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Kapitel 1 Inledning

Matematik är det skolämne som ofta kopplas starkt samman med användande av läromedel. Inom internationell forskning används det engelska
begreppet curriculum. Begreppet används inte entydigt (Remillard, 2005)
utan för att beskriva både de nationella styrdokumenten (t.ex. läroplan och
kursplan) vilka styr innehåll och ämnesspecifika didaktiska aspekter av
undervisningen i skolan och de lokala dokument som används på skolor för
planering och genomförande av matematikundervisning. Med en sådan tolkning av begreppet curriculum skulle curriculum materials benämna de
material vilka läraren har som stöttning1 för att planera och genomföra sin
undervisning. I min uppsats har jag valt att använda mig av den senare tolkningen, och har valt att översätta curriculum materials till begreppet läromedel på svenska. Ett läromedel innefattar, utifrån denna tolkning, alla de fysiska resurser som på olika sätt stödjer presentation av innehåll i undervisningen. De nationella styrdokumenten bryts ner och presenteras på en mer
detaljerad och specifik nivå genom läromedlet (Valverde, Bianchim Wolfe,
Schmidt och Houang, 2002).
Läromedel är designade, skrivna och publicerade för att användas av lärare och elever i undervisningen (jfr. Remillard, 2005) och utgör därför en av
de resurser som lärare kan använda för att planera och genomföra matematikundervisning (Jablonka & Johansson, 2010; Stein & Kim, 2009; Stein,
Remillard & Smith, 2007). Internationell forskning om läromedel i matematik och dess inverkan på matematikundervisningen har ökat under de senaste
decennierna (Remillard, 2011). Stort fokus har lagts på elevboken, både dess
innehåll och utformning, som stöd för elevens lärande och måluppfyllelse.
Resultaten visar att både läromedlets innehåll och struktur påverkar hur läraren planerar sin undervisning (se t.ex. Valverde m.fl., 2002; Rezat, 2009)
och hur undervisningen utförs i klassrummet (se t.ex. Davis & Krajcik,
2005; Stein m.fl., 2007; Jablonka & Johansson, 2010). Senare undersökningar inom läromedelsforskning har dock vidgat fokus, från att enbart fokusera på eleven och elevboken (se t.ex. Johansson, 2003; Rezat, 2006; Österholm, 2006) till att även vända blicken mot läraren och lärarhandledningen
(se t.ex. Davis & Krajcik, 2005; Remillard, 2005).
1

Jfr. det engelska begreppet scaffolding. Jag kommer i uppsatsen att använda det svenska
begreppet stöttning,
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Lärarhandledningens innehåll och struktur kan utgöra en resurs för läraren att skapa effektiva lärmiljöer för eleverna och främja elevers lärande.
Även lärares ämnesdidaktiska kompetens är en bidragande faktor för elevers
prestationer i matematik (Baumert m.fl., 2010). Lärarhandledningens innehåll och struktur kan även ha potential att verka fortbildande för läraren
(t.ex. Ball & Cohan, 1996; Davis & Krajcik, 2005) och därigenom öka lärarens förmåga att förändra och förnya undervisningen (Brown & Edelson,
2003).
I likhet med andra länder (se t.ex. Fan, Zhu & Miao, 2013; Stein & Kim,
2009) utgår matematikundervisning i Sverige ofta från ett läromedel (Johansson, 2006). Läromedelsanvändningen är dock mer frekvent i svensk
matematikundervisning i jämförelse med andra länders matematikundervisning inom EU/OECD-länderna (TIMSS, 2012). Vi har också sett en nedåtgående trend då det gäller svenska elevers matematikkunskaper genom internationella och nationella undersökningar under de senaste decennierna.
Ändå är läromedelsstudier i Sverige liksom i de andra nordiska länderna få
(Grevholm, 2011).
Läromedelsförfattare och förlag tolkar innehållet i våra styrdokument och
då det, i motsats till många andra länder inte finns, någon statlig kontroll av
svenska läromedel läggs ansvaret för att kontrollera innehållet i läromedlet i
förhållande till rådande styrdokument på läraren (Ammert, 2011; Johansson,
2011). Val av läromedel sker ofta av enskilda lärare på skolnivå, ibland genom kollegialt beslut (Jablonka & Johansson, 2010; Johansson, 2011;
Reichenberg, 2014). I valet utgår lärarna sällan från urvalskriterier till exempel läromedlets flexibilitet i förhållande till styrdokumenten och lärares pedagogiska grundsyn (Svensson, 2011). Istället utgör rekommendationer från
kollegor ett viktigt kriterium då lärare väljer läromedel (Reichenberg, 2014).
För att lärare aktivt ska kunna välja läromedel, utifrån didaktiska perspektiv,
behöver författarna och förlagen lyfta fram läromedlets explicita funktion
(Johansson, 2011). Läromedelsförfattarna behöver även motivera struktur
och innehåll för att lärare kan använda materialet på bästa sätt (Davis &
Krajcik, 2005; Brown, 2009; Remillard och Reinke, 2005).
Trots att forskning visar att det finns brister i kopplingar mellan styrdokument och läromedels innehåll (Shield & Dole, 2002; Fan & Zhu, 2007;
Lundberg, 2011) förlitar lärare sig på att läromedel uppfyller de rådande
styrdokumentens innehåll och mål (Thomson & Flemming, 2004; Vincent &
Stacey, 2008) och kollegors rekommendationer väger tyngre än ifall läromedlet följer läroplanen eller inte (Reichenberg, 2014). En enkätstudie visar
däremot att drygt hälften (58,5 %) av svenska lärare (åk 1-3) jämförde läromedlet de använde med kursplanen några gånger per år (Berg, 2014). Enligt
min erfarenhet som lärarstudent, lärare och skolutvecklare förekommer det
sällan någon diskussion om kvalitén på våra svenska läromedel i utbildningspraktiken. I likhet med den brittiska debatten (se Oats, 2014) har den
svenska debatten snarare berört läromedels vara eller inte vara som en del
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av matematikundervisningen, snarare än på kvaliteterna i läromedel och på
vilket sätt läromedel används. Läromedlets styrande funktion har debatterats
som något negativt (Svensson, 2011) oavsett kvaliteterna i läromedlet.
Det finns indikationer på att val av läromedelet påverkar hur lärare planerar och genomför sin undervisning och på vilket sätt de använder läromedel
(Ahl, Koljonen & Hoelgaard, 2014; Gunnarsdóttir & Pálsdóttir, 2014; Neuman, Hemmi, Ryve, & Wiberg, 2014; Pepin, Gueudet & Trouche, 2013).
Det ställer å andra sidan krav på lärarens förmåga att planera och genomföra
undervisningen. Lärare måste välja vilken roll det valda läromedlet spelar i
matematikundervisningen, till exempel dess flexibilitet, för att avgöra hur
det motsvarar olika elevers behov och förutsättningar (Svensson, 2011).
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet2 2011
(Skolverket, 2011) är skriven i övergripande ordalag vilket medför att lärare
ges stort friutrymme att själv utforma undervisningen (se t.ex. Hemmi &
Berg, 2013). Detta kan dock utgöra en begränsning. I en studie av Berg
(2014) svarade endast 12,5 % av de tillfrågade lärarna (åk 1-3) att styrdokumenten är tillräckligt konkreta för att de ska kunna ge läraren support och
guidning i undervisningen. Under 90-talet insåg man vikten av att individanpassa undervisningen vilket medförde att ett elevaktivt arbetssätt infördes. Eleverna gavs ett ökat ansvar för sitt eget lärande och uppmuntrades att
själva ta ansvar för vilket innehåll de ville arbeta med och i vilken takt de
ville arbeta. Det förhållningssättet till eleverna har bidragit till den så kallade
hastighetsindividualiseringen i matematikundervisningen (Johansson, 2006).
Enskilt räknande i elevboken är den vanligaste arbetsformen av matematikundervisning i Sverige (se t.ex. Hansson, 2011;Johansson, 2006; Pettersson,
2011) och uppgifterna i elevböckerna är ofta av procedurell karaktär (Hansson, 2011). Eleverna arbetar i egen takt i elevboken medan läraren rör sig i
klassrummet och hjälper eleverna att klara uppgifterna i boken (Boesen
m.fl., 2014).
Forskning visar att det finns koppling mellan läromedlets utformning och
undervisningen (Davis & Krajcik, 2005; Jablonka & Johansson, 2010; Pepin,
Gueudet & Trouche, 2013; Stein m.fl., 2007) samt elevers resultat (Oates,
2014). Klassrumsbedömningen har olika syften, formativa och summativa
(Pettersson, 2011). Lärare gör bedömningar i klassrummet bland annat med
syfte att forma och påverka elevens lärandeprocess (Jönsson, 2011; Lundahl,
2011; Pettersson, 2011), samt för att bedöma hur väl eleverna använder kunskaperna i förhållande till kunskapskraven (Skolinspektionen, 2012).
Svenska lärare, vilka undervisar i de tidiga årskurserna (åk 1-3) känner osäkerhet då det gäller att bedöma elevernas visade förmågor och kunskaper
(Skolinspektionen, 2012). Lärare är positiva till tidigare avstämningar genom kunskapskraven i åk 3 (Lgr11) och även om det finns lärare som varken
2

Förkortas Lgr11
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använder samtal eller diagnoser för att bedöma elevers kunskaper menar
majoriteten att de regelbundet använder muntliga eller skriftliga diagnoser
(Berg, 2014).
Eftersom läromedel utgör en vanlig grund för svensk matematikundervisning och enskilt räknande fortfarande är det vanligaste arbetssättet är det av
vikt att undersöka om lärarhandledningens karaktär ger läraren support i att
planera och genomföra undervisning av en hög kvalitet, samt vilket arbetssätt som främjas. Ytterligare forskning behövs därför för att öka förståelsen
av lärarhandledningens potential att bidra till en förändrad, eller bibehållen,
undervisningskultur. Forskning visar att lärare läser, tolkar, anpassar och
använder olika delar ur lärarhandledningen (se t.ex. Remillard, 2005). Även
om stödet finns är det inte säkert att läraren läser och använder det (Beyer &
Davis, 2009; Remillard, 2005; Remillard & Bryans, 2004). Genom att analysera och karaktärisera lärarhandledningar kan man förhoppningsvis öka förståelsen för på vilket sett lärarhandledningen kan ses som en resurs för att ge
läraren support att utforma matematikundervisning (Valverde m.fl., 2002).

1.1 Studiens syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilken karaktär av resurs svenska
lärarhandledningar i matematik för åk 1-3 utgör för läraren och vilken organisation av matematikundervisning lärarhandledningen främjar.
1. Vilken karaktär av resurs utgör lärarhandledningen för läraren i
att planera och genomföra undervisning i matematik?
2. Vilken organisation av matematikundervisning främjas av lärarhandledningarnas karaktär?
För att besvara forskningsfrågorna genomfördes en innehållsanalys av lärarhandledningar (åk 1-3) av fyra läromedelsserier i Sverige. I studien karaktäriseras lärarhandledningarna tillhörande de fyra serierna med stöd av olika
analysverktyg och ramverk med syfte att utifrån olika perspektiv belysa lärarhandledningarnas potential som resurs för att planera och genomföra
undervisnigen. Resultaten från studien kan även ge en bild av vilket potentiellt klassrum som reflekteras utifrån lärarhandledningarnas karaktär (Valverde m.fl., 2002). Likheter och skillnader beskrivs utifrån olika analysramverk men lärarhandledningarna rangordnas inte. Som analysunderlag kommer den skrivna texten att vara i fokus, vilket innebär att inga bilder och
illustrationer kommer att ingå i analysen.
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1.2 Studiens disposition
Studiens fem kapitel disponeras enligt följande. I kapitel 1 har en inledande
text motiverat studiens syfte och studiens två frågeställningar beskrivits.
I kapitel 2 presenteras några centrala begrepp i sektion 2.1. I detta kapitel
presenteras även för studien relevant forskning samt teoretiska utgångspunkter vilka utgör grund för analysarbetet. I 2.2 presenteras därför hur tidigare
forskning sett på relationen mellan läromedel och lärare för att i sektion 2.3
presenteras relevant forskning runt lärarhandledningen som resurs för lärares
planerade och genomförda undervisning.
Kapitel 3 beskriver studiens metodval i sektion 3.1. Urval av läromedelsserier och textavsnitt presenteras i sektion 3.2. Vidare, i sektion 3.3, beskrivs
de fyra analyserna av lärarhandledningarnas text som genomförts. Kapitlet
avslutas med studiens tillförlitlighet och forskningsetniska överväganden.
I kapitel 4 redogörs resultaten för respektive läromedelsserie. Varje läromedelsserie presenteras separat i förhållande till resultaten från de olika analyserna. Kapitlet avslutas därefter med en sammanfattande jämförelse.
I uppsatsens avslutande kapitel, kapitel 5, diskuteras slutsatser och resultatens bidrag till fältet, till läromedelsförlag och för vidare forskning.

13

2. Teori och relevant forskning

I detta kapitel presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter samt relevant
forskning på vilken jag sedan baserar mina analyser och resultat på. I kapitlets första sektion, 2.1 Centrala begrepp, presenterar jag de begrepp vilka
alla är centrala för att kunna förstå och tolka min studie och dess resultat. I
det andra sektion, 2.2 Relationen mellan läromedel och lärare, kommer jag
kortfattat presentera tidigare forskning om läraren som potentiell användare
av läromedel och lärarhandledningar. Kapitlets sista sektion, 2.3 Läromedel
som resurs, presenteras relevant forskning om hur läromedel och lärarhandledningen kan utgöra en resurs för läraren. Här fokuserar jag på hur lärarhandledningens struktur och innehåll har potential att påverka undervisningen och berör på vilket sätt text kan tala till eller genom en lärare.

2.1 Centrala begrepp
Först definierar jag begreppet text inom ramen av pedagogiska texter. Därefter beskriver jag hur jag ser på texters meningspotential, dess möjligheter
och begränsningar, för läsaren (Danielsson & Selander, 2014).
Det tredje begreppet jag lyfter är begreppet resurs. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv på användande av artefakter, kan läromedlens komponenter
utgöra resurser för läraren. Begreppet läromedel är inte ett entydigt begrepp
och kommer därför att definieras i förhållande till pedagogisk text. Avslutningsvis lyfter jag begreppen form och funktion definierat utifrån Clarke
m.fl. (2007). För min studie är begreppen form och funktion centrala som
ramverk för analys 3, där jag utifrån lärarhandledningens text tolkar och
analyserar de föreslagna aktiviteternas form och funktion, för att karaktärisera aktiviteternas didaktiska aspekter.

2.1.1 Pedagogisk text
All text är producerad i något syfte och kan representera kunskap (Danielsson & Selander, 2014). En text vilken används för lärande benämns som
pedagogisk text (Danielsson & Selander, 2014; Selander, 1991; Wikman,
2004). Inom forskning görs skillnad mellan primär och sekundär pedagogisk
text. Ett läromedel är primärt producerat i ett pedagogiskt syfte och benämns
14

då primär pedagogisk text (Danielsson & Selander, 2014: Wikman, 2004),
medan en sekundär pedagogisk text används för lärande, till exempel skönlitteratur, men är inte producerade i pedagogiskt syfte (Wikman, 2004).

2.1.2 Meningspotential
Text är kommunikativ. Den har ett budskap att förmedla och är skriven av
människor med syfte att förmedla detta budskap till en läsare (Bergström &
Boréus, 2005). Härigenom representerar texten kunskap (Danielsson & Selander, 2014). Hur den tryckta texten är utformad för att erbjuda mening, till
exempel i kombination med bilder och med olika rubriksättningar, kan påverka läsares meningsskapande, den av läsaren uppfattade meningen, av
textens budskap (Danielsson & Selander, 2014). Denna utformning till exempel samspelet mellan text och illustration, kan både försvåra och underlätta för den tänkta läsaren.
Inom engelskspråkig forskning används begreppen affordance och
constraints (se t.ex. Brown, 2009; Remillard, 2005) för textens inneboende
möjligheter och begränsningar att erbjuda läsaren mening utifrån författarnas
avsikt med texten. Jag har i min uppsats valt att översätta affordance med
meningspotenial och constraints med begränsningar.

