktiga eleverna 
klarar av det men många gör inte det. Därför har vi strukit alla mellanled då de 
räknar bara med algoritmer och uppställningar. Då har de i alla fall en strategi som 
alltid funkar (Lärare 1). 

 
5.2.2 Lärare 2 
Lärare 2 arbetar mer i boken än Lärare 1 och följer kapitlen i större utsträckning. 
 

Jag jobbar med ett kapitel i taget men sen får man ju lägga till en del eget för att 
komplettera. Vi börjar med den berättelse och inledning som finns till vaje kapitel 
sen räknar vi i kapitlena och sedan jobbar vi mer praktiskt. Till exempel finns det 
väldigt lite av enheterna så de lägger jag till och då mäter och väger vi bland annat. 
Jag tar också extra arbetsblad från lärarhandledningen. Sen letar jag uppgifter och 
räkneexempel i andra material för att komplettera. Det är ju så lite av varje i boken 
så man måste leta egna uppgifter för att alla ska lära sig och nu när det bli varmare 
måste vi ju lämna boken lite och ha utematte. Det finns det inget av i boken så det 
får man lägga till själv (Lärare 2). 

 
5.2.3 Lärare 3 
Lärare 3 arbetar också med boken i stor utsträckning.  
 

Vi arbetar efter kapitlen och alla elever gör alla sidor om det inte är någon som har 
svårigheter. Det finns inte så många uppgifter och man får göra mycket praktiskt 
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för att det ska sätta sig. Vi jobbar en del i teman och då jobbar vi mycket praktiskt 
och då måste vi såklart frångå boken och jobba med annat material (Lärare 3). 

 
5.2.4 Analys 
Hur lärarna arbetar skiljer sig en del åt, trots att alla undervisar elever i de yngre 
åldrarna på samma skola. Som de tidigare påpekat anser de att boken fungerar bättre i 
de allra första klasserna då sifferträningen är i centrum. Det kan vara en av orsakerna till 
att det skiljer sig så mycket åt i upplägget. Lärare 1 jobbar med en årskurs tre och det är 
också den här läraren som använder boken minst. Enligt läraren är det i trean när 
eleverna ska förberedas inför de nationella proven som det märks hur mycket som 
saknas i böckerna och det är därför tvunget att lämna boken i stor utsträckning för att 
eleverna ska få en chans att klara proven.  
 
Läraren bör ta i beaktning elevernas förutsättningar och var de befinner sig 
kunskapsmässigt för att bedriva en lyckad undervisning (Kullberg, 2004). Lärare 1 har 
sett vad eleverna behöver för att klara de nationella proven och anpassat sin 
undervisning efter detta. Ett problem med MatteSafari är också identifierat eftersom 
läraren upplever att eleverna inte blir tillräckligt säkra på en strategi. De andra två 
lärarna som arbetar i klass ett och två arbetar mer med boken, men lägger även mycket 
tid på att komplettera med material från andra läromedel.  
 
Ett problem som kan uppstå när undervisningen ser likadan ut för alla elever är att 
eleverna kan tvingas in i en modell av undervisning som inte passar dem och påverkar 
deras inlärning negativt. Det är lärarens ansvar att anpassa undervisningen och eftersom 
mycket av undervisningen består av att arbeta med matteböckerna blir inte 
undervisningen anpassad för alla elever.  
 
Alla val läraren gör spelar en avgörande roll för elevernas möjligheter till god inlärning, 
i form av vilket innehåll som väljs och vilka beslut som fattas för att gynna eleverna 
både på gruppnivå och individnivå (Löwing, 2006). Det finns ett samband mellan 
inlärningsprocessen i klassrummet, lärarens effektivitet och elevernas resultat. Lärarens 
ledarstil är starkt kopplad till det sociala klimatet och elevernas attityder, uppfattningar, 
värderingar och motivation.  
 