2.1.3 Resurs
Begreppet resurs är centralt för min uppsats eftersom syftet med undersökningarna är att karaktärisera lärarhandledningar som resurs för läraren i att
planera och genomföra matematikundervisningen. En resurs kan definieras
som något som finns att tillgå, som en tillgång eller ett medel, för att åstadkomma specifika mål. Läromedel utvecklas av människor och kan inkludera
olika verktyg, artefakter, till exempel tryckta läroböcker, dataprogram. Dessa
verktyg är skapade av människor för att användas och underlätta aktiviteter
vilka har specifika mål (se t.ex. Remillard, 2005; Svensson, 2011). Elevboken kan utifrån detta ses som ett medel för att stödja elevers lärande. På
samma sätt kan lärarhandledningen ses som en potentiell tillgång för läraren
som stöd för att planera och genomföra undervisning. Baserat på Wertsch
(1998) perspektiv på det medierande förhållandet mellan mänsklig handling
och artefakter kan användandet av läromedel som resurs ses som användande av kulturella verktyg. Förhållandet mellan lärare och läromedel ses då
som en interaktion där bägge är delaktiga i den växelverkan vilken sker då
lärare läser, tolkar och använder innehåll ur läromedlet (Bayer & Davis,
2009; Brown, 2009; Remillard, 2005).
Thus, not only do curriculum materials shape teachers´ ideas and practices
but teachers also simultaneously shape curriculum materials as they use and

15

adapt the materials in ways that address their own unique characteristics,
needs and goals. (Bayer & Davis, 2009, s. 681)

2.1.4 Läromedel
Ett läromedel kan idag bestå av olika former av komponenter och representationsformer. Skriftliga komponenter utgörs ofta av en elevbok (se t.ex.
Beyer och Davis, 2009; Brown & Edelson, 2003) och en lärarhandledning
(se t.ex. Davis & Krajcik, 2005; Remillard, 2005). Andra skriftliga komponenter kan utgöras av separata läxböcker eller extra material i form av häften
för ytterligare färdighetsträning eller fördjupning. Ett utökat användande av
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolan har lett till att flera
läromedelsserier även satsar på digital kompontenter till exempel i form av
interaktiva elevböcker och nätbaserade tjänster såsom aktivitetsblad för interaktiva skrivtavlor samt ytterligare lärarstöd via förlagens hemsidor (Selander & Kress, 2010). Idag produceras digitala versioner av både elevböcker och lärarhandledningar parallellt med den tryckta versionen. Ofta liknar
den digitala versionen den tryckta men kan som digital version erbjuda möjligheter med uppläsning av text (elevboken) eller möjligheter att för läraren
att lägga till anteckningar i lärarhandledningen (Danielsson & Selander,
2014).
I likhet med det engelska begreppet curriculum (se Remillard, 2005) är
det svenska begreppet lärobok inte entydigt (Wikman, 2004). Även om
”Läroboken är den pedagogiska textens vanligaste uttrycksform” (Svensson,
2011, s. 295) behöver all text som används för lärande inte vara producerad
med syfte att vara pedagogisk (se t.ex. Danielsson & Selander, 2014; Selander, 1991). Wikman definierar begreppet lärobok som ”… en speciell, tillrättalagd text som är tänkt att användas i undervisningen.” (Wikman, 2004, s.
19). Utifrån Wikmans (2004) definition kan begreppet lärobok med andra
ord innefatta all text som ingår i ett läromedels samtliga komponenter vilket
stämmer väl överens med det Danielsson och Selander (2014) benämner som
primär pedagogisk text. I min uppsats kommer jag av den anledningen att
använda begreppet läromedel som ett samlingsbegrepp för alla komponenter
vilka är skapade för att användas i undervisningen, det vill säga primär pedagogisk text (Danielsson & Selander, 2014; Wikman, 2004). Jag kommer
även att göra skillnad på elevboken och lärarhandledningen.

2.1.5 Form och funktion
Begreppen form och funktion användes i en studie presenterad av Clarke
m.fl. (2007). Syftet i deras studie, var att genom analyser av videoinspelade
lektioner från flera länder, göra jämförelser mellan olika klassrumsaktiviteters form och funktion. Clarke m.fl. beskriver form enligt följande två
aspekter:
16

Visuella funktioner: aktiviteten beskrivs utifrån hur den ser ut, hur
den är utformad.
• Socialt deltagande: aktiviteten beskrivs utifrån vilka aktörer som
deltar och på vilket sätt dessa deltar.
samt funktion utifrån fyra aspekter:
• Syfte: aktiviteten beskrivs utifrån varför den bör genomföras.
• Handling: aktiviteten beskrivs utifrån hur den bör genomföras.
• Betydelse: aktiviteten beskrivs utifrån på vilket sätt den har betydelse för elevens lärande.
• Resultat: aktiviteten beskrivs utifrån vilket det förväntade resultat
är, vad aktiviteten innehåll och upplägg ska leda till.
Inom undervisning talas det om de didaktiska frågorna; vad, hur och varför (se t.ex. Imsen, 1997). Dessa tre didaktiska frågor belyser aspekter gällande undervisningens innehåll, genomförande samt förväntat resultat för
elevens lärande. De didaktiska frågorna kan kopplas till undervisningens
form och funktion (Clarke m.fl., 2007). Frågorna hur handlar om hur aktiviteten är utformad och vilka som deltar och motsvarar undervisningens form
medan frågorna vad och varför motsvarar det Clarke m.fl. beskriver som
undervisningens funktion. För min studie är begreppen form och funktion
centrala som ramverk för analys 3, där jag utifrån lärarhandledningens text
tolkar och analyserar de föreslagna aktiviteternas form och funktion, för att
karaktärisera aktiviteternas didaktiska aspekter.
•

2.2 Relationen mellan läromedel och lärare
Forskning har visat att det främst är fyra faktorer vilka påverkar den bedrivna undervisningen: läromedlet, läraren, interaktionen mellan lärare och
läromedel samt hur läraren skapar en lärandemiljö för eleverna i klassrummet (se t.ex. Brown & Edelson, 2003; Remillard, 2005). Alla som undervisar
vet att undervisning är en komplex aktivitet och att en lärare aldrig kan förutspå och planera allt som kan komma att hända i klassrummet. Ett sätt att se
på undervisningens komplexitet är genom tre huvudidéer (Brown & Edelson,
2003).
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Figur 1: Analytiskt ramverk för att belysa det dynamiska samspelet mellan läromedel, lärare och undervisningen (Brown & Edelson, 2003, s. 4)

För det första menar de att läromedlets meningspotential och begränsningar,
att både erbjuda stöd men även begränsa lärarens agerande, påverkar lärarens
planering och genomförande av undervisningen. Meningspotentialen och
begränsningarna bör ses som “two sides of the same coin” (Brown & Edelson, 2003, s. 20) eftersom meningspotential hjälper läraren att använda
läromedlet på ett, av författarna, avsett och effektivt sätt, medan begränsningar ligger i de val författarna gjort gällande läromedlets struktur, dess
innehåll, de i lärarhandledningen presenterade aktiviteter samt hur texten i
lärarhandledningen talar till läraren.
För det andra påverkar lärarens egna resurser, lärarens personliga ämnesdidaktiska och pedagogiska kunskap samt lärarens personliga mål och antaganden runt matematikundervisning, på vilket sätt läromedlet används
(Brown & Edelson, 2003). Som med all läsning sker en tolkning och ett val
av vad läsaren väljer att läser och använda (Ahl, Hoelgaard & Koljonen,
2014; Bayer & Davis, 2009; Remillard, 2000, 2005; Remillard & Bryans,
2004; Wikman, 2004). Lärarens egna resurser fungerar därmed som ett raster, av personliga mål med matematikundervisning i skolan, genom vilken
läraren filtrerar texten, beroende på tidpunkt och syfte med läsandet (Wikman, 2004).
För det tredje ses undervisning är en komplex aktivitet, vilken påverkas
av en rad omständigheter i den direkta undervisningssituationen. Dessa omständigheter tvingar läraren att kontinuerligt reflektera över pågående undervisning och utifrån denna reflektion fatta snabba beslut i praktiken, för att
anpassa undervisningsaktiviteterna (Brown & Edelson, 2003). För att läraren
ska kunna göra välgrundade beslut gällande undervisningens innehåll och
utformning bör lärarhandledningen presentera författarnas antaganden om
matematik som skolämne och matematikundervisningen till exempel moti18

vera det matematiska innehållet, synliggöra de pedagogiska idéer vilka ligger till grund för hur läromedlet är skrivet, samt motivera didaktiska aspekter
(Clarke & Seah, 2005; Kim & Atanga, 2014). En lärarhandledning behöver
enligt forskare därför ge läraren stöd i både generella idéer runt matematikundervisning samt mer direkt stöd, riktat mot specifika didaktiska och pedagogiska aspekter av undervisning i matematik (Beyer & Davis, 2009).
Olika pedagogiska trender har påverkat på vilket sätt forskning sett på relationen mellan läromedel och lärare (se t.ex. Collopy, 2003; Remillard &
Bryans, 2004; Remillard, 2005; Schneider & Krajcik, 2002). Läromedel
utgör utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ett av flera kulturella redskap så
kallade artefakter. Dessa artefakter kan ses som medierande resurser, vilka
möjliggör samverkan mellan människors tanke och handling och de kulturella redskapen (Wertsch, 1998). Läromedels kulturellt förankrade meningspotential (Danielsson & Selander, 2014) kan således påverka relationen mellan läromedel och lärare och lärares agerande med hjälp av olika resurser (se
t.ex. Remillard, 2005; Sherin & Drake, 2009).
I denna studie ser jag relationen mellan läromedel och lärare som ett samspel, en interaktion (se t.ex. Brown & Edelson, 2003; Remillard, 2005;), där
läraren läser, tolkar och använder olika delar av lärarhandledningen för att
planera och utforma undervisningen till exempel skapa lärandesituationer
med syfte att möta planerade undervisningsmål eller för att möta enskilda
elevers behov (Beyer & Davis, 2009). Lärarhandledningen kan därigenom
ses som en potentiell resurs för läraren i att planera och genomföra sin
undervisning. Jag kommer däremot inte att uttala mig om på vilket sätt lärare
använder lärarhandledningens potential eftersom det ligger utanför studiens
syfte och fokus.

2.3 Läromedel som resurs
Läromedel är utformade utifrån förlagets och författarnas underliggande
antaganden om matematikundervisning och vad det innebära att lära sig matematik. Dessa antaganden är ofta implicita (Johansson, 2011) och påverkade
av kulturella, historiska och sociala värderingar runt matematikundervisningens utformning och innehåll (jfr. Valverde m.fl., 2002). Detta medför att
kulturella skillnader kan urskiljas i läromedel från olika länder (se t.ex. Koljonen, 2014; Remillard, Van Steenbrugge & Bergqvist, 2014). Även om
olika läromedelsserier utgår från de nationella styrdokumentens mål för
undervisning, specificerar de målen på olika sätt, med olika precession och
med hjälp av olika pedagogiska situationer (Valverde m.fl., 2002). Läromedlet har potential som en viktig förmedlare mellan den avsedda och den genomförda undervisningen (Valverde m.fl., 2002; William, 2013). Lärarhandledningen kan därmed ha potential att inspirera och påverkar matematikundervisningen genom dess meningspotential och begränsningar (se t.ex.
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Brown, 2009; Remillard, 2005). Läromedlets struktur och innehåll påverkar
därmed även både bedömning av elevers förmågor och kunskaper samt individualisering av undervisningen.
Tidigare forskning inom läromedelsområdet har ofta fokuserat på elevbokens innehåll och struktur och hur detta påverkar elevernas lärande.
Forskning har bland annat analyserat hur elevbokens uppgifter presenteras
(se t.ex. Jablonka & Johansson, 2010; Lithner, 2004) eller hur elevbokens
struktur nivågrupperar eleverna genom att använda olika svårighetsgrader på
uppgifterna (se t.ex. Jablonka & Johansson, 2010). Nyare forskning inom
området behandlar istället alla komponenter, till exempel interaktiv elevbok,
laborativt material och lärarhandledning, vilka är utvecklade för att användas
av lärare och elever i interaktionen då matematik undervisas (William, 2013)
och hur läromedlets kvalité påverkar elevers resultat (Oats, 2014).

2.3.1 Läromedels struktur och innehåll
Det finns ett tydligt samband mellan läromedlets struktur och innehåll och
lärarens undervisning både då det gäller planering och genomförande av
undervisnigen samt undervisningens innehåll (Neuman et al., 2014; Svensson, 2011; Valverde m.fl., 2002). Johansson (2011) talar om läromedlets
yttre och inre karaktär. Läromedlets yttre karaktär syftar på dess struktur till
exempel dess layout, antalet sidor och erbjudet extramaterial medan dess
inre karaktär syftar på dess innehåll till exempel hur innehållet presenteras
eller vilken typ av arbetsformer och uppgifter som presenteras och hur de
kan anpassas utifrån elevgrupp. Lärare väljer och anpassar innehåll ur läromedlet för att undervisningsform och undervisningens innehåll ska passa
lärarens pedagogiska grundtankar och deras elevgrupp, vilket kan medföra
att lärare kanske inte använder sig av materialet på det av författare och förlagets, avsedda sätt (se t.ex. Ball & Cohen, 1996; Brown & Edelson, 2003).
En vanlig struktur i elevboken är att en ny procedur eller begrepp introduceras och presenteras i form av en faktaruta, vilken följs av exempeluppgifter för att slutligen avslutas med övningsuppgifter (se t.ex. Johansson, 2003;
Rezat, 2006). Övningsuppgifterna kan lösas genom att eleven kan kopiera
den procedur som använts i exempeluppgifterna (Lithner, 2004). På så sätt
guidas eleverna till kunskap och elevbokens struktur bidrar till att ”lotsa”
eleverna genom elevboken. Eleverna får tillgång till olika minnesregler vilka
medför att de klarar att lösa uppgiften men på ett mekaniskt plan och inte
förstår bakomliggande principer. Denna struktur bidrar till den så kallade
hastighetsindividualiseringen (Vinterek, 2006) eftersom elevboken därmed
blir självinstruerande och eleverna kan arbeta framåt i elevboken i sin egen
takt.
Lärare tar råd och stöd från olika resurser för att besluta om undervisnigens utformning och innehåll (Porter, 2002) samt bedömning av elevers
lärande (Berg, 2014). Senare tids fokus på lärarhandledningen har påvisat
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lärarhandledningens potential som resurs för läraren, till exempel som stöd
för implementering av nya reformer, som inspiration för nya arbetsmetoder
eller för lärarens lärande (Johansson, 2011; Remillard & Reinke, 2012). En
lärarhandledning kan erbjuda lärare stöd och öka lärarens förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning (Brown, 2009). I internationell forskning benämns ett sådant material som educative curriculum
material (se t.ex. Davis & Krajcik, 2005; Schneider och Krajcik, 2002; Ball
& Cohen, 1996; Remillard, 2005) eller på svenska som lärande läromedel.
Davis & Krajcik (2005) utarbetade Design Heuristics for Educative Curriculum Materials for Science teaching, riktlinjer för vad ett lärande läromedel bör innehålla. Det kan till exempel innebära att lärarhandledningen erbjuder läraren olika infallsvinklar, alternativa perspektiv eller varierande
inlärningsstrategier. Enligt vissa forskare är det alltså inte materialet i sig
som leder till ny kunskap hos läraren utan snarare hur dess innehåll erbjuder
läraren möjlighet att reflektera över sin undervisning och lättare kunna stödja
elevers olika sätt att lära sig och anpassa undervisningen utifrån elevers olika
behov (Johansson, 2011; Remillard & Reinke, 2012). Härigenom kan lärarhandledningen bidra till att läraren utvecklar sin ämnesdidaktiska förmåga
och fördjupar sina matematiska kunskaper vilket kan bidra till att läraren
reflekterar över sin praktik (Ball & Cohen, 1996; Bayer & Davis, 2009; Remillard & Reinke, 2012).
Med utgångspunkt i Davis & Krajcik´s (2005) teoretiska riktlinjer skapade Hemmi, Koljonen, Ahl, Hoelgaard & Ryve (2013) ett ramverk bestående
av fem kategorier, för att analysera lärarhandledningar i matematik. Ramverket användes och utvärderades sedan i en pilotstudie av två svenska och
två finländska lärarhandledningar för att undersöka i vilken utsträckning
lärarhandledningarnas innehåll hade potential att erbjuda läraren stör för sitt
eget lärande, det vill säga om lärarhandledningarna kunde klassas som ett
lärande läromedel eller inte i den mening som Davis och Krajcik (2005)
presenterar. En av slutsatserna blev att det var av intresse att se på kategorierna utifrån ett kvalitativt perspektiv, det vill säga vilken typ av stöd läraren
erbjuds för att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning (se t.ex.
Brown & Edelson, 2003) snarare än utifrån ett kvantitativt perspektiv, det
vill säga i vilken utsträckning kategorierna återfanns i lärarhandledningen
eller inte (Hemmi m.fl., 2013).
Undervisningens syfte är att elever utvecklar förmågor och kunskaper
inom en rad olika ämnen enligt de nationella styrdokumenten (Skolverket,
2011). Därför kan undervisningen, elevers lärande och kunskapsbedömning
inte skiljas åt (Pettersson, 2011). Lärarhandledningen har potential att synliggöra kopplingen mellan de nationella styrdokumenten och undervisningens innehåll. Ett läromedels primära syfte är att främja elevers lärande och
samverkar därmed med lärarens medierande handling, nämligen att eleverna
uppnår de förmågor och kunskapskrav vilka anges i kunskapskraven i kursplanen (Svensson, 2011; Remillard, Harris & Agodini, 2014). Lärarhandled21