5.3 Uppgifter som valdes ut i undervisningen 
5.3.1 Observation 1 
Vid det första undervisningstillfället är det geometri som diskuteras och eleverna får 
lära sig nya former som de inte tidigare arbetat med. Läraren börjar med att visa 
eleverna former som de redan känner till. Alla elever får känna och namnge formerna. 
De får också beskriva deras egenskaper till exempel att en kvadrat har fyra hörn och att 
dess sidor är lika långa. Triangel och cirkel finns också med bland de former eleverna 
redan är bekanta med. De nya formerna som eleverna ska få kännedom om är kub, klot 
och kon. Dessa har läraren med sig så att eleverna får se och känna på dem. Läraren 
frågar om de kan namnet på någon av dem, men ingen av eleverna kan det så 
diskussionen övergår till att beskriva formerna och deras egenskaper istället. Eleverna 
tar hjälp av de tidigare formerna och utifrån dem kan de beskriva och förklara de nya 
formerna. Det konstateras att kvadraten och kuben påminner om varandra, att kuben 
består av många kvadrater och att den har flera hörn, men alla sidor är fortfarande lika 
långa. Läraren namnger formen och alla elever får upprepa och efter det går de vidare 
till nästa form. De kan konstatera att även cirkeln och klotet hänger ihop precis som 



  
 

19 

kvadraten och kuben. Konen och triangeln däremot är inte lika tydlig för flertalet av 
eleverna. Att jämföra och diskutera formernas egenskaper är inget som finns i boken.   
 
5.3.2 Observation 2 
Vid det andra undervisningstillfället är det en tydlig skillnad på arbetssättet då det inte 
genomförs någon gemensam genomgång utan alla elever fortsätter räkna där de befinner 
sig i matteboken.  Det kapitel som klassen arbetar med handlar om subtraktion och 
addition. Eleverna arbetar på, men behöver en del hjälp och då mestadels påminnelser 
om hur de ska ställa upp algoritmen.  
 
5.3.3 Analys 
Lärarnas sätt att jobba skiljer sig drastiskt. Det är dock svårt att dra en slutsats efter bara 
två observationer. Det finns många faktorer som kan spela in. Elevernas ålder är en stor 
faktor att ta hänsyn till. Den första observationen äger rum i en klass med yngre barn 
där tydliga instruktioner är nödvändigt och att få se och känna för att lära sig. De arbetar 
mer konkret. Vid den andra observationen jobbar de mer abstrakt och eleverna är också 
några år äldre, vilket kan vara en förklaring till de stora skillnaderna. En annan 
förklaring kan vara att klassen vid observation två förbereder sig för nationella proven 
och därför jobbar eleverna lite mer individuellt för att arbeta precis med vad just de 
behöver träna på.  Det hade dock kunnat vara bra med en genomgång även om det bara 
hade varit en repetition, för att eleverna verkligen ska bli säkrare på räknemetoden. 
 
Läromedlets roll på dessa lektioner skiljer sig mycket åt. Under observation ett har 
undervisningen formats efter vad det är vad kapitlet i boken handlar om, men hur 
undervisningen genomförs med repetition och introduktion är inget som finns med i 
boken. Vid observation två visar det sig att boken är starkt syrande både till innehåll och 
form. 
 
5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Efter att ha gjort både intervjuer och observationer med lärarna kan vi konstatera att det 
råder ett starkt missnöje och en stor besvikelse över MatteSafari som läromedel. Det 
diskuteras bland kollegerna att till nästa läsår byta till ett nytt läromedel, eftersom de 
anser att MatteSafari inte ger alla elever möjlighet att nå kunskapskraven. De menar 
också att läromedlet fungerar till viss del i årskurs ett, men att det i de följande 
årskurserna blir allt tydligare hur mycket som fattas i böckerna. Lärarna påpekar att det 
saknas mycket problemlösning och att bråk knappt nämns i böckerna. Att prata matte 
får lärarna själva ge eleverna möjligheter till. Vi kan också konstatera att lärarna får ta 
mycket ansvar för att komplettera böckerna och som en lärare påpekar räcker inte alltid 
tiden till för att skapa nya uppgifter. Vid lektionerna skiljer det sig åt hur mycket boken 
används och hur den används. Den ligger till grund för genomgången och eller styr 
undervisningen. 
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6 Diskussion 
I det här avsnittet resonerar vi kring valet av att använda en kvalitativ undersökning som 
grund för vår studie, samt metoderna intervju och observation. Vidare diskuteras 
studiens resultat med frågeställningarna som utgångspunkt. Avslutningsvis följer en 
slutsats för studien och förslag till vidare forskning inom området.   
 