ningen preciserar även elevers lärandemål på olika sätt (se t.ex. Valverde
m.fl., 2002) och elevers kunskaper och förmågor summeras ofta med hjälp
av diagnoser och prov (Pettersson, 2011).
Lärarhandledningen kan erbjuda läraren stöd och underlag för att bedöma
elevers lärande och måluppfyllelse, ofta genom att erbjuda underlag för diagonser och prov. Inom forskning talas det om summativ och formativ bedömning, eller snarare bedömning i summativt och formativt syfte. Bedömning i summativt syfte hänvisar till en processinriktad bedömning av den
kunskap eleven visar vid ett specifikt tillfälle. Denna summering sker ofta i
slutet av en kurs och används därför ofta som underlag för betyg och omdömen om eleven nått de uppsatta målen för undervisningen eller inte. Bedömning i formativt syfte å andra sidan är bedömning för lärande och sker kontinuerligt i klassrummet och är mer processinriktad. Den är i den bemärkelsen
ett verktyg för läraren att utvärdera och förbättra sin egen undervisning med
i förhållande till elevers lärande. Elevers egna utvärderingar av sina kunskaper i förhållande till lärandemålen utgör även den en viktig del i den formativa bedömnigen. (Pettersson, 2011). Lärares bedömning i undervisningen har således två syften. Det ena är som underlag för elevers fortsatta lärande och för lärarens utvärdering av genomförd undervisning och planering
inför fortsatt undervisning. Det andra syftet är som underlag och stöd för
summering av elevers visade kunskaper och förmågor och därmed för betygsättning.
Begreppet individualisering av undervisnigen innebär att alla elever arbetar för att nå samma mål i en sammahållen undervisningssituation, men där
aktiviteter och uppgifter anpassas för att möta elevers egna förutsättningar
(Vinterek, 2006; Wallby, Carlsson & Nyström, 2001) för att nå bestämda
ämneskunskapsmål. Olika typer av individualisering innebär att olika faktorer i undervisningen modifieras och anpassas för att möta olika elevers
behov. Det kan handla om att innehållet, arbetsmetoder och/eller materialet i
undervisningen anpassas. Innehållsindividualisering innebär att lärare försöker finna ett innehåll som svarar mot den enskilda elevens intresse och/eller
kunskap (Vinterek, 2006). Denna kan sedan ytterligare individualiseras genom omfångsindividualisering och nivåindividualisering. Arbetsmetoder,
hur-aspekten, kan också anpassas. Det kan innebära metodindividualisering
och hastighetsindividualisering. Hur elever arbetar i olika arbetsformer med
uppgifter (enskilt, i par eller i större grupp) och hur instruktioner och utformning av uppgifter kan gör att elever får använda olika arbetssätt benämns som metodindividualisering. Hastighetsindividualisering förknippas
ofta med att eleven arbetar sig genom elevboken i egen takt men det kan
även innebära att den totala skoltiden kan varieras till exempel att elever får
hemläxa för att de inte hunnit med vad som fordrats av dem vid undervisningstillfället. Materialindividualisering innebär att materialet eleven arbetar
med anpassas. Det kan innebära att det läromedel och de arbetsredskap som
eleven använder sig av kan vara olika eller ha olika utformning för att på
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bästa sätt passa individen (Vinterek, 2006). De vanligaste individualiseringsformerna är hastighetsindividualisering kombinerad med nivå- och omfångsindividualisering (Vinterek, 2006).
En lärarhandledning kan ha potential att stötta läraren i att anpassa innehåll, arbetsmetoder och material i en strävan att möta elevers olika förutsättningar. Lärarhandledningen kan till exempel ha potential som stöd för läraren att erbjuda elever alternativa uppgifter och/eller alternativa lösningsmetoder. Många elevböcker grupperar uppgifter efter svårighetsgrad (Brädström, 2005; Jablonka & Johansson, 2010). Ett vanligt förekommande
mönster är att elever arbetar med en gemensam grundkurs vars innehåll sedan diagnostiseras i en kapiteldiagnos. Beroende på resultaten från diagnosen får eleven därefter arbeta med individuella svårighetsnivåer; ytterligare
träning eller mer utmanande uppgifter. Denna struktur möter det Vinterek
(2006) beskriver som nivåindividualisering. I de fall lärarhandledningen
presenterar vanliga svårigheter och missuppfattningar och dessutom stöd för
hur dessa kan förebyggas med hjälp av undervisningen ökar lärarens förmåga att anpassa undervisningen utifrån enskilda elevers förutsättningar och
kunskaper. Likaså kan lärarhandledningen erbjuda stöd för att anpassa
material med vilket eleven kan utveckla sitt lärande, t.ex. olika interaktiva
program och uppgifter och hur olika undervisningsmaterial kan användas för
att konkretisera det matematiska innehållet.

2.3.2 Lärarhandledningens användbarhet och flexibilitet
Lärarens undervisningssätt, det vill säga vilka metoder och strategier läraren
väljer att använda för att stötta elevers lärande, har avgörande betydelse för
hur läraren knyter läromedel till undervisningen (Svensson, 2011). I en studie, genomförd av Johansson (2006), visade analyser av videoinspelade lektioner tydliga kopplingar mellan läromedlets struktur och innehåll och den
genomförda undervisningens struktur och innehåll.
Både lärarens personliga resurser och de materiella resurserna påverkar
hur läraren tolkar textens mening och hur läraren väljer att använda läromedel i undervisningen (se t.ex. Wikman, 2004). Läromedlets användbarhet kan
definieras utifrån dess flexibilitet, hur lärarhandledningens text möjliggör för
läraren att använda hela eller delar av innehållet i lärarhandledningen (se
t.ex. Svensson, 2011) och därigenom dess meningspotential för lärarens beslut i undervisningen (Valverde m.fl., 2002). Den struktur och det innehåll
vilket presenteras i läromedel är kopplat till den matematikundervisning
läromedelsförfattarna avser med läromedlet (Valverde m.fl., 2002; Clarke
m.fl., 2007). Läromedels resurser utgörs därigenom av de procedurer, det
matematiska innehållet och de representationer vilka läromedelsförfattarna
väljer att presentera (Brown & Edelson, 2003) vilket kan påverka på vilket
sätt läraren använder läromedel i praktiken (Remillard, 2005; Remillard &
Reinke, 2012).
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När en artefakt konstrueras integreras mänsklig kunskap och erfarenhet i
redskapet (Säljö, 2005). Då många läromedelsförfattare är eller har varit
verksamma lärare innebära det att författarnas kunskaper och beprövad erfarenhet finns representerat i läromedlet (se t.ex. Whitling & Kågerman
Hansén, 2011). För att lärare ska kunna göra välgrundade val om undervisnigens struktur och innehåll kan stöd för reflektion över lektionsinnehåll
och de egna elevernas lärande vara en viktig karaktär hos lärarhandledningen. Lärarhandledningens potential som stöd för läraren kan öka lärarhandledningens flexibilitet och användbarhet till exempel genom att motivera
bakomliggande tankar med det av läromedelsförfattarna presenterade innehållet (Davis & Krakcik, 2005; Kim & Atanga, 2014; Remillard & Reinke,
2012). Då innehåll och aktiviteter motiveras med explicita förklaringar har
lärarhandledningen också potential att bidra till ett ökat lärande hos läraren
(se t.ex. Kim & Atanga, 2014; Remillard & Reinke, 2012) och lärarens förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Lärarhandledningen bör synliggöra kopplingar mellan teori och praktik till exempel genom att explicit motivera varför läromedlet beskriver en viss räknestrategi
framför en annan, hur lärare kan individualisera undervisningen utifrån elevers behov, varför presenterade aktivitet förväntas ha betydelse för elevens
lärande och på vilket sätt dessa aktiviteter i så fall bör genomföras (enskilt,
laborativt, i grupp osv) samt bedömas utifrån rådande styrdokument.
En text är skriven med en potentiell läsare i åtanke. Texten kan ge ledtrådar om vilken typ av läsare författaren ser som potentiell läsare och vilken
interaktion författaren önskar ha med läsaren. En lärarhandledning vänder
sig till läraren som potentiell läsare. Texten i lärarhandledningen kan sträva
efter att tala till läraren eller tala genom läraren (se t.ex. Remillard, 2000;
Remillard & Reinke, 2012) och kan på så sätt erbjuda olika typer av support
till läraren. Beroende på hur lärarhandledningen talar till läraren kan dess
text vara explicit3 eller deskriptiv4 (Remillard & Reinke, 2012). Om texten
talar genom läraren, kan den styra både ord och handling, eftersom den är
mer specifik i konkreta detaljer än en deskriptiv text. Lärarhandledningen får
en roll som instruktionsbok (Ball & Cohen, 1996) och vissa forskare menar
att texten därför kan uppfattas som styrande (Johansson, 2011). Lärarhandledningen kan beskriva hur en demonstration ska genomföras i detalj, till
exempel att i kronologisk ordning ge instruktioner vad läraren ska göra och
ange specifika meningar läraren kan citera. I de fall lärarhandledningen presentera texten i kronologisk ordning utan att erbjuda alternativa sätt för läraren att handla kan den ha begränsad kapacitet att ge läraren stöd i att anpassa
undervisningen utifrån förhållanden i det aktuella klassrummet (Remillard
och Reinke, 2012).
3
4

Jfr. engelska explicit script (Remillard & Reinke, 2012, s. 6)
Jfr. engelska descriptive script (Remillard & Reinke, 2012, s. 7)
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Lärarhandledningar vilka å andra sidan innehåller text vilken snarare har
en aspekt av coachning sägs tala till läraren. Den specifika detaljnivån är låg
och texten beskriver, snarare än styr, vad läraren kan göra eller säga. Denna
typ av text benämns som deskriptiv (Remillard & Reinke, 2012). En demonstration kan i denna typ av lärarhandledning beskrivas utifrån den bakomliggande idén med demonstrationen (om dess karaktär och syfte) snarare än att
specificera den exakta demonstrationen. Lärarhandledningens meningspotential blir därför mer generell i karaktär. Läraren tillskrivs större handlingsutrymme i att planera och genomföra undervisningen genom att aktiviteter
och innehållet motiveras av läromedelsförfattarna (Kim & Atanga, 2014;
Remillard & Reinke, 2012).
Lärarhandledningar innehåller ofta en mix mellan explicit och deskriptivt
tilltal. En undersökning av fyra lärarhandledningar från USA visade sig innehålla en blandning av explicit och deskriptiv text till läraren (Remillard &
Reinke, 2012). I en jämförande undersökning mellan lärarhandledningar från
USA, Flandern (den tysktalande delen av Belgien) och Sverige (Remillard,
Van Steenbrugge & Bergqvist, 2014) upptäcktes skillnader mellan hur lärarhandledningarnas text talade till läraren. I undersökningen ingick, förutom
de amerikanska och belgiska läromedelsserier, två svenska läromedelsserier,
Matte Direkt och Matte Eldorado, serier som även ingår i denna studie. Resultaten visar att Matte Direkt i högre utsträckning styr lärarens agerande och
beskriver vad eleverna ska göra och vad de förväntas lära sig. Matte Eldorado lämnar besluten till läraren i hög utsträckning, genom att kommunicera
det matematiska innehållet och elevers lärande, vilket medför att denna
läromedelsserie i lägre utsträckning styr lärarens agerande.
I bägge fallen, oavsett om textens meningspotential är explicit eller deskriptivt, utgör lärarhandledningen en resurs för läraren att planera och genomföra undervisningen i klassrummet, men den tilltänkta relationen mellan
läromedel och lärare kan förstås olika. En handledning vilken till övervägande del utgörs av explicit tilltal kan textens meningspotential begränsa
lärarhandledningens flexibilitet och minska dess användbarhet. På samma
sätt kan en lärarhandledning vars meningspotential är deskriptiv öka användbarheten genom att inte enbart erbjuda läraren stöd för ökad kunskap,
utan även en möjlighet att integrera sina egna kunskaper med läromedlets
innehåll och därmed stötta läraren att använda läromedlet utifrån författarnas
intentioner.
I enlighet med den sociokulturella synen på lärande som antagits i studien
kan all typ av material bidra till lärares lärande. Texten i en lärarhandledning kan vara strukturerat utifrån ett explicit tilltal men ändå erbjuda läraren
alternativa tillvägagångssätt eller arbetssätt vilka läraren inte tidigare mött
och kan därför bidra till att läraren utvecklar och/eller förändrar sin undervisning. En lärarhandledning kan dessutom innehålla alternativa idéer av
aktiviteter, vilka kan vara explicita, deskriptiva eller en blandning av dem i
tilltal. Detta kan öka lärarhandledningen användbarhet genom att alternati25

ven erbjuder läraren potential att använda lärarhandledningen på ett flexibelt
sätt. I linje med Remillard & Reinke (2012) kan därför alla typer av tilltal
främja lärarens lärande på olika sätt.
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Kapitel 3 Metodologi

I detta kapitel kommer studien beskrivas utifrån metodologiska aspekter. I
den första sektionen, 3.1 av metoder, motiveras val av analysmetod; kvalitativ innehållsanalys. I sektion två, 3.2 Urval, kommer att beskrivas hur läromedelsserier för vilka lärarhandledningarna är representanter och på vilket
sätt de specifika textavsnitten för analyserna valts. Därefter, i den tredje sektionen, 3.3 Dataanalys, beskrivs de analytiska ramverk vilka används i studien samt på vilket sätt de användes i de fyra analyserna. I 3.4 Tillförlitlighet, den fjärde sektionen, granskas tillförlitlighet av metodval, analyser och
resultat. Slutligen, i den femte sektionen 3.5 Etiska aspekter, reflekteras studiens etiska aspekter och god forskningsetik.

3.1 Val av metoder
Studien avser tolka och analysera lärarhandledningarnas text med hjälp av
fyra olika innehållsannalyser. Innehållsanalys förknippas oftast med kvantitativa studier (Denscombe, 2000) men den kvalitativa aspekten av text har
inneburit att innehållsanalys i allt högre utsträckning används som metod
även för att undersöka text (Hsieh & Shannon, 2005). I denna studie tillämpas kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag.
Kvalitativ innehållsanalys är en av flera metoder att analysera textdata (se
t.ex. Bryman, 2012; Danielsson & Selander, 2014). I en kvalitativ innehållsanalys kan tre huvudsakliga tillvägagångssätt användas enligt Hsieh &
Shannon (2005): formell metod, riktad metod och summativ metod5 (se
Tabell 1). Jag kommer i studien att använda mig av dessa olika metoder i de
olika analyserna (se vidare 3.3 Dataanalys nedan).