6.1 Metoddiskussion 
Syftet för den här studien är att granska läromedlet MatteSafari och bilda en förståelse 
för hur lärare arbetar med materialet samt få en uppfattning om vad de anser om 
MatteSafari som grund för deras matematikundervisning. Fokus för studien ligger på 
lärarens tankar, vilket är anledningen till att vi valt att använda oss av kvalitativa 
undersökningsmetoder. Kvalitativ forskning betyder att metoderna som används ger 
informanterna möjlighet att berätta och beskriva, till skillnad från kvantitativ forskning, 
där metoderna är mer statistiska, som exempelvis enkäter. Under vår utbildning och 
särskilt under de verksamhetsförlagda kurserna har vi mött många olika lärare och under 
vår sista kurs i verksamheten mötte vi direkt starka känslor och åsikter om just 
MatteSafari, vilket gjorde vårt val av material och informanter självklart. De 
medverkande lärarna var för oss både gamla bekantskaper, men även helt nya, vilket 
gjorde att de olika momenten utfördes på varierande sätt. Fokus kan på ett enklare sätt 
riktas mot studiens syfte istället för att skapa relationer om kontakt och kännedom redan 
finns mellan de olika parterna, vilket kan vara en stor fördel för studien (Johansson och 
Svedner, 2010). Eftersom vi har båda delarna kan vi instämma med att det blir 
bekvämare för alla medverkande om relationen redan finns, där exempelvis intervjun 
blir mer lättsam.  
 
6.1.1 Intervju 
Vid en kvalitativ intervju ställs höga krav på forskaren då det är av stor vikt att frågorna 
formuleras på ett sätt som gör det möjligt att få svar på det som studien syftar till. Vi 
valde att ställa mestadels öppna frågor för att ge informanten utrymme till att uttrycka 
sina åsikter med egna ord. Stora krav ställs på den som leder intervjun att styra den i rätt 
riktning, men också ta tillvara de svar som informanten ger (Johansson och Svedner, 
2010). Här kunde vi uppmärksamma vissa skillnader eftersom vi hade olika relationer 
till informanterna. Som vi tidigare nämnt kan det vara en fördel att ha en tidigare 
relation för att intervjun ska bli mer bekväm för de medverkande. Vi upptäckte även 
fördelar med att inte ha en stark relation till informanten under intervjun då det krävs 
ännu mer från intervjuledaren för att kunna tolka informantens svar. Finns det en 
relation är det lätt att man som intervjuledare missar viktig information, medans om 
ingen relation finns blir det ett helt annat fokus under intervjun. Vi fick fundera en extra 
gång för att försäkra oss om att vi tolkat ord, tonläge och ansiktsuttryck på rätt sätt, 
vilket vi tror kan ge en högre kvalitet på resultatet. Det gjorde vi inte på samma sätt med 
den redan bekanta informanten. Den tredje läraren medverkade inte under någon 
intervju utan svarade istället på våra frågor via mail, vilket också har både för- och 
nackdelar. Istället fick läraren chans att fundera på frågorna och formulera sig, istället 
för att svara spontant i ett samtal som de andra två lärarna. Det är svårt för oss att säga 
vad som är bra eller dåligt, men just i den här studien tror vi inte det påverkade 
resultatet eftersom vi tolkade det som att alla lärarna var ganska överrens.  
 
6.1.2 Observation 
Att använda oss av observationer var från början tänkt till att besvara enbart vår tredje 
frågeställning, samt att komplettera den andra. Det visade sig att under observationerna 
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fick vi bekräftat de svar lärarna gett oss genom intervjun för att besvara både den första 
och den andra frågeställningen. Det märktes tydligt på inställning och kroppspråk under 
lektionerna att lärarna inte var helt bekväma med läromedlet. Vi fokuserade på lärarnas 
arbete under båda obsevationerna. Studien hade, enligt oss, inte kunnat genomföras med 
lika tydligt resultat utan att använda observation som undersökningsmetod. Däremot 
hade vi gärna sett att den tredje läraren kunde observerats för att få ytterligare en bild av 
hur en lektion med MatteSafari genomförts. Resultatet visar att båda metoderna krävs 
för att få en tydlig bild.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att granska läromedlet MatteSafari och lärares användning av detta. I 
den här delen diskuteras studiens resultat i tre olika delar och varje del motsvarar en av 
studiens frågeställningar.  
 