5

“…conventional, directed and summative.” (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1278)
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Tabell 1: Sammanfattning av tre metoder för kvalitativ innehållsanalys (egen översättning från Hsieh & Shannon, 2005, s. 1286)

Metod

Studien
börjar med

Formell

Observationer

Riktad

Teori

Summativ

Nyckelord

Tidpunkt
av definiering av
koder/nyckelord
Koder
definieras
under
dataanalysen
Koder
definieras
före och under
dataanalysen
Nyckelord definieras före och under
dataanalysen

Källa
av
koder/nyckelord
Koder härleds från
data
Koder härleds från
teori och tidigare
forskning
Nyckelord härleds
från forskarens
intresse eller
litteratur

Målet med en innehållsanalys är att finna teman eller mönster i olika texter och att klassificera textdata i kategorier med liknande innehåll (Boréus &
Bergström, 2005; Hsieh & Shannon, 2005). Metoden tar på så sätt textens
kommunikativa aspekt i beaktning genom att uppmärksamma innehållet och
den kontextuella innebörden av texten (Hsieh & Shannon, 2005).
I studien är det lärarhandledningarnas text som utgör grund för analyserna. Eftersom lärarhandledningars syfte är att stötta lärare menar jag att innehållsanalys är en lämplig metod för att karaktärisera textens potential att
skapa mening mellan text och mottagare (Denscombe, 2000). Genom att
använda kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2012; Hsieh & Shannon, 2005)
kan jag karaktärisera lärarhandledningens potential som resurs för undervisning. Jag kommer att mer ingående beskriva i analyssektion 3.3. Resultaten
ska inte tolkas som värderande utan, i förhållande till tidigare forskning,
avser de att beskriva lärarhandledningens potential som resurs för läraren att
planera, genomföra och utvärdera matematikundervisningen. En nackdel
med att använda en kvalitativ metod är risken att resultaten framställs som
enbart beskrivande. Det är även lätt att samla på sig stora mängder material
(Hsieh & Shannon, 2005). Detta har jag tagit i beaktning i min studie genom
att inte enbart beskriva mina resultat utan även tolka och analysera dem. På
så sätt strävar jag efter att besvara mina forskningsfrågor gällande karaktären
på lärarhandledningarna som ingår i studien och deras potential som resurs
för undervisningen.
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3.2 Urval
I denna sektion kommer jag att presentera mitt urval. I den första delen, 3.2.1
Val av läromedelsserier, presenterar jag urvalet av de läromedelserier som
kom att ingå i studien. Eftersom det med kvalitativa studier tenderar att
skapas en stor mängd data gjorde jag även ett urval av representativa sidor ur
de olika lärarhandledningarna. Detta urval presenteras i sektionens andra del,
3.2.2 Val av textavsnitt.

3.2.1 Val av läromedelsserier
Val av läromedelsserier till denna studie baserades på en enkät, genomförd
2011 i en svensk kommun. Enkäten utgjorde uppstart för ett stort matematikprojekt i samarbete mellan denna mellansvenska kommun och Mälardalens högskola. Då vi var flera forskare vilka genomförde liknande studier
delade vi upp årskurserna baserat på våra yrkesverksamma år samt personligt intresse (Ahl, 2014; Koljonen, 2014). Med tanke på att jag varit verksam
i grundskolans första tre år valde jag därför att fokusera på de enkäter där
läraren angett att de undervisar i F-3. Totalt 278 lärare (F-3) besvarade vilket
läromedel de använder för tillfället. Övervägande del av lärarna, vilka angett
att de undervisar i förskoleklass, angav inget läromedel vilket medförde att
jag utgått från att de arbetade utan läromedel. Av den anledningen har inte
förskoleklassens läromedel inkluderats i denna studie.
Resultaten från enkäterna gav mig tre läromedel, Matte Direkt Safari
(MDS i fortsättningen), Matte Eldorado (ME i försättningen), och Nya Matematikboken (NMB i fortsättningen), vilka täckte majoriteten, närmare 80
%, av använda läromedel för årskurs 1-3 i en kommun i Sverige. Utifrån
resultaten kunde jag därmed utgå från att dessa tre läromedel representerar
de läromedel vilka var de mest använda av matematikklassrum vid enkättillfället. För att se om dessa läromedel också användes av lärare i andra kommuner skickades en förfrågan till alla lärare som undervisar matematik i åk 3
i två andra kommuner. Frågan till dessa lärare handlade endast om vilket
läromedel de använde i sin undervisning. Resultaten visade att MDS och ME
var starkt representerade vilket medförde att jag drog slutsatsen att dessa tre
läromedel var de mest använda i årskurs 1-3 i en mellansvensk region.
Då flera av lärarna, vilka deltog i enkätstudien, visade intresse för att byta
till ett nytt läromedel, Favorit Matematik (FM i fortsättningen), valde jag att
inkludera även detta. Läromedlet är en bearbetning av ett välkänt och välanvänt finskt läromedel, Tuhattaituri, vilket ingick i pilotstudien av Hemmi
m.fl. (2013). När detta läromedel numera produceras för den svenska marknaden och dessutom väckt intresse hos svenska lärare ansåg jag att det är av
intresse att även inkludera detta läromedel i studien.
I denna studie utgörs således urvalet av lärarhandledningar för åk 1-3 från
fyra olika läromedelsserier. Lärarhandledningarna består av A-bok och B29

bok för varje årskurs vilket medför att det för varje läromedelsserie ingått 6
st lärarhandledningar, 24 stycken totalt. Dessa återfinns i en separat referenslista (se Läromedelsserier s. 82).

3.2.2 Val av textavsnitt
FM särskiljer sig från de svenskproducerade läromedelsserierna genom att
varje kapitel är indelning i specifika lektioner. Varje lektion behandlar ett
matematiskt innehåll viket presenteras som centralt innehåll i lärarhandledningen. Även de svenska läromedelsseriernas lärarhandledningar är strukturerade i ett antal kapitel men där det matematiska innehållet i undervisningen
presenteras som mål (i MDS), som lärandemål (i ME) samt som innehåll (i
NMB). Jag har i studien valt att använda begreppet lärandemål eftersom
målet med undervisningen är elevers lärande enligt läroplanens (Lgr11) kunskapskrav gen, oavsett om lärarhandledningen presenterar det som innehåll i
undervisningen eller som mål för undervisningen.
Ett och samma lärandemål behandlas på ett antal sidor i elevboken. I FM
behandlas ett och samma lärandemål alltid på 4 sidor i elevboken. I MDS,
ME och NMB varierar antalet sidor mellan 2-4 sidor i elevboken per lärandemål. Jag valde utifrån detta att analysera lärarhandledningarnas stöd till
läraren kopplat till lärandemål, ett lärandemål per årskurs per läromedelsserie. Alla läromedelsserier behandlar talet 8 i åk 1, multiplikation i åk 2 och
subtraktion med hundratalsövergång i åk 3. Urval utgick således från ett
representativt innehåll ur varje läromedelsserie. Det medför att analysunderlaget utgjorts av totalt 12 lärandemål, tre per läromedelsserie. Förutom de
sidor som kopplas samman med lärandemålet analyserades även de sidor
som introducerar berört kapitel i lärarhandledningen (se Tabell 2).
Tabell 2: Förteckning över analysunderlag för analys 2-4

FM
MDS
ME

Kapitelinfo
Lärandemål
Kapitelinfo
Lärandemål

Kapitelinfo
Lärandemål
NMB
Kapitelinfo
Lärandemål
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Talet 8

Multiplikation

1A, Kapitel 3
s 106-109
1A, kapitel 1
s 8-9
s 14
1A, kapitel 7
s 104-105
s 107
1A, kapitel 4
s 49
s 55

2A, kapitel 4
s 122-125
2A, kapitel 5
s 120
s 122
2A, kapitel 4
s 82-83
s 87
2B, kapitel 2
s 15
s 16

Subtraktion
med växling
3A, kapitel 1
s 42-45
3B, kapitel 8
s 67-68
s 72
3B, kapitel 3
s 60-61
s 65
3B, kapitel 3
s 19
s 28

Då det är av vikt att författarnas intentioner med materialet synliggörs (se
t.ex. Brown & Edelson, 2003) kom explicita motiveringar därför att söktas
kontinuerligt i de analyser vilka sökte den inre karaktären (Johansson, 2011)
det vill säga analys 2-4.
Det finns olika sätt på vilka urvalen av textavsnitten hade kunnat göras
på. I studien utgjordes urvalet utifrån lärandemål vilka berörde samma matematiska innehåll. Även om det inte var det matematiska innehållet som
analyseras skapade detta urval förutsättningar att analysera och jämföra hur
de olika handledningarna ger läraren stöd att introducera ett specifikt ämnesområde.

3.3 Dataanalys
I studien genomfördes fyra innehållsannalyser. Den första analysen omfattar
samtliga lärarhandledningar, totalt 24 stycken, medan följande tre analyser
omfattar det urval av sidor vilka presenterat ovan (se 3.2 Urval). Ytterligare
analyser skulle kunnat genomföras med ett vidgat textbegrepp och ur ett
multimodalt perspektiv, då alla lärarhandledningar innehåller bilder och
grafisk utformning men detta rymdes inte inom tidsramen för denna studie.
Genom att i analys 1 använda formell innehållsanalys (Hsieh & Shannon,
2005) som metod, antogs en öppen ansats. Resultaten visade att även om
lärarhandledningarna yttre karaktär (Johansson, 2011) var liknande förekom
skillnader i innehållet. Detta ledde till ytterligare analyser, där lärarhandledningarnas inre karaktär (Johansson, 2011) undersöktes, analyserades och
karaktäriserades.
I den andra analysen användes det teoretiska analysverktyget vilket utarbetats av Hemmi m.fl. (2013). Med ramverkets kategorier som stöd kategoriserades innehållet i lärarhandledningarna för att i nästa steg analysera innehållets kvalitativa karaktär, det vill säga på vilket sätt innehållet presenteras
för och stöttar läraren i att planera och, genomföra sin undervisning.
Utifrån resultaten från analys 1 och 2 tog den tredje analysen sitt avstamp. Alla lärarhandledningar innehöll idéer i form av aktiviteter för hur
läraren kan utforma undervisningen. För denna studie utgjorde form och
funktion (se Clarke m.fl., 2007) viktiga aspekter i strävan att beskriva vilken
kvalité av stöttning lärare erbjuds genom att använda de aktiviteter och den
information lärarhandledningen tillhandahåller.
Avslutningsvis analyserades lärarhandledingarnas sätt att tala till läraren
utifrån urvalssidornas text. Tilltalet analyseraras utifrån explicit eller deskriptivt tilltal (Remillard & Reinke, 2012).
Det förekommer en viss överlappning av analyserna beroende på att det i
flera fall varit svårt att till exempel beskriva en struktur utan att involvera
innehållet.
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3.3.1 Analys 1: Struktur
I den första analysen togs ett holistiskt perspektiv gällande lärarhandledningen yttre karaktär (Johansson, 2011) genom att använda formell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) på samtliga lärarhandledningar. Lärarhandledningarna lästes igenom ett flertal gånger för att materialet skulle bli välbekant. Återkommande rubriker noterades för att beskriva olika aspekter av
innehållet i tre nivåer: lärarhandledningen som helhet, ett kapitel som helhet
samt ett lärandemål som helhet (se Figur 2).
Resultaten från denna första analys visar lärarhandledningens yttre karaktär (Johansson, 2011) och bidrog till att besvara bägge forskningsfrågorna.

Figur 2: Analysnivåer för lärarhandledningens struktur

Lärarhandledningen
I den övergripande nivån, det vill säga hela lärarhandledningen, användes ett
induktivt perspektiv med vilket tre teman upptäcktes. Dessa tre utgjort ramen
för analysen av lärarhandledningens struktur. I och med detta upptäcktes att
samtliga lärarhandledningars textinnehåll var strukturerat utifrån tre gemensamma teman:
1. Information till läraren (t.ex. informerande text, matriser, information om bedömning mm),
2. Kapitelanknuten information (t.ex. beskrivning av lärandemål, extra
aktiviteter, diskussionsfrågor, facit till elevboken),
3. Extra stödmaterial (t.ex. arbetsblad, kopieringsunderlag för prov och
diagnoser, facit till arbetsblad)
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Dessa tre teman användes sedan som kodningsschema för att räkna hur stor
andel av lärarhandledningen som utgörs av varje tema. Antalet sidor till
varje kategori noterades och sattes i proportion till det totala antalet sidor i
respektive lärarhandledning. Dessa resultat ger en övergripande bild baserat
enbart på rubriker och antalet sidor per lärarhandledning och är därmed
kvantitativ.
Till tema 1, information till läraren, kategoriserades den information vilken har en generell karaktär. Hit kategoriserades försättsbladet till respektive
lärarhandledning med information om förlag, författare samt produktionsoch tryckår. Likaså inkluderades alla de informationssidor vilka informerar
läraren om läromedlets uppbyggnad och användning, det vill säga information vilken kan vara till stöd för läraren i att sätta den undervisade matematiken i ett större perspektiv och lyfter generella idéer om matematikundervisning, elevers lärande av matematik och matematiskt innehåll. Information
om bedömning har även kategoriserats hit (t.ex. berättelser inför prov).
Till tema 2, kapitelanknuten information, kategoriserades alla sidor vilka
är knutna till elevbokens kapitel.
Till tema 3, extra stödmaterial, kategoriserades de sidor som enligt lärarhandledningen är tillåtna för kopiering inklusive de sidor vilka innehåller
facit till dessa sidor. Återkommande rubriker på dessa sidor noterades och
kategoriserades för att skapa en bild av vilket stöd sidorna erbjuder läraren.
Genom att kategorisera rubrikerna upptäcktes likheter i de olika lärarhandledningarna i form av 4 olika typer av material; Strukturellt material, Uppgifter, Spel samt Bedömning. Det kan till exempel vara extra arbetsblad,
olika spel, underlag för prov eller för elevers utvärderingar. Det extra stödmaterialet kan även bestå av konkreta hjälpmedel för elever att använda för
att öka sin förståelse och sina färdigheter i matematik till exempel talblock
och pengar (ytterligare info, se Bilaga 5: Extra kopieringsmaterial)
Kapitel
I den andra nivån utgick analysen från hur ett kapitel är uppbyggt. Även om
fokus i studien är lärarhandledningen och dess stöd för läraren var det i
denna analys oundvikligt att frångå strukturen i elevboken eftersom lärarhandledning och elevbok är så starkt knutna till varandra. Under genomläsningen noterades, för var och en av lärarhandledningarna, strukturen för
lärarhandledningens kapitelknutna informationssidor. Varje kapitel utgjorde
underlag för denna analys. Under genomläsningen noterades både antalet
kapitel samt namnen på de olika kapitlen. Därefter analyserades varje enskilt
kapitel och återkommande strukturer framkom. Utifrån dessa framträdde ett
mönster, en karaktäristisk struktur, för varje enskild läromedelsserie.
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Lärandemål
I den tredje och sista nivån analyserade återkommande mönster för hur lärarhandledningen presenterar undervisningens innehåll i förhållande till målen för elevers lärande. Återigen lästes lärarhandledningarna igenom, nu med
fokus på de lärandemål vilka presenteras i de olika kapitlen. Lärarhandledningarna presenterar stöd för hur läraren kan planera och genomföra undervisning utifrån ett lärandemål. Strukturen för detta stöd utgick från de mönster av aktiviteter vilka presenteras i lärarhandledningen i direkt anknytning
till ett lärandemål.