6.2.1 Vilka åsikter läraren har om MatteSafari 
Redan innan vi påbörjade vår studie var vi medvetna om att det pågick en diskussion på 
skolan kring läromedlet MatteSafari, om det skulle bytas ut eller inte. De lärarna som 
var tänkta att medverka i vår studie hade påvisat viss negativ inställning och våra 
förväntningar kring studien blev ungefär som vi tänkt. Resultatet visar att det är 
mestadels negativa åsikter som förekommer när vi intervjuar om MatteSafari.  
 
Det är bristen på viktiga matematiska områden som främst skapar detta missnöje och 
läraren måste själv komplettera innehållet. Lärarna påpekade dock att det gav dem en 
möjlighet till att vara flexibla i sin undervisning, men samtidigt att det finns en gräns 
när möjlighet till flexibilitet övergår till ett tvång. En annan viktig aspekt är att 
flexibiliteten eller kompletteringen i och av materialet är tidskrävande. Lärarna upplever 
att det tar mycket av deras tid att komplettera MatteSafari, så som att göra egna 
uppgifter, leta i annat material för att hitta passande uppgifter eller planera ett helt 
matematiskt område utan att få någon som helst hjälp av läromedlet, exempelvis vid 
undervisning av bråk, vilket alla lärarna påpekade. Att följa ett läromedel ger eleverna 
möjlighet att träna på ett systematiskt sätt och alldeles för mycket tid skulle gå åt om 
lärarna hela tiden skulle behöva göra egna uppgifter (Calderon, 2012a).  
 
Lärarna upplever att lärarhandledningen är bra, men ändå är det ingen av dem som 
använder den i den dagliga undervisningen. Frågan är om de skulle haft en mer positiv 
inställning till MatteSafari om de använt alla delar i den, till exempel gruppuppgifterna, 
istället för bara de extra arbetsbladen. Med tanke på hur många delar som faktiskt 
saknas i grundboken, så är vi tveksamma till att lärarhandledningen kompletterar 
tillräckligt, men den kan åtminstonde ge tips och förslag till läraren i sin planering av 
undervisningen.  
 
Det är ingen särskild grupp som granskar läromedlen, utan det är upp till lärare eller 
arbetslag att själva göra detta (Calderon, 2012b). Att granska läromedel är tidskrävande 
och tyvärr är det många som inte gör det. De lärare som medverkat i vår studie har 
däremot granskat MatteSafari grundligt och upptäckt de brister som även vi fann i vår 
analys. Att enbart arbeta med MatteSafari skulle leda till att eleverna inte når 
kunskapskraven för årskurs tre, vilket i sin tur leder till att de inte heller är redo för 
matematiken i årskurs fyra. Det är säkerligen ingen enkel uppgift att författa läromedel, 
men att brista på så många olika delar gör att vi förstår de medverkande lärarnas 
frustration och negativa inställning. Finns det något läromedel som ger eleverna 
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möjlighet att uppnå alla kunskapskraven? Troligtvis inte, men det finns säkerligen de 
läromedel i matematik som täcker fler kunskapskrav än vad MatteSafari gör.  
 
6.2.2 Hur läraren använder sig av MatteSafari i matematikundervisningen 
Både läraren i årskurs ett och läraren i årskurs två arbetar mycket efter MatteSafari och 
följer grundbokens struktur genom att arbeta igenom varje kapitel. Däremot arbetar dem 
mycket med att komplettera det som saknas. Att båda dessa lärare följer boken upplever 
vi är för att läromedlet fungerar bättre i de första årskurserna, vilket lärarna också 
antyder. Fördelen med att behöva komplettera läromedlet är i det här fallet att båda 
lärarna lägger till mycket praktisk matematik. I årskurs två arbetar man mycket efter 
olika teman, vilket oftast handlar om praktiska övningar och i årskurs ett flyttas mycket 
av matematikundervisningen utomhus för att ge eleverna större möjligheter till 
förståelse. Några viktiga faktorer för att motivera eleverna är att göra undervisningen 
spännande och intressant (Imsen, 2006). Alla elever är olika och därför behövs en 
varierande undervisning med olika metoder. Att undervisningen anpassas efter 
elevernas förutsättningar är en viktig faktor för att gynna deras lärande (Magne, 1980). 
Därmed, anser vi, att det inte bara behöver vara negativt att tvingas lämna sitt 
läromedel, utan snarare att det behövs för att kunna erbjuda varierande metoder för att 
alla elever ska få samma möjligheter. Som alla lärare i studien poängterat är det 
enheterna som de saknar mest innehåll av och just enheter är moment som med fördel 
undervisas praktiskt så eleverna får se och göra själva.  
 
Läraren i årskurs tre arbetar helt annorlunda. Även här är den största orsaken åldern på 
eleverna. Eleverna i klassen har inte lång tid kvar innan kunkapskraven ska vara nådda, 
men samtidigt är de även mitt uppe i alla nationella prov som ska klaras av. De 
nationella proven väger tungt enligt den här läraren och därför har hon anpassat 
undervisningen så att eleverna ska bli godkända. Eleverna arbetar efter boken och dess 
kapitel, men läraren har tagit bort alla bokens alternativ för att lösa uppgifterna och alla 
elever ska lösa alla uppgifter genom att räkna med algoritmer. Anledningen till detta är 
att hon vill att alla elever ska ha en metod som de är helt säkra på. Vilka beslut läraren 
tar för att främja elevernas inlärning, både på grupp- och individnivå, är avgörande och 
så även vilket innehåll som väljs eller väljs bort (Löwing, 2006).  
 
Vi har svårt att se individualiseringen i den här typen av undervisning. Är det rätt väg 
att gå? Vi är tveksamma, men förstår ändå lärarens resonemang till viss del. Det kan 
absolut hjälpa de lite svagare eleverna att känna sig trygga med en metod, men 
samtidigt får de duktiga eleverna inga som helst utmaningar. Vi noterade också under 
vår observation att trots all tid och energi som lagts på att räkna med algoritmer är det 
långt ifrån alla elever som känner sig säkra på metoden. I det här fallet skulle det 
förmodligen fungera bättre för alla om undervisningen individualiserades mer och de 
elever som har förmågan att ta till sig flera metoder faktiskt får göra det och på så vis 
utvidga sitt matematiska tänkande. Har man väl lärt sig att räkna med algoritmer spelar 
uppgiften eller storleken på talet ingen större roll eftersom man löser alla uppgifter på 
samma sätt.  
 
Arbetslaget är på väg att byta till ett annat läromedel, men just nu är det MatteSafari de 
har och efter att ha analyserat det grundligt tycker vi att lärarna på bästa sätt försöker få 
med alla moment i sin undervisning. Att de är väl medvetna om bristerna visar också att 
de tar sin roll som lärare på allvar och gör sitt yttersta för att eleverna ska kunna nå 
kunskapskraven i årskurs tre.  
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6.2.3 Uppgifter som valdes till undervisningen 
I årskurs tre arbetade man enbart med bokens uppgifter och läraren hade ingen 
genomgång utan alla började räkna direkt. Under observationen noterade vi att det var 
en hel del elever som behövde hjälp med algoritmerna och oftast för att de hade glömt 
bort hur man gjorde. Hade läraren haft en genomgång och repeterat hur man räknar med 
algoritmer hade många av eleverna inte behövt be om hjälp och mer tid och fokus från 
läraren hade kunnat ges till de som behöver det mest. Trots att många behövde hjälp var 
det ett imponerande lugn i klassrummet och ingen elev störde någon annan. Det märktes 
tydligt i klassrummet att de har tränat på att skapa arbetsro och låta alla arbeta i sin takt i 
en lugn miljö. Det är lärarens ledarskap och trygghet som bidrar mest till att arbetsro 
skapas. Läraren ansvarar också för elevernas prestationer, utveckling och resultat 
(Hattie, 2012). Det fokus som finns på nationella proven  märks tydligt hos både läraren 
och eleverna och det kan också vara en bidragande orsak till att det råder så gott 
arbetsklimat i klassrummet.  
 