3.3.2 Analys 2; Innehåll
Genom resultaten i analys 1 upptäckte jag att läromedelsseriernas struktur,
det vill säga det potentiella stödet för läraren att bedriva undervisning, följer
ett mönster vilket återkommer genom hela serien. Baserat på detta resultat
valde jag att genomföra ytterligare en analys, analys 2, med syfte att karaktärisera det innehåll vilket är representerat i lärarhandledningarna.
Denna andra analys genomfördes som en riktad innehållsanalys (Hsieh &
Shannon, 2005), då jag använde ett färdigt ramverk vilket baserats på tidigare forskning och teori (se Hemmi m.fl., 2013). Utifrån pilotstudiens slutsats, att det var av mer intresse att se kvalitén på innehållet i lärarhandledningen snarare än kvantitativ aspekter, ville jag i denna studie karaktärisera
vilken typ av stöd läraren erbjuds genom lärarhandledningens text. Resultaten kan därför bidra till att påvisa vilken typ av stöd läraren erbjuds för att
planera, genomföra och utvärdera sin undervisning (se t.ex. Brown & Edelson, 2003). Ramverket består av fem kategorier (se Tabell 3).
Tabell 3: Det analytiska ramverkets fem kategorier samt beskrivningar (Hemmi
m.fl., 2013)
1a) Allmän kunskap
om elevers tankar
och strategier
1b) Förslag på hur
man kan möta elevers tankar och
strategier
2) Begrepp och
fakta
3) Progression och
matematiska kopplingar
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Beskriver varför elever kan ha vissa idéer om matematiska begrepp och exemplifierar gemensamma strategier
bland elever.
Ger förslag på hur man hanterar och stöttar elevers olika
idéer och strategier samt hur man kan förbättra deras
lärande och förhindra framtida problem och missuppfattningar.
Beskriver begrepp och fakta inom matematik såsom
historiska aspekter, användningsområden, härledning,
metoder, bevis, korrekt terminologi.
Beskriver den matematiska progressionen över läsåret/årskurser samt samband mellan matematiska områden
t.ex. genom att förklara framtida utveckling av metoder

4) Koppling mellan
teori och praktik

5) Utformning av
undervisning

eller begrepp.
Motiverar bakomliggande teori för att främja lärarens
autonomi bortom läromedlet t.ex. genom att exponera
centrala tankar och mål presenterade i de nationella styrdokumenten samt forskningsresultat.
Ger förslag på t.ex. aktiviteter, formativ bedömning eller
individualisering med syfte att stödja lärarens förmåga
att agera i praktiken i avseende att stödja lärarens planering, genomförande och utvärderande av undervisningen,
konkret material

Dataunderlag för den andra analysen utgjordes av de sidor som innehöll
de utvalda lärandemålen samt den inledande sida med information till det
kapitel där de valda lärandemålen återfinns (se 3.2 Urval). För varje lärarhandledning skapades en matris enligt Tabell 3 ovan, där texten från urvalssidorna skrevs in i sektioner med text som innehållsmässigt hör samman för
att analysverktyget skulle användas konsekvent (Boréus & Bergström,
2005). Detta för att meningar som innehållsmässigt hör samman kan bidra
till att skapa mening för läsare, vilket kan gå förlorat om varje mening för sig
analyserats. Först därefter analyserades varje enskild mening och kategoriserades utifrån ramverkets kategorier. Det förekom även meningar vilka presenterade information till läraren, till exempel upplysningar till läraren vad
eleverna förväntas göra i sina elevböcker t.ex. ”Eleverna kompletterar bilderna så att alla visar talet 8.” (ME 1A, s. 107) eller information om vilket
konkret material som rekommenderas att användas i undervisningen t.ex.
”Här behövs: Talkort (arbetsblad 1:1).” (MDS 1 A, s 14). Denna typ av text
kategoriserades till kategori 5. I Tabell 4 (nedan) exemplifieras de olika kategorierna genom att återge text från de olika lärarhandledningarna.
Tabell 4: Exempel ur lärarhandledningarna per respektive kategori
1a) Allmän
kunskap om
elevers tankar
och strategier

1b) Förslag på

”Var uppmärksam på om eleverna räknar vidare från 5 eller
om någon elev måste börja räkna från 1.” (MDS 1A, s. 14)
”Språket är också svårt i uttrycket hälften så många eller
hälften så mycket, eftersom hälften anger att det blir mindre,
medan så många eller så mycket anger att det blir mer.” (ME
1A, s. 104)
”Observera att vissa elever tenderar att endast lära sig multiplikation som en utantillkunskap utan att förstå innebörden.”
(NMB 2B, s. 16)
”Eftersom det blir mer att bokföra i uträkningen är vår erfa-
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hur man kan
möta elevers
tankar och
strategier

2) Begrepp och
fakta

renhet att många elever nu föredrar att använda sig av algoritm när de räknar.” (MDS 3B, s. 72)
”Det är bäst att från början öva 2:ans tabell genom att slumpa
fram tal som ska multipliceras (och naturligtvis också divideras) med 2, istället för att rabbla tabellen genom att räkna upp
alla jämna tal från 2-20 och använda fingrarna för att hålla
reda på hur många gånger man adderat 2. När en tabell är
automatiserad ska eleverna alltså kunna vilken uppgift som
helts i den direkt.” (ME 2A, s. 82)
”Det är därför viktigt att arbeta med att visa multiplikationer
på olika sätt, t ex med material och genom att rita/skriva räknehändelser. Kopieringsbladet Tanketavlan är ett bra redskap.” (NMB 2B, s. 16)
Kunskapsbank,
FM 2A, s. 125

”Tabellen visar tydligt att antalet möjliga kombinationer är
antalet variabler lodrätt (L) multiplicerat med antalet variabler
vågrätt (V), L·V, där L och V är godtyckliga positiva heltal.”
(ME 3B, s. 60)

3) Progression
och matematiska kopplingar
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”Redan i förskolan och förskoleklass har de delat äpplen i
halvor. Nu återknyter vi till det och väljer något som är mer
exakt än ett äpple.” (ME 1A, s. 104)

4) Koppling
mellan teori
och praktik

5) Utformning
av undervisning

”Målet är nu att begreppet längd ska befästas och att ord som
hör till begreppet (lång-kort, lika lång som, längre än, kortare
än osv) ska införlivas i elevens aktiva ordförråd. Eleverna ska
också kunna mäta med ostandardiserade enheter. T ex med
gem eller kaplastavar och utforska mätandets princip, d v s att
man vid ett och samma mättillfälle alltid använder samma
mätenhet och måttet läggs alltid kant i kant.” (ME 1A, s. 104).
”Varje elev skriver en valfri addition med talet 2 på ett papper. I uppgiften ska det finnas 2 till 10 stycken tal, t ex
2+2+2+2=8. Därefter ställer sig eleverna upp. Läraren säger
uppgifter från tvåans multiplikationstabell, t ex 4·2- Eleven
som har en addition som motsvarar den multiplikationen får
sätta sig ner.” (FM 2A, s. 124)
”Samtala även här om hur föremålen kan grupperas så att man
lättare kan se hur många de är. Talet 8 kan t ex ses som två
grupper, den ena med 5 och den andra med 3, eller två grupper med 4 i varje.” (MDS 1A, s. 14)
”Låt eleverna använda konkret material, t ex klossar som kan
sättas ihop (två och två eller tre och tre) för att visa 2+2+2 och
3+3 som på bilden. Om ni har många tärningar kan eleverna
lägga tre tärningstvåor efter varandra och jämföra antalet
prickar med två tärningstreor.” (ME 2A, s. 87)
”Visa hur växlingar går till. Använd pengar och positionsplattan och visa eleverna hur man växlar ner från ett hundratal till
10 tiotal så att eleverna får en konkret förståelse för växlingen.” (NMB 3A, s. 28)

I denna analys har även de informationssidor vilka inleder respektive kapitel analyserats utifrån ramverkets kategorier. Analysen av denna text har
genomförts på samma sätt som de sidor vilka varit kopplade till de specifika
lärandemålen (se ovan). Analysenheten i denna analys de givna kategorierna
i analysverktyget.

3.3.3 Analys 3; Form och funktion
Den tredje analysens syfte var att karaktärisera den potentiella undervisningen, med utgångspunkt i ett lärandemål. Då lärarhandledningens innehåll och
struktur styr svensk matematikundervisningen i hög utsträckning (se t.ex.
Johansson, 2011), kan den potentiella undervisningens innehåll och utform-
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ning analyseras utifrån vilka aktiviteter lärarhandledningen presenterar och i
vilken ordning de presenteras i lärarhandledningen.
Analys 3 genomfördes som en summativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) eftersom det under läsningen av lärarhandledningarnas text upptäcktes återkommande mönster av presenterade aktiviteter. I studien avser
aktiviteter de handlingar och uppgifter, vilka lärarhandledningen presenterar
för läraren med avsikt att användas i undervisnigen. Det kan till exempel
vara en gemensam laborativ övning i början av lektionen, ett spel eller elevernas arbete i elevboken.
Dessa mera eller mindre återkommande aktiviteter analyserades utifrån
hur texten presenterade deras didaktiska aspekter; visuella funktioner, socialt
deltagande, syfte, handling, betydelse samt resultat (Clark m.fl., 2007). I den
tredje analysen utgör därför aktiviteternas form och funktion analysenhet.
Aktivitetens form handlar om hur aktiviteten är utformad, till exempel
som en lek, laboration eller som frågor, samt vilka som är aktiva och på vilket sätt de är aktiva, om eleverna förväntas arbeta i par eller om läraren ställer frågorna och eleverna förväntas besvarar dem till exempel. Aktiviteternas
funktion handlar om vilken betydelse aktiviteten har för elevers lärande till
exempel vad syftet med aktiviteten är och vad det förväntade resultatet är (se
t.ex. Clark m.fl., 2007; Clarke & Seah, 2005). Aspekten av aktivitetens
funktion är närliggande med kategori 4 (Koppling mellan teori och praktik) i
analys 2. I bägge fallen handlar det om motiveringar av innehållet för att
belysa bokomliggande antaganden om matematik och elevers lärande. I
analys 2 användes dessa motiveringar på en generell nivå medan det i denna
analys kopplas ihop med de specifika klassrumsaktiviteter som presenteras i
lärarhandledningen.
Även om att det finns olika sätt att genomföra en innehållsanalys (se t.ex.
Porter, 2002) beslöts att i studien använda begreppen form och funktion
(Clarke m.fl., 2007). Då dessa begrepp belyser de didaktiska aspekterna av
den av lärarhandledningen planerade undervisningen anses de fyller sin
funktion som analysenheter för att besvara forskningsfrågorna. Resultaten
kan även beskriva lärarhandledningens flexibilitet och användbarhet i de fall
aktivisternas form och funktion är explicit i lärarhandledningen.
Liksom i föregående analys utgick även denna analys från det urval av lärandemål (se 3.2 Urval) och de aktiviteter vilka anges i anslutning till dessa
lärandemål. Aktiviteterna presenterade i lärarhandledningen analyserades i
kronologisk ordning, i den ordning de presenteras för läraren i lärarhandledningen. Aktiviteten lästes igenom och analyserades utifrån hur dess form
presenteras (t.ex. som en laborativ aktivitet där läraren visar och eleverna
härmar) samt vilken funktion författarna avser med aktiviteten. I vissa fall
var form och funktion explicit motiverad av författarna men i andra fall var
det implicit. I de sistnämnda fallen har kontexten i vilken aktiviteten presentarats tagit i beaktning för att analysera och tolkat aktiviteten.
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3.3.4 Analys 4: Tilltal
Avslutningsvis har jag även analyserat hur texten talar till läraren (Remillard, 2000; Remillard & Reinke, 2012). Denna analys utgjordes av en riktad
innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005), eftersom jag utgått från begrepp,
baserat på tidigare forskning, för att kategorisera textinnehållet. Textunderlaget utgjordes av de sidor i respektive lärarhandledning vilka var kopplade till de lärandemål jag valt (se 3.2 Urval).
Till skillnad från analys 3, där lärarhandledningens text undersöktes utifrån om och hur aktiviteternas form och funktion beskrevs explicit eller implicit, undersöks i denna analys på vilket sätt författarna har formulerat texten till läraren. I de fall meningen är formulerad som en instruktion för lärarens specifika agerande har den kategoriserats som explicit tilltal till exempel ”Ramsräkna med 10 i taget från 100 till 0” (NMB 2B, s. 16). När texten
däremot är formulerad för att informera läraren av mer generell karaktär har
meningen kategoriserats som deskriptivt tilltal till exempel ”En del elever
tycker det är roligt att kunna dessa benämningar med det är inget som alla
måste lära sig.” (ME 2A, s. 87).
Textunderlaget i lärarhandledningen delades först upp i stycken vilka innehållsmässigt hörde samman. Dessa stycken skrevs in i en matris, ett stycke
per avdelning, där textens meningspotential hölls samman. Därefter delades
dessa stycken in i separata meningar genom att jag skrev varje mening på en
ny rad inom styckesindelningen. Systematiskt gick jag därefter igenom, en
mening i taget, för att koda dem som explicita eller deskriptiva. Analysenhet
blir meningars explicita eller deskriptiva tilltal. Tabellen nedan är ett utdrag
ur matrisen för NMB 2B (se Tabell 5) för att exemplifiera hur analysarbetet
gått till.
.
Tabell 5: Utdrag från analysunderlag, NMB 2B, s 16
NMB åk 2, s 16
Innehåll (mening)
Samla ord och begrepp och skriv dem på lappar.
Lägg i matteordlådan och repetera senare.
Här presenteras multiplikationstecknet för första gången.
I Nya Matematikboken visar vi tecknet som en prick.
Det förekommer också som ett kryss.
Det ser eleverna t ex på en miniräknare.
Räknesättet kallas multiplikation.
De tal som multipliceras kallas faktorer.
Tecknet kallas multiplikationstecknet.
Svaret kallas produkt.

Explicit

Tilltal
Deskriptiv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.4 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2012). Dessa
kriterier har jag tagit i beaktning i min studie.
Trovärdighet handlar om validitet. Min kontextkännedom och förförståelse ökar min tolkningsförmåga vilket ökar validiteten i mina resultat. Desssutom har en viss triangulering6 används, då vi är flera forskare som undersöker liknande fenomen och vi har därför haft samarbete och diskussioner
runt tolkningar av data, kategorisering etc. Det ökar validiteten och objektiviteten i resultaten.
Även överförbarhet inbegriper validitet, där det handlar om att beskriva
mer på djupet på vilket sätt man som forskare fått fram de resultat man fått
så att andra personer kan överföra resultaten till andra kontexter. Då de analysverktyg jag använder redan är utprövade och använda av andra forskare
anser jag att mina resultat till viss mån är överförbara. För att öka tillförlitligheten i min tolkning har jag exemplifierat varje kategori så att läsaren
erbjuds en inblick i på vilket sätt jag kategoriserat.
Pålitlighet benämner då forskningsprocessens faser bedöms av forskarkollegor under arbetets gång. I mitt fall har detta skett kontinuerligt under
hela processen eftersom vi varit ett forskarlag som bedrivit liknande studier.
Vi har regelbundet träffats och diskuterat analysmetoder och resultat för att
utveckla studien ytterligare.
Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att jag som forskare är
medveten om att jag inte genomför en totalt objektiv dataanalys då jag gör
kvalitativa tolkningar av ett innehåll. Jag har i studien läst lärarhandledningarna som en forskare och därför använt mig av analytiska verktyg vilket
hjälper mig att inta distans till objektet och inte läsa, tolka och analysera
lärarhandledningarna som enskild lärare.

3.5 Etiska aspekter
Denna studie följer riktlinjerna för god forskningssed (Vetenskapsrådet,
2011). För att skydda upphovsrätten för text har samtliga förlag, Liber AB,
Natur & Kultur, Sanoma (tidigare Bonniers Utbildning) samt Studentlitteratur, har tillfrågats och givit samtycke till att jag i uppsatsen återger scannade
exempel ur respektive läromedelsserie. Genom tydlig källhänvisning och
genom att uttragen sätts i sammanhang genom texten utgör de exempel ur
lärarhandledningarna. Studien genomfördes systematiskt och transperant
utifrån ovan nämnda kriterier för tillförlitlighet vilket ökar trovärdigheten
6

Jfr. eng. “investigator triangulation” (Patton, 2002, s. 247)
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och överförbarheten. Inte heller är resultaten av den art att de ska rangordnas
utan syftar enbart till att lyfta olika karaktärer av stöd för läraren.
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4. Resultat

I denna sektion kommer resultaten att redovisas utifrån karaktäristiska drag
hos respektive lärarhandledning för att besvara de två forskningsfrågorna (se
s. 12). Läromedelsserierna kommer att presenteras var och en för sig, i alfabetisk ordning, utifrån nedan angivna struktur:
•

Struktur - lärarhandledningarnas struktur i tre nivåer; lärarhandledningen som helhet, ett kapitel samt ett lärandemål.

•

Innehåll – lärarhandledningarnas karaktäristiska innehåll

•

Form och funktion – lärarhandledningarnas föreslagna aktiviteters karaktär

•

Tilltal – karaktäristiska drag i hur lärarhandledningarnas text talar
till läraren

Avslutningsvis redovisas jämförelser mellan de olika läromedelsserierna.