Den lärare som arbetade i årksurs ett hade en mycket genomtänkt och grundlig 
genomgång i gemoetri där syftet var att lära sig några nya former. Anledningen till att 
hon valt just geometri och detta innehåll var för att det var så långt de kommit i 
MatteSafari. I grundboken fanns två sidor där eleverna kunde träna på formerna genom 
att skriva, rita och färglägga. Genomgången blev en diskussion mellan läraren och 
eleverna där hon började med att repetera de formerna som eleverna redan kunde. Med 
sig hade hon också former som eleverna kunde se och känna på. Efter repetitionen 
introducerade hon de nya formerna genom att ställa frågor till eleverna. Även de 
formerna hade hon i praktiskt material. Eleverna ska ges möjlighet att undersöka och 
pröva sig fram och använda sig av matematik på olika sätt och det är upp till läraren att 
bistå med de möjligheterna (Williams och Sheridan, 2011). Vi såg en stor fördel i att 
repetera de gamla formerna innan eftersom eleverna själva kunde se likheter med de nya 
formerna och fick ytterligare möjligheter att träna på de olika begreppen och namnen. 
Det märktes tydligt på lärarens uppträdande att läraren hade erfarenhet och förde en 
diskussion med eleverna istället för att bara själv tala om vad formerna hette eller hur de 
såg ut. Ur vår synvinkel verkade frågorna som ställdes väl genomtänkta, eftersom de 
skapade diskussion hos eleverna. Om så var fallet eller om läraren lyckades så bra 
enbart på grund av sin erfarenhet vet vi inte, men enligt vår uppfattning verkade 
eleverna ta till sig innehållet. Samtidigt fick de träna på begrepp, såsom sidor och hörn, 
men erbjöds även möjligheter att få beskriva objekt, som är ett av kunskapskraven och 
inte ges möjlighet till i boken.  
 
6.3 Avslutande reflektioner 
Att lärarna hade en negativ inställning till sitt nuvarande läromedel, MatteSafari, visste 
vi redan innan studien påbörjades. Däremot blev vi positivt överraskade över hur väl de 
arbetade och anpassade undervisningen med materialet som grund. Vi hänvisar i vår 
inledning (kapitel 1) till Calderon (2012a) som påtalar lärarens inflytande i 
undervisningen och hur mycket utrymme läromedlet får. I ämnet matematik är arbete 
efter läromedel mer framträdande än i andra ämnen. Med studiens resultat i åtanke, 
lärarintervjuer, observationer och läromedelsanalys är det tydligt att just MatteSafari har 
stora brister. Det är uppenbart att lärarnas roll och ansvar är stort för att eleverna ska 
kunna nå kunskapskraven i årskurs tre. Detta leder i sin tur till att valet av läromedel 
kräver att lärarna noggrant granskar materialet och säkerställer att kunskapskraven kan 
uppnås. Att läromedel idag skrivs efter styrdokumenten är ingen garanti för att det 
täcker alla mål och lärarna måste vara kritiska i sitt förhållningssätt till alla läromedel 
som granskas.  
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Finns det något läromedel som täcker alla kunskapskrav? För att få reda på det krävs att 
alla läromedel granskas, men efter vår analys finns det säkerligen de läromedel som 
täcker fler än vad MatteSafari gör. Däremot är det ingen garanti för att det skulle vara 
ett bättre läromedel. Här gäller det att väga för- och nackdelar mot varandra och kanske 
kan två olika läromedel komplettera varandras styrkor och svagheter?  
 
Det räcker inte bara att lärarna är kritiska i sitt val av läromedel. Holden (2004) menar 
att lärarna behöver ha god kunskap om ämnet och vara medveten om allas olikheter. 
Alla elever lär sig på olika sätt och materialet måste varieras för att kunna tillgodose alla 
elevers behov. I valet av läromedel anser vi att det också ska vägas in hur olika behov 
eleverna har och att innehållet inte bara ska uppfylla kraven utan även kunna tillgodose 
elevernas behov. MatteSafari är uppbyggt på samma sätt genom alla grundböcker och 
det är inte mycket variationer, däremot finns förstoringsglasen och kikarna som erbjuder 
mer nivåanpassade matematikuppgifter. Frågan är om  det är tillräckligt med variation. 
Tankarna går genast till de elever som lär sig bättre genom att få pröva, känna, se och 
göra, borde det inte finnas uppgifter för dem i läromedel, eller är det enbart lärarens 
ansvar att tillgodose deras behov?  
 
Att välja läromedel, att arbeta med läromedel och att forma en undervisning för alla är 
inget som bara sker. Det är också extra tydligt inom just matematik där det finns så 
många olika sätt att undervisa på, men också lika många olika inlärningsstilar. Läraren 
är också beroende av bra läromedel på helt andra sätt än i andra ämnen, då det krävs 
material för att kunna arbeta. Det finns de lärare som väljer bort läromedel i matematik 
och formar undervisningen helt på egen hand, men vanligast är ändå läromedelsbaserad 
undervisning. Läraren har ett enormt ansvar när det gäller att anpassa undervisningen 
efter alla sina elever, med eller utan läromedel. Väljer läraren att arbeta med läromedel 
krävs erfarenhet, kunskap, eftertanke och ett kritiskt förhållningssätt.  
 
Slutligen anser vi att läromedel borde granskas av staten, som det gjorde tidigare, så att 
experter på området måste godkänna det innan det når ut till skolorna. Det skulle finnas 
särskilda krav på vad läromedlet måste innehålla och vad som kan utelämnas. Lärarna 
skulle givetvis behöva granska läromedlen ändå, men kanske inte lika grundligt utan 
mer för att se om det är passande för deras elever istället för om det följer 
styrdokumenten eller inte.  
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har bara ett läromedel undersökts och ett förslag till vidare forskning 
skulle kunna vara att bredda studien genom att undersöka flera läromedel. Detta skulle 
också kunna leda till en jämförelse av läromedlen för att upptäcka eventuella skillnader 
och likheter mellan dessa.     
 
Enligt vår studie anser lärarna och även vi att läromedlet inte är anpassat till 
styrdokumenten och kunskapskraven. En närmare analys för att jämföra läromedel mot 
styrdokumenten skulle kunna genomföras. 
 
Sist men inte minst skulle det vara intressant att ta in elevernas tankar och åsikter, 
eftersom de inte fått någon plats i denna studie. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
1. Berätta lite om dig själv, vem är Du? 
2. Hur länge har Du arbetat som lärare? 
3. Vad arbetar Ni med i matematik just nu? Arbetar Ni efter kapitlen i boken? Saknas 
något i kapitlet? Är det något i kapitlet som är överflödigt? 
4. Om Du får beskriva MatteSafari med tre ord, vilka skulle det vara? 
5. Hur arbetar Du med MatteSafari? Ger materialet möjlighet att vara flexibel i 
undervisningen? 
6. Upplever Du att MatteSafari är komplett för att Dina elever ska nå kunskapskraven? 
7. Om Du fick möjligheten att ändra i MatteSafari, vad skulle Du då lägga till/ta bort? 
8. Använder Du dig av lärarhandledningen? Vad tycker Du den tillför läromedlet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Observationsguide 
 
Skola: 
Årskurs: 
Tidpunkt: 
Medverkande: 

Hur använder sig läraren av läromedlet i undervisningen: 
Genomgång, vilka exempel ges? 
Vilken roll har läromedlet på lektionen? 
Styr läromedlet undervisningsinnehållet? 
Följs läromedlet eller är det mer kompletterande? 

Övrigt: 
Möblering/placering: 
 
Klimat: 
 



  
 

III 

 
Bilaga C Missivbrev 
 
Hej,  
Vi heter Natalie Frisk och Matilda Olsson och vi läser vår sista termin på 
lärarutbildningen i Kalmar med inriktning årskurs F-3. 
 
Nu är det dags för oss att skriva vårt sista självständiga arbete inom matematikdidaktik 
och vi har valt att undersöka läromedlet MatteSafari och hur lärare använder sig av det. 
Syftet är att undersöka och granska materialet, men också se hur lärare använder sig av 
det ute i verksamheten.   
 
Studien går till så att vi kommer att granska läromedlet samt observera och intervjua 
lärare som arbetar med det. Vid avtalad tid besöker vi lärarna där vi först gör en kort 
intervju om materialet, innan vi observerar en matematiklektion där materialet används.  
 
Vi vill gärna att Du ska delta, har Du tid och möjlighet?  
 
Undersökningen är helt anonym och kommer endast användas i forskningssyfte. 
 
Vi har tid för besök i v.16.  
 
Vänligen kontakta oss via mail nf222bn@student.lnu.se eller mo222jv@student.lnu.se 
om Du vill delta, samt vilken dag och tid som passar Dig bäst.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Natalie Frisk och Matilda Olsson 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Datum 
 
__________________________________________________ 
Underskrift 
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