4.1 Favorit matematik
Struktur
Lärarhandledningen
Handledningen till FM är omfångsrik. I genomsnitt består respektive handledning av 270 sidor, vilket är många fler än övriga lärarhandledningar i
studien.
Information till läraren (tema 1, analys 1) är fördelat på inledande sidor
och sidor i slutet av lärarhandledningen. Ett karaktäristiskt drag är att sidorna
i slutet alltid, oavsett årkurs och bok (A-/B-bok), är 7 stycken till antalet där
innehållet i aktuell elevbok kopplas till förmågor, centralt innehåll samt kunskapskraven enligt Lgr11.
Andelen sidor med kapitelanknuten information (tema 2, analys 1) är
även de ett karaktäristiskt drag hos FM. Majoriteten av sidorna, 75 %, i
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lärarhandledningen är stöd för läraren att arbeta med olika typer av aktiviteter vilka syftar att stödja elevernas lärande av det aktuella innehållet i elevboken.
Sidor för kopiering (tema 3, analys 1) är i snitt 20 % av antalet sidor per
lärarhandledning och placerade längst bak. Det är alltid två kopieringssidor
kopplade till varje lektionsförslag men för att få tillgång till samtliga behöver
lärarhandledningen kompletteras med en extra bok där samtliga kopieringssidor återfinns. Endast ett urval av sidorna återfinns i respektive lärarhandledning med undantag är lärarhandledningen för 1A, där samtliga kopieringssidor återfinns i lärarhandledningen.
Kapitel
En utmärkande karaktär hos FM i förhållande till övriga läromedel i studien
är att FM har organiserat varje kapitel i specifika lektionssidor. Kapitlen har
ingen titel vilket däremot varje lektion har. Denna titel återspeglar lektionsinnehållet exempel ”Talet 8” (FM 1A, lektion 26, s 106) eller ”Vilken term
fattas” (FM 1A, lektion 37, s 150). Varje kapitel avslutas med två uppslag i
elevboken med titeln ”Vad har jag lärt mig?” med repetitionsuppgifter samt
elevutvärdering.
Bedömning
Ett karaktäristiskt drag hos FM är cirka en fjärdedel, 24 %, av sidorna för
kopiering (tema 3, analys 1) utgörs av underlag för bedömning i form av
prov. Dessutom förekommer repetitionssidor samt elevutvärdering efter
varje kapitel oavsett årskurs. Innehållet både kopplat till innehållet i det aktuella kapitlet samt tidigare kunskaper.
Efter varje kapitel kan det innehåll eleverna tillägnat sig genom undervisningen summeras med hjälp av ett kapitelprov. Kapitelprovet återfinns som
en sida för kopiering och läraren genomför provet med eleverna. Dessutom
har eleverna har möjlighet att i slutet av varje kapitel, repetera och utvärdera
sina kunskaper på sidorna med titeln Vad har jag lärt mig i elevboken. Lärarhandledningen anger explicit att dessa sidor kan använda i formativt syfte.
I lärarhandledningen återfinns dock inget stöd för läraren hur elevers resultat
eller utvärdering kan användas för planering av fortsatt undervisning till
exempel hur lärare kan bemöta eventuella missuppfattningar eller brister
elever visat.
Lärandemål
Strukturen för att bedriva undervisningen utifrån enskilda lärandemål (i FM
presenterat som innehåll) följer samma mönster.
1. Introduktion av lektionens innehåll
2. Aktiviteter
3. Elevbokens uppgifter
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Karaktäristiskt för FM är urvalet av aktiviteter till varje enskild lektion.
Lektionens innehåll introduceras av läraren genom en ramberättelse samt
frågor till samtalsbild (i elevboken) och huvudräkningsuppgifter. Därefter
genomför lärare och elever olika aktiviteter vilka presenteras i lärarhandledningen. Dessa utgörs av gemensamma och praktiska aktiviteter, spel och
lekar samt problemlösningsuppgifter. Först därefter arbetar eleverna med
elevbokens uppgifter.
Individualisering
FM följer en variant av den vanligt förekommande läromedelstrukturen
(Brädström, 2005; Jablonka & Johansson, 2010) men istället för att elevbokens uppgifter nivåanpassas efter en diagnos i slutet av ett kapitel, erbjuder elevbokens struktur en nivåindividualisering i samband med varje lektion. Elevbokens uppdelning av uppgifter (ÖVA och PRÖVA) skulle kunna
möjliggöra en nivåindividualisering (Vinterek, 2006). Lärarhandledningen
beskriver explicit ”… ÖVA som är mer repeterande och PRÖVA där eleverna får använda det inlärda och lösa matematiska problem” (se t.ex. FM 1A,
s. 4; FM 2A, s. 4; FM 3A, s. 4).
Stöd för individualisering av undervisningen är
implicit i lärarhandledningen och lämnas därför till
läraren att avgöra när och
på vilket sätt detta kan ske.
I två fall, bägge i FM 3A (s
43 & s 45), beskriver lärarhandledningen hur läraren
kan stötta elevernas arbete
med elevbokens uppgifter. I
bägge fallen handlar det om
vad eleven bör vara uppmärksam på och ger förslag
på hur uppgifterna kan lösas
(se Bild 1). Detta stöd kan Bild 1: Exempel på stöd för individualisering, FM
ses som metodindividuali- 3A, s 45
sering (Vinterek, 2006).

Innehåll
Generell informationen till läraren (tema 1, analys 1) är begränsad till kortfattad information om läromedlets struktur men mer omfattande information
om kopplingen mellan aktuell elevbok och Lgr11. I FM förekommer inga
sidor i början av ett nytt kapitel, vilket övriga lärarhandledningar i studien
har.
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I Favorit matematik förekommer
däremot information till läraren genom
den återkommande rubriken Kunskapsbank i samband med lektionssidor. Texten innehåller skiftande karaktär av information till exempel progression, förklaringar av centrala matematiska begrepp eller ett historiskt
perspektiv, men alltid i relation till det
för lektionen aktuella matematiska
innehållet. I de analyserade urvalslektionerna förekom endast en Kunskapsbank. Denna kunskapsbank visar läraren de matematiska begrepp vilka hör
samman till multiplikation och division
samt att multiplikation och division är
omvända operationer (se Bild 2) vilket
Bild 2: Exempel på Kunskapsbank,
medför att innehållet i denna Kun- FM 2A, s 122
skapsbank kategoriseras som begrepp
och fakta (kategori 2).
Stöd för läraren att bemöta elevers tankar och strategier (kategori 1a och
1b) har i inte upptäckts i urvalet (analys 2). Stöd för läraren kopplat till elevers arbeta med Elevbokens uppgifter förekommer i två fall (i urvalet) och
kan till exempel utgöras av information om vad läraren behöver uppmärksamma eleverna på samt stöd för elevers arbete i Mera Favorit matematik (se
t.ex. Bild 1).
Det centrala innehållet (kat 4, analys 2) i lektionen presenteras för läraren i form av en punktlista i lärarhandledningen och har som syfte att informera läraren om vad eleverna ska lära sig. Samma text återfinns i den matris
som presenteras i slutet av lärarhandledningen och därigenom visas kopplingen mellan det centrala innehållet i undervisningen till Lgr11.

Aktiviteters form och funktion
För att göra elever uppmärksamma på lektionens centrala innehåll kan läraren använda både ramberättelsen och frågor till den samtalsbild (i elevboken) vilken inleder varje ny lektion. I Ramberättelsen får eleverna höra
om hur läromedlets huvudpersoner möter matematik. Funktionen med ramberättelsen och frågorna är att göra eleverna uppmärksamma på lektionens
innehåll. Stödet till läraren utgörs av explicita frågor att ställa till eleverna
och även de förväntade svaren anges. Kopplingen mellan lektionens centrala
innehåll, ramberättelsen samt frågorna är tydlig. I lärarhandledningen återfinns alltid ett antal Huvudräkningsuppgifter per lektion. De är enligt lärar45

handledningen alltid tre stycken och eleven förväntas skriva sitt svar i de tre
rutor som finns i elevboken, med ett svar i varje ruta. Funktionen av dessa
huvudräkningsuppgifter är att de ”… instruerar till det man ska lära sig eller
repeterar sådant man redan kan.” (se t.ex. FM 3A, s. 4). Huvudräkningsuppgifterna är enlig lärarhandledningen ofta problemuppgifter.
Funktionen med Problemlösningsuppgifterna motiveras explicit i lärarhandledningen inledande sidor och har till uppgift att eleverna ska ges möjlighet att träna på problemlösningsförmågan. Problemlösningsuppgifterna
oftast 2 stycken per lektion och passar ”… extra bra att lösa i en gemensam
diskussion.” (se t.ex. FM 3A, s. 4) vilket indikerar att formen bör vara att
eleverna arbetar med uppgifterna i par eller i grupp. Detta, samt lärarens roll
i den gemensamma diskussionen, är dock inte explicit uttryckt i lärarhandledningen. Den anger däremot att eleverna får ”… möjlighet att träna och
utveckla den förmågan i samband med varje lektion.” (FM 3A, s. 4) men
problemlösningsuppgifterna är inte omnämnda i den föreslagna arbetsgången
vilket medför att läraren har möjlighet att använda dem om och när det passar.
Arbete på tavlan är ytterligare
ett stöd läraren ges via lärarhandledningen. Detta är ett karaktäristiskt drag hos FM. Stödet till
läraren är ett explicit bildförslag,
en så kallade Tavelbild, vilken
presenterar vad läraren kan
skriva på tavlan (se Bild 3).
Kopplingen till centralt innehåll
är tydlig och tavelbilderna innehåller ofta flera uttrycksformer (att
använda bild, matmatiska uttryck Bild 3: Exempel på Tavelbild, FM 1A s
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samt skriftspråk) samtidigt samt
påvisar kopplingen mellan dem. Instruktionerna till läraren på vilket sätt
arbetet med tavelbilden kan ske lämnas till läraren att avgöra då detta inte
anges explicit.
Ytterligare Aktiviteter presenteras ofta i den föreslagna arbetsgången och
är till formen utformad som aktiviteter där konkret material används till exempel spel och lekar vilka explicit presenteras som en par- eller gruppaktivitet. Funktionen av dessa aktiviteter är inte heller här explicit angivet i lärarhandledningen. Kopplingen till lektionens centrala innehåll är tydlig vilket
kan indikera att funktionen av aktiviteterna är den samma som för frågorna
till samtalsbilden, nämligen att uppmärksamma eleverna på det som är relevant för lektionens innehåll.
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I likhet med problemlösningsuppgifterna är de Tips (se
Bild 4) på aktiviteter inte heller
omnämnda i den föreslagna arbetsgången vilket medför att
läraren kan använda tipsen om
och när det passar under lektionen. Funktionen är enligt den
inledande informationen till lärare att låta eleverna lära in matematiken på ett aktivt sätt i form
av lekar och spel, i par eller
grupp. Aktiviteterna kan genomföras både ute och inne och kan
ofta kombineras med föreslagsvis
idrott. Det medför att aktiviteter- Bild 4: Exempel på Tips på aktiviteter, FM
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nas form och funktion är tydlig.
I Räknebanken ges läraren förslag på ytterligare räkneuppgifter vilka eleverna kan lösa i ett räknehäfte och därmed beskrivs aktivitetens form implicit. Däremot framkommer inte om denna aktivitet är en gemensam aktivitet
eller om läraren bör genomföra den med enstaka elever. Funktionen är otydlig men analysen visar att eleverna genom aktiviteten ges ytterligare möjlighet att träna det centrala innehållet eftersom uppgifterna är anpassade till
lektionens innehåll. Enligt lärarhandledningen finns desamma uppgifterna
ibland även på kopieringsunderlagen vilket möjliggör för läraren att kopiera
och distribuera räkneuppgifterna till elever. Aktivitetens form i det sistnämnda fallet är därmed implicit.
Arbetsform är implicit då det inte framgår om eleverna förväntas arbeta
enskilt eller tillsammans. Analys av aktiviteterna presenterade i lärarhandledningen visar att vissa passar att använda som helklassuppgifter till exempel Ramberättlse, Frågor till samtalsbild, Huvudräkningsuppgifter samt
Arbete på tavlan. De extra aktiviteter som presenteras i lärarhandledningen
(t.ex. Problemlösningsuppgifterna, Tips eller Räknebank) kan däremot användas för att anpassa undervisningens innehåll utifrån elevers individuella
förutsättningar.

Textens tilltal till läraren
Den övervägande delen text i FM består av förslag och listor med färdigställda frågor och uppgifter, vilka läraren kan välja mellan (se analys 3).
Dessa listor är explicit i sitt tilltal då majoriteten av förslag som anges i lärarhandledningen inte motiveras utan presenteras som färdiga frågor eller
huvudräkningsuppgifter. I anslutning till dessa listor anges även de korrekta
svaren på uppgifterna och frågorna.
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De ytterligare aktiviteter presenteras även de med ett explicit tilltal och
styr lärarens agerande genom att tala genom läraren i form av instruktioner
för hur aktiviteten genomförs, vilka frågor läraren kan ställa och vad eleverna ska göra.

Sammanfattning
Lärarhandledningens karaktär som resurs utgörs av övervägande text med
explicit tilltal, till exempel huvudräkningsuppgifter, frågor till samtalsbilder
samt problemlösningsuppgifter, alla med förväntade svar angivna. Förslaget
på arbetsgång kan verka styrande för lärarens agerande i klassrummet då
aktiviteterna är numrerade och därmed påvisar ett flöde i undervisningen.
Motiveringar till de olika aktivteternas syfte och mål är implicita, eftersom
de inte är framskrivna i varken de inledande informationssidorna eller i samband med respektive aktivitet. Författarnas intentioner och didaktiska
aspekter med läromedlet framgår således inte. Dessa aspekter kan påverka
lärarhandledningens användbarhet och flexibilitet.
Däremot är kopplingen till Lgr11 väl presenterat och lättöverskådligt genom de presenterade matriserna i slutet av lärarhandledningen. Detta i kombination med underlagen för bedömning ökar lärarhandledningens användbarhet eftersom läraren erbjuds stöd för bedömning utifrån förmågor,
centralt innehåll samt kunskapskrav i Lgr11.
Lektionernas karaktäristiska struktur, med det stora utbudet av aktiviteter
för inledande gemensamma aktiviteter främjar en undervisning där eleverna
möter det matematiska innehållet på flera olika sätt. Läraren förväntas därmed anta en aktiv roll i att planera undervisningen då utbudet av aktiviteter
att välja på är många. Alla lektioner avslutas med elevernas arbete i elevböckerna. Nivåindividualisering främjas under varje lektion genom att eleverna arbetar med olika sidor i elevboken efter de inledande grundsidorna
(de så kallade ÖVA- och PRÖVA-sidorna).

4.2 Matte Direkt Safari
Struktur
Lärarhandledningen
MDS är den enda läromedelsserien där samtliga lärarhandledningar består av
exakt lika många sidor, nämligen 144 sidor per lärarhandledning oavsett
årskurs eller A-/B-bok.

48

Informationen till läraren (tema 1, analys 1) i MDS utgörs av fem sidor
med generell information (gäller alla handledningarna) där läraren får en
chans att bekanta sig med materialets struktur och innehåll. Tre sidor beskriver elevbokens struktur och två sidor beskriver lärarhandledningens struktur.
Efter de inledande informationssidorna följer stöd för elevbokens kapitel
(tema 2, analys 1). Av det totala antalet sidor per lärarhandledning (oavsett
bok eller årskurs) utgör ca 40 % av det totala antalet sidor i respektive lärarhandledning av stöd för arbete i elevboken.
Sidor för kopiering (tema 3, analys 1) är i snitt 54 sidor per lärarhandledning, totalt 325 stycken vilket är flest i förhållande till övriga lärarhandledningar i studien. De är, i motsats till övriga lärarhandledningar inte förlagda
till slutet av lärarhandledningen utan fördelade på respektive kapitel. Det
medför att kopplingen till kapitlets innehåll är tydlig. En specifik karaktär
för MDS är att en övervägande del, cirka 73 % av sidorna, utgörs av extrauppgifter.
Kapitel
Karaktäristiskt för MDS kapitel är att
de till övervägande del är strukturerade utifrån de fyra räknesätten.
Dessutom fortsätter numreringen i Bbokens kapitel, där B-bokens första
kapitel är numrerat som kapitel 6 (se
Bild 5).
Varje kapitel i elevboken till
MDS följer den vanligt förekommande läromedelstrukturen där ett
kapitel är strukturerat utifrån en gemensam grundkurs (den så kallade
Bild 5: Utdrag ur Innehållsförteckning
Safaridelen), en diagnos och därefter MDS 2B, s. 3
en resultatbaserad nivåanpassning av
ytterligare uppgifter (Brädström, 2005; Jablonka & Johansson, 2010). I slutet
av elevbokens kapitel återfinns alltid en Enhetsdel, där olika enheter (för tid,
vikt, volym mm) behandlas. Lärarhandledningens kapitelindelning följer
elevbokens struktur. I lärarhandledningen inleds varje kapitel med en informationssida till läraren. I slutet av varje kapitel i lärarhandlednigen återfinns dessutom en sida med ytterligare aktiviteter samt de sidor för kopiering
som är aktuella för kapitlet.
Bedömning
I MDS förekommer inget stöd för läraren att genomföra prov av elevernas
kunskaper och förmågor. Däremot avslutas grundkursen, den så kallade Safaridelen, i varje kapitel av en kapiteldiagons (se vidare under Individualisering nedan). Diagnosen utgör underlag för lärare och elev att tillsammans
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diskutera vad eleven behärskar och vad eleven eventuellt behöver träna mer
på.
Eleverna ges möjlighet att själva göra en utvärdering av momenten i kapitlet. Läraren kopierar och delar ut utvärderingen, vilken återfinns i sidor
för kopiering (tema 3, analys 1) som följer aktuellt kapitel. Läraren kan genom denna utvärdering få ytterligare ett tillfälle att reflektera över och få
kontroll på vad eleverna uppfattar att de lärt sig. I lärarhandledningen återfinns inget stöd för hur elevers resultat från diagnos eller utvärdering kan
användas för planering av fortsatt undervisning.
Individualisering
MDS har explicit fokus på individualisering genom beräkningsmetoder och
presenterar ett antal metoder för eleverna.
Det är önskvärt att eleverna sätter sig in i och prövar de olika metoderna för
att sedan kunna välja en för dem passande metod i sitt fortsatta räknande. Om
någon elev blir förvirrad av flera olika metoder, låt eleven koncentrera sig på
en av metoderna, den som passar eleven bäst. (MDS 3B, s 68)

Tanken är således att eleverna ska finna sin individuella metod, det vill
säga den metod som passar dem bäst, genom att prova ett flertal olika metoder. Detta kan motsvara en typ av metodindividualisering (Vinterek, 2006).
Kapitelstrukturen i MDS anger implicit en nivåindividualisering (Vinterek, 2006). I MDS förväntas eleverna arbeta med grundkursen, den så kallade Safaridelen, vilken följs av en kapiteldiagnos. Beroende på resultaten
från diagnosen arbetar eleven vidare i ett av två spår; Kikaren (utmaning)
eller Förstoringsglaset (träna mer). Lärarhandledningen rekommenderar även
nivåindividualisering (Vinterek, 2006) explicit, då det anges att elever som
har svårigheter med grundkursen istället kan börja arbeta med uppgifterna i
Förstoringsglaset. Uppgifterna i Förstoringsglaset är enligt lärarhandledningen något enklare än i grundkursen.
Lärandemål
Strukturen för undervisningen i anslutning till ett lärandemål i lärarhandledningen utgår från samma mönster oavsett årskurs;
1. Introduktion
2. Elevbokens uppgifter

Innehåll
Varje kapitel inleds alltid med en informationssida där kapitlets innehåll
presenteras (se Kapitel, analys 1). Dessutom framgår vilka sidor i elevboken,
vilka läxor i läxboken samt vilka arbetsblad som tillhör kapitlet. Denna information kategoriserades till kategori 5, då de stödjer läraren att bedriva
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undervisningen. I vissa fall tillkommer ytterligare en sida med information
till läraren och återfinns på en extra sida i kapitelinformationen i två av tre
av de utvalda kapitelsidorna (se Tabell 2). I 1A (kapitel 1) återfinns en sida
vilken beskriver taluppfattning (MDS 1A, s 9). Denna sida presenterar till
övervägande del vanliga svårigheter elever kan uppleva med den grundläggande taluppfattningen och beskriver hur dessa kan förebyggas (kat 1a och
1b, analys 2).
Till en början räknar de flesta från ett när de ska ta reda på antalet, men så
småningom lär de sig uppfatta mängder, i alla fall upp till fem, så att när de
ska räkna t.ex. åtta föremål så kan de börja från fem och fortsätta. Det kan
vara en fördel att lära eleverna gruppera föremål så att de enklare kan avgöra
antalet. (MDS 1A, s 9)

Andra innehållskategorier finns representerade till exempel, skillnaden
mellan tal och siffra (kat 2, analys 2) samt vad eleverna ska lära sig i (kat 4,
analys2). I kapitelinformationen till kapitel 8 i 3B (s 68) presenteras de tre
olika räknestrategier vid subtraktion vilka presenteras i läromedlets kapitel
vilket motsvarar kategori 2 (begrepp och fakta).
Övervägande del av lärarhandledningens text utgörs av stöd till läraren
för att bedriva undervisning (kat 5, analys 2) med elevbokens innehåll och
uppgifter som utgångspunkt. Analysen betonar elevbokens viktiga roll i
klassrummet och matematikundervisningen. I de texter som utgör urvalet för
denna analys saknas explicita kopplingar till kategori 2 (begrepp och fakta)
och kategori 3 (matematiska kopplingar). Inför varje nytt lärandemål anges
målet med elevbokens uppgifter (kat 4, analys 2) i alla årskursernas utvalda
lärandemål i termer av ”Målet för övningarna…) MDS 1A, s. 14, ”Målet för
uppslaget…” (MDS 2A, s. 122) och ”Uppslaget behandlar…(MDS 3B, s.
72). Vid något enstaka tillfälle ger lärarhandledningen läraren förslag på vad
läraren kan vara uppmärksam på (kat 1b, analys 2) under elevernas enskilda
arbete (kat 1a, analys 2); ”Var uppmärksam på om eleverna räknar vidare
från 5 eller om någon elev måste börja räkna från 1.” (MDS 1A, s. 14).
Koppling till Lgr11 är otydlig då koppling till matematikundervisningens
syfte, förmågorna, det centrala innehållet eller kunskapskraven är implicit
(kat 4, analys 2). På det första uppslaget i varje kapitel återfinns en målbeskrivning för kapitlets innehåll följt av ett antal delmål som behandlas i kapitlet. För att stödja läraren i att planera och genomföra aktiviteter för ett
enskilt delmål, presenteras vilket innehåll elevbokens uppgifter tar upp. Det
kan till exempel presenteras som en målbeskrivning eller som information
vilket matematiskt innehåll som behandlas. Syftet är enligt lärarhandledningens inledande informationssidor att läraren görs medveten om vad eleverna ska lära sig när de arbetat färdigt med elevbokens uppgifter. I MDS 3B
avslutas boken med ett kapitel, Målhoppet, vilket enligt lärarhandledningen
är ett repetitionskapitel. ”Här får eleverna ytterligare en chans att träna på det
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som de lärt sig under åren med Matte Safari. Kapitlet är tydligt indelat och
rubriker talar om vilket moment som tränas…” (MDS 3B, s. 5). Läraren kan
därför använda hela eller delar av kapitlet när det passar; ”Man kan välja att
göra hela kapitlet på en gång eller välja ut delar att göra då och då när det
passar.” (MDS 3B, s. 128).

Aktiviteters form och funktion
Stödet för läraren att bedriva undervisningen för ett lärandemål utgår från
samma mönster oavsett årskurs (se Lärandemål, analys 1); 1) Gemensam
introduktion 2) Eleverna arbetar i sina elevböcker.
Den
gemensamma introduktionen (1) är direkt
kopplad till sidorna
i elevboken (oftast
2-3
sidor/lärandemål). I
informationen till
läraren förespråkar
författarna att den
gemensamma introduktionen
används ”Till varje
nytt moment som
presenteras finns i
handledningen en
ruta med tips på
konkreta övningar
som man kan välja
Bild 6: Exempel på Gemensam introduktion, MDS 2A, s.
att göra som ge- 122
mensam introduktion, när det passar.” (se t.ex. MDS 2A, s. 4). Stödet till läraren utgörs dels av
information om vilket material som kommer att användas, dels instruktioner
för hur aktiviteten kan genomföras (se Bild 6).
Till sin form är den gemensamma introduktionen en laborativ övning. Aktiviteterna introduceras av läraren för en grupp elever, genom att läraren
visar, ställer frågor eller samtalar tillsammans med eleverna. Syftet med
dessa gemensamma introduktioner är att uppmärksamma dem på det matematiska innehållet i elevbokens uppgifter vilket explicit anges i de inledande
informationssidorna. Detta stärks genom att analysen visar att innehållet i
uppgifterna är direkt kopplade till uppgifterna eleverna sedan ska arbeta med
i sina elevböcker. Därefter får eleverna träna på samma typ av uppgifter, i
par. Funktionen av den gemensamma introduktionen är därför att ge eleverna
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De gemensamma introduktionerna till lärandemålen i urvalet i denna analys (se Tabell 2) är explicita då tilltalet till läraren utgörs av instruktioner
gällande hur aktiviteten bör genomföras, vilket material som bör användas
och vad läraren kan säga och skriva på tavlan (se exempel i Fel! Hittar inte
referenskälla. ovan).
Information riktad till elevbokens uppgifter upplyser läraren om vad eleverna förväntas arbeta med i elevboken till exempel ”I elevboken arbetar
eleverna vidare med talen 8 och 9. Samtala även här om hur föremålen kan
grupperas så att man lättare kan se hur många de är…” (MDS 1A, s 14) och
kategoriserades som deskriptiva.

Sammanfattning
Lärarhandledningens karaktär som resurs utgörs av övervägande explicita
instruktioner och erbjuder läraren färdiga förslag på hur aktiviteten kan genomföras och vad läraren kan fråga, vilka kan verka styrande för lärarens
agerande i klassrummet. Lärarhandledningens användbarhet och flexibilitet
kan således begränsa lärarens välgrundade val i undervisningen då innehållet
i många fall saknar explicita motiveringar till författarnas didaktiska aspekter
och kopplingar till rådande styrdokument. Koppling till Lgr 11 är implicit
vilket kan försvåra för läraren att på egen hand upptäcka kopplingen mellan
läromedlets innehåll och kursplanens syfte, förmågor, centrala innehåll samt
kunskapskrav. Det kan begränsa lärarens att undervisa bortom elevbokens
uppgifter samt i bedömningssituationer.
Eftersom stödet till läraren i de flesta fall är information till läraren om
vad eleverna arbetar med och vilka förväntade resultat detta arbete ska leda
till fyller dessa lärarhandledningar inte kriterierna för ett lärande läromedel
(analys 2) utan fokuserar på att erbjuda läraren stöd för att utforma undervisningen (kategori 5), även om det i urvalssidorna förekommer text vid enstaka tillfällen vilken kan kategoriseras utifrån övriga kategorier. Dessa återfinns till övervägande del i den extra kapitelinformationssidan.
Läromedlets fokusering på beräkningsmetoder samt elevbokens självinstruerande funktion främjar en undervisning där eleverna kan ta stort ansvar
för sitt lärande och ett klassrum där hastighetsindividualisering råder. Läraren förväntas anta en aktiv roll och leda undervisningen baserat på elevbokens struktur och innehåll. Undervisningen följer ett mönster där den gemensamma introduktionen består av gemensamma aktiviteter, ofta av konkret karaktär. Efter att läraren introducerat aktiviteten ges eleverna möjlighet
att öva några gånger innan de tar sig an uppgifterna i elevboken. Enskilt
räknande i elevboken uppmuntras explicit i lärarhandledningen.
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4.3 Matte Eldorado
Struktur
Lärarhandledningen
Handledningen till ME består i genomsnitt av 176 sidor.
Ett karaktäristiskt särdrag hos ME i förhållande till övriga lärarhandledningar är de inleds med flera kapitel där generell information (tema 1, analys
1) presenteras. I snitt innefattar antalet sidor i dessa kapitel 27 sidor per lärarhandledning. Efter att läromedlets komponenter presenteras visas kopplingen mellan matematiken i läromedlet och matematikämnets syfte, det
centralta innehållet och de förmågor eleverna förväntas utveckla enligt
Lgr11. Därefter följer ett antal kapitel där matematikundervisning, och alternativa arbetsformer och rekommenderade spel och lekar presenteras. Ett
kapitel berör bedömning och avslutas med ett antal sidor för kopiering (tema
3, analys 1) med underlag för diagnoser, prov och elevutvärderingar.
Efter de inledande informationssidorna följer stöd för elevbokens kapitel
(tema 2, analys 1). I snitt är halva lärarhandledningen, 47 %, riktad till elevbokens kapitel. Varje kapitel inleds med specifika informationssidorna vilka
alltid är två per kapitel, en sida där innehållet i kapitlet motiveras och förklaras mer ingående och en sida där kapitlets olika lärandemål kopplas samman
med innehållet i elevboken (med hänvisning till specifika elevsidor) samt
stöd för minutare (se Bedömning nedan) kopplade till de olika lärandemålen.
Sidor för kopiering (tema 3, analys 1) är i snitt 49 sidor per lärarhandledning. De är förlagda till slutet av lärarhandledningen, förutom de sidor med
underlag för bedömning som återfinns på de inledande sidorna. Drygt hälften
av sidorna, 55 %, utgörs av uppgifter medan resten av sidorna är relativt jämt
fördelade mellan övriga tre teman.
Bedömning
Ett karaktäristiskt drag hos ME är det omfattande stödet till läraren då det
gäller bedömning av elevers förmågor och kunskaper. Lärarhandledningen
erbjuder läraren stöd för formativ bedömning till elevernas visade kunskaper. I lärarhandledningens inledande informationssidor beskrivs och motiveras bedömning av kunskaper och förmågor i ett eget kapitel, Diagnoser och
bedömning, (se t.ex. ME 1A, s. 25-34). Här lyfts den formativa bedömningen, bedömning för lärande, fram som den viktigaste formen av bedömning.
Läraren tillskrivs ansvaret för att bedöma elevernas kunskaper och förmågor
kontinuerligt under lektionstid.
En Efterdiagnos förekommer i samtliga lärarhandledningar och täcker
hela terminens innehåll. Efterdiagnosen är utformad med en skriftlig del och
en muntlig del. Lärarhandledningen uppmanar läraren explicit att dela upp
diagnosen i flera mindre delar och genomföra de separata delarna vid olika
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tillfällen under terminen. När och hur detta kan ske anges inte explicit utan
lämnas till läraren att avgöra. Efterdiagnosen består av en skriftlig del och en
muntlig uppföljning. Vilka uppgifter läraren väljer för den muntliga uppföljningen för respektive elev väljer läraren utifrån elevernas svar i den skriftliga
delen samt tidigare bedömning av arbete i klassrummet och eventuella läxor.
Fördiagnoser förekommer endast i 1A, kallad Skolstartsdiagnos samt i 3A
och 3B. I 3A och 3B utgörs elevbokens repetitionssidor en fördiagnos och
repeterar viktiga förkunskaper inför nästa kapitel.
Underlag för prov återfinns i 2A (2 st prov), 2B (2 st prov) och 3A (2 st
prov). Proven genomförs under en lektion vid två tillfällen per termin. Till
proven hör en berättelse i sex avsnitt, ett avsnitt per prov.
Till varje kapitel förekommer specifika informationssidor (tema 2, analys
1) vilka alltid är två per kapitel, där en sida utgörs av en matris, i vilken läraren får en överblick över det matematiska innehållet i kapitlet. Här ges även
förslag på korta diagnostiska övningar, så kallade Minutare. En minutare är
en muntlig ”minidiagnos” som läraren kan genomföra i helklass för att få en
uppfattning om ifall alla elever har förstått undervisnigens innehåll. Ett exempel på minutare kan vara att läraren visar ett föremål och eleverna ska
uppskatta dess längd eller att läraren säger en kvot och eleverna får säga en
division som ger den angivna kvoten. Resultaten från minutaren kan ge läraren uppfattning om vilken/vilka elever som måste observeras lite extra noga
och har därigenom ett formativt syfte. En specifik karaktär hos ME i förhållande till övriga lärarhandledningar i studien är att det i stödet för läraren, i
förhållande till elevers arbete i elevboken, återfinns retoriska frågor under
rubriken Observera. Under denna rubrik erbjuds läraren stöd gällande elevers tänkande och strategier (kategori 1a, analys 2) i form av frågor att ställa
sig själv. Läraren förväntas således vara aktiv och observera elevers arbete i
klassrummet.
I elevboken återfinns en sida med repetitionsuppgifter per kapitel. Denna
sida kan enligt lärarhandledningen ses som en diagnos. Uppföljning av elevers kunskaper och förmågor kan dokumenteras av läraren i den matris som
även den återfinns i kapitlet om Diagnoser och bedömning. I matrisen kan
läraren notera elevers visade förmågor bland annat förmågan att dra slutsatser, reflekterar över rimlighet och hur de arbetar med en kamrat. Dessutom
kan läraren notera elevernas kunskaper gällande innehållet i aktuell elevbok
till exempel talkamrater, hälften och diagram (ME 1A, s. 32).
Kapitel
Varje kapitel följer samma struktur oavsett årskurs och bok. Kapitlet har
endast numrering som rubrik till exempel ”Kapitel 4” och lärarhandledningen inleder varje nytt kapitel med två sidor kapitelanknuten information (tema
2, analys 1). Lärarhandledningens kapitel följer elevbokens kapitelstruktur.
Elevbokens kapitel berör olika matematiska områden inom samma kapitel. I
till exempel Kapitel 4 i ME 2A (s. 82) får eleverna möta hälften och dubbelt,
multiplikation med 2, dividion med 2 samt 2-ans tabell. Ett lärandemål för
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undervisnigen berörs på en sida i lärarhandledningen. Efter att kapitlets lärandemål behandlats i undervisningen genomför eleverna en utvärdering i
elevboken.
Lärandemål
I lärarhandledningen presenteras lärandemålen i form av en punktlista där
det övergripande målet ofta kompletteras med konkretiserade delmål. Dessa
mål presenteras endast i lärarhandledningen vilket indikerar att läraren är
den som berättar vad lektionsinnehållet kommer att handla om. I de inledande informationssidorna anges explicit att förslagen som ges till läraren
kan fungera som en introduktion och att eleverna avslutar med att färdighetsträna i elevboken. Utifrån detta kan ett förslag på arbetsgång skönjas utifrån
det mönster av aktiviteter vilka presenteras i lärarhandledningen, oavsett
årskurs; 1) Lärandemål presenteras, 2) Läraren presenterar aktiviteter, 3)
Eleverna arbetar i sina elevböcker.
Individualisering
I förhållande till övriga läromedel i studien är ME den enda läromedelsserie
där elevbokens upplägg inte medför någon form av nivåindividualisering
(Vinterek, 2006). I ME3B återfinns däremot ett uppslag med extrauppgifter
till varje kapitel (s. 110-115). Lärarhandledningen anger explicit att dessa
extrauppgifter kan användas för nivåindividualisering (Vinterek, 2006) då en
sida är ytterligare träning och en sida för de elever som behöver utmaning.
Lärarhandledningen erbjuder läraren kontinuerligt stöd för individualisering under lektionstid. Syftet är explicit angivet; eleverna hålls samman
genom att de arbetar med samma sida i elevboken och läraren anpassar uppgifterna i elevboken utifrån olika elevers behov genom rubrikerna Förenkla
och Utmana. Dessa rubriker syftar implicit till en nivåindividualisering (Vinterek, 2006).
Stödet till läraren då det gäller att Förenkla utgörs av förslag på hur uppgifter kan förenklas till exempel hur konkret material kan användas eller hur
uppgiften kan brytas ner i delmoment och därmed låter eleven arbeta med ett
delmoment i taget. Detta motsvarar metodindividualisering (Vinterek, 2006)
då eleverna kan arbeta med uppgifterna på olika sätt. Utmana ger läraren
stöd i att utmana elever som redan visar att de behärskar uppgifternas innehåll, till exempel genom att utmana eleverna att använda ett ökat talområde
eller konstruera egna liknande uppgifter, vilket motsvarar innehållsindividualisering (Vinterek, 2006).

Innehåll
Analysen visar att kapitelinledande informationssidorna innehåller text vilken kan kategoriseras främst till kategori 2, 3 och 4, till exempel förklaringar
av begrepp och fakta (kat 2, analys 2), genom att belysa progression (kat 3,
analys 2) inom ett matematiskt område eller målet med undervisningen (kat
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4, analys 2). Karaktäristiskt för ME är att dessa sidor presenterar kapitlets
innehåll i ett större perspektiv än endast kapitelinnehållet kopplat till kapitlens lärandemål (kat 3, analys 2). I de lärandemålspecifika sidorna förekommer stöd för att möta elevers tankar och strategier (kat 1, analys 2) och
stöd för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen (kat 5, analys
2) i hög utsträckning.
Kopplingen till lärandemål är tydlig (kat 4, analys 2). I till exempel ME
3B motiveras subtraktion med uppställning, då det enligt informationen
anges:
Eleverna kan lära sig att ställa upp och räkna ut mekaniskt, men de förstår
inte vad de gör utan lär sig bara själva proceduren. Det kan leda till feltänkande och därför är vi noga med att visa när de ska uppmärksamma att de
måste växla och hur de kan tänka när de växlar. (a.a, s 65)

Aktiviteters form och funktion
Alla aktiviteters form förespråkar att läraren tar en aktiv roll i att planera,
genomföra och utvärdera lektionen eftersom lärarhandledningen anger funktionen bakom de aktiviteter som presenteras i lärarhandledningen.
Läraren presenterar undervisningens mål, det vill säga de lärandemål (se
Lärandmål, analys 1) eleverna kommer att träna på med hjälp av kommande
aktiviteter och sidor i elevboken och motiverar både form och funktion för
aktiviteterna. Presentationens explicita funktion är att läraren ska synliggöra
för eleverna vad de förväntas lära sig på den aktuella sidan i elevboken.
Aktiviteternas form utgörs av till exempel laborationer, diskussioner runt
olika typer av lösningsstrategier och/eller övningar med konkret material där
läraren introducerar det elevbokens sidor kommer att behandla. Materialet
uppmuntrar till att aktiviteterna/uppgifterna genomföras i grupp eller par.
Aktiviteternas funktion är att erbjuda eleverna tillfälle att bygga en förförståelse för de moment och det matematiska innehåll de möter i elevboken samt
kommunikation och förmåga att arbeta i grupp. Rubriken Arbeta vidare erbjuder läraren stöd i att tillföra ytterligare aktiviteter, spel eller uppgifter
vilka alla har koppling till lektionsinnehållet. Analysen visar, i begreppet av
form, att de är praktiska och passar att genomföra i grupp eller par, både
inomhus och utomhus. Funktionen är att erbjuda eleverna ytterligare möjlighet att arbeta med det matematiska innehåll de just arbetat med i elevboken
till exempel genom konkret material eller ett spel/lek.

Textens tilltal till läraren
Texten är till övervägande del deskriptiv (Remillard och Reinke, 2012) i
tilltalet till läraren oavsett om det är text på de inledande informationssidorna
till kapitlet eller information kopplat till ett lärandemål (se analys 1 ovan).
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Innehållet i kapitelsidorna innehåller mycket deskriptivt tilltal då textinnehållet är av generell karaktär. Förslag på aktiviteter som ges i instruktionerna till läraren är även de deskriptiva till sin karaktär genom att använda
begrepp vilka ger läraren stöd att välja och anpassa undervisningen, till exempel ”Om ni använder… kan eleverna ha t ex …. (ME2A, s 87), ”Använd
t ex…” (ME1A, s 104).
Informationen till läraren vad eleverna arbetar med i sina elevböcker informerar läraren om vad eleverna förväntas göra till exempel ” Eleverna
kompletterar bilderna så att de alla visar talet 8. Sen ritar de egna bilder av
talet 8” (ME1A, s 107) och kategoriseras därför som explicit tilltal.

Sammanfattning
Ett karaktäristiskt drag hos ME är de många sidor med inledande information till läraren. Det speglar en bild av att lärarhandledningen även spelar en
viktig roll i den inledande planeringen av lektionen, eftersom lärarhandledningen återger information om matematikundervisningens funktion i ett
större perspektiv än enbart i direkt kontakt med lektionen och dess innehåll.
Det matematiska innehållet i läromedlet visas i en matris i varje lärarhandledning och visar centralt innehåll ur Lgr11 kontra innehåll i Matte Eldorado åk 1, åk 2 och åk 3. Det möjliggör för läraren att se progressionen
inom de olika moment som berörs av läromedlet.
Ytterligare en karaktäristik aspekt av ME är att läromedlets struktur inte
följer den vanligt förekommande strukturen med en grundkurs, en diagnos
och därefter en nivågruppering (Brädström, 2005; Jablonka & Johansson,
2010). Elevgruppen förväntas hållas samman och läraren ges istället stöd för
nivåindividualiseringen i anslutning till undervisningen genom bland annat
metod- samt innehållsindividualisering (Vinterek, 2006). Lärarhandledningens användbarhet kan därmed öka, då detta ger läraren flexibilitet att anpassa
undervisningen utifrån sin grupp elever. Läraren ges en framträdande roll
och materialet främjar ett formativt arbetssätt där läraren ges stöd i att följa
upp elevers visade kunskaper i direkt anslutning till undervisningen.

4.4 Nya Matematikboken
Struktur
Lärarhandledningen
Handledningen till NMB består i genomsnitt av 110 sidor.
I NMB består informationssidorna till läraren (tema 1) av inledande sidor
med generell information. Antalet sidor är 5 per lärarhandledning i åk 1-2
och 3 sidor per lärarhandledning i åk 3. En sida beskriver komponenterna i
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läromedlet och två sidor per lärarhandledning beskriver hur författarna avser
att läraren kan arbeta med läromedlet. I åk 1-2 finns information om ”Laborativ matematik” medan i åk 3 finns information om ”Att undervisa matematik”.
I de kapitelinledande sidorna, en per kapitel, presenteras det centrala innehållet i kapitlet samt vilka arbetsblad som kan användas. Dessutom presenteras en matris för bedömning, förmågorna enligt Lgr11 (Skolverket,
2011) presenteras i förhållande till uppgifter i elevboken vilka läraren kan
använda som uppgifter för bedömning av elevernas förmåga. Från och med
åk 3 (d v s 3A och 3B) återfinns även vilket specifikt kunskapskrav dessa
bedömningsuppgifter svarar mot.
Efter de inledande informationssidorna följer stöd för elevbokens kapitel
(tema 2, analys 1). Cirka 73 % av lärarhandledningen är kopplad till detta
tema. Inför varje nytt kapitel återkommer en sida med kapitelinformation till
läraren (se vidare under Innehåll nedan).
NMB har, i förhållande till övriga lärarhandledningar i studien, färst antal
sidor för kopiering (tema 3, analys 1), totalt 150 stycken, vilket medför att
det i snitt är 25 sidor per lärarhandledning. De är förlagda till slutet av lärarhandledningen. En specifik karaktär för NMB är att cirka 31 % kopieringssidorna tillhandahåller läraren med stödmaterial det vill säga material för att
stödja elevens lärande. Det kan till exempel vara laborativa material (såsom
pengar, talblock), tankeverktyg (såsom 100-rutor, positionsplatta, tanketavla)
samt tomma uppgiftsark (där lärare eller elev måste konstruera egna uppgifter).
Kapitel
Elevboken för NMB följer den vanligt förekommande läromedelstrukturen
där ett kapitel är strukturerat utifrån en gemensam grundkurs, en diagnos och
därefter en resultatbaserad nivåanpassning av ytterligare uppgifter (Brädström, 2005; Jablonka & Johansson, 2010). Lärarhandledningens kapitel
följer elevbokens kapitelstruktur.
Kapitlet har numrering samt vilket matematiskt innehåll kapitlet berör
som rubrik till exempel ”Kapitel 4 Talen 0-100” (NMB 2B, s. 2). Lärarhandledningen inleder varje nytt kapitel med en sida kapitelanknuten information (tema 2, analys 1). Ett lärandemål för undervisnigen berörs på en
sida i lärarhandledningen. Kapitlet i elevboken avslutas med en sida problemlösning. Kapitlet avslutas med en utvärdering med hjälp av diagnosen i
Kan du-sidan. Träna mera- eller Fördjupningsdelen återfinns längst bak i
elevboken. I lärarhandledningen återfinns facit samt en kort beskrivning vad
eleverna övar/arbetar mer med längst bak i lärarhandledningen, efter samtliga kapitelanknutna sidorna men innan stödmaterialet (se tema 3, analys 1).
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Bedömning
Lärarhandledningen förespråkar ett formativt arbetssätt då författarna explicit motiverar vikten av att inte enbart bedöma elevernas kunskaper efter arbetets gång utan även under arbetets gång. Från och med åk 2 återfinns en
bedömningsmatris i början av varje kapitel, där exempel på uppgifter ur
elevboken kopplas till förmågor och kunskapskrav enligt Lgr11. I matrisen
återfinns exempel på vilka uppgift i elevboken vilka kan användas för formativ bedömning av eleven i förhållande till de fem förmågorna.
I NMB återfinns inga prov för eleverna. I slutet av varje kapitel i elevboken återfinns däremot en diagnos där innehållet i kapitlet testas. Eleverna
förväntas utvärdera och bedöma sina egna kunskaper. När eleven är färdig
med diagnosen ska de utvärdera sitt eget kunnande innan de arbetar vidare. I
alla lärarhandledningar återfinns dessutom underlag för elevens självbedömning. Denna självbedömning genomförs en gång per kapitel, då kapitlet är
avslutat. Eleverna ska, utifrån kapitelinnehåll och lärandemål, markera om
de bedömer att de själva nått målen för kapitlet. Elever förväntas därmed
vara aktiva i att bedöma sitt eget lärande, både efter diagnosen och i slutet av
kapitlet.
Individualisering
Läromedlet främjar innehållsindividualisering (Vinterek, 2006). Dels främjas nivåindividualisering genom elevbokens upplägg då elevboken följer den
vanligaste förekommande läromedelstrukturen (Brädström, 2005; Jablonka
& Johansson, 2010). Lärarhandledningen anger explicit att eleverna bör hållas samman inom kapitlet: ”Vi rekommenderar att du [läraren] bestämmer ett
antal stopp inom varje kapitel för att undvika att eleverna går för snabbt fram
i egen takt.” (se t.ex. NMB 2B, s 3). Först efter diagnosen nivågrupperas
eleverna för att träna mera eller fördjupa sina kunskaper beroende på vad
resultaten från diagnosen visat. Lärarhandledningen erbjuder däremot inte
explicit stöd för läraren att individualisera eleverna arbeta utifrån deras egna
förutsättningar kopplat till uppgifterna i elevbokens grundkurs.
Dessutom förespråkar författarna”… fördjupningsindividualisering istället för hastighetsindividualisering.” (NMB 1A, s. 3) genom att rekommendera läraren att göra planerade stopp inom varje kapitel, så eleverna får fördjupa sina kunskaper inom kapitlet snarare än att eleverna arbetar i egen takt
och rusar fram i elevboken. Denna typ av ”fördjupningsindividualisering”
visar likheter med innehållsindividualisering (Vinterek, 2006) då det handlar
om att, utifrån elevernas kunskaper, anpassa nivå och omfång. På så sätt
främjas nivå- och omfångsindividualisering genom undervisningen. Elevbokens struktur med en informationsruta, exempeluppgifter samt övningsuppgifter (se t.ex. Johansson, 2003) främjar däremot hastighetsindividualisering (Vinterek, 2006). Hur och när dessa stopp kan eller bör planeras in
framgår inte däremot inte explicit utan lämnas till läraren att avgöra. I lärarhandledningen ges ingen explicit information om dessa informationsrutor
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bör läsas igenom gemensamt eller om eleverna läser denna ruta på egen
hand.
Lärandemål
1. Aktiviteter före arbetet i boken
2. Bokens uppgifter - anvisningar till elevbokens sidor
3. Arbeta vidare - med syfte att befästa elevernas kunskaper
Lärandemål presenteras i NMB som innehåll. Det förekommer två återkommande rubriker; kopplat till det specifika innehållet. i samband med
arbete inför elevboken ger lärarhandledningen dels viss information kopplad
till elevbokens uppgifter, dels förslag på uppgifter där språk och begrepp
tränas samt laborativa övningar. Eleverna får på så sätt möjlighet att lära sig
att muntligt beskriva konkreta matematiska händelser för att bygga upp en
språklig förståelse för matematiken. Därefter presenteras elevbokens sidor
och vad eleverna att arbeta med under rubriken Bokens uppgifter. Kopplingen mellan målbeskrivning, aktiviteterna och uppgifterna i elevboken är tydlig. Stödet till läraren i lärarhandledningen i anslutning till elevbokens uppgifter utgörs av information om vad eleverna förväntas göra till exempel
”Eleverna målar 8 rutor och målar det åttonde äpplet.” (NMB 1A, s. 55).

Innehåll
Det förekommer att vanliga missuppfattningar och svårigheter och elevers
olika strategier och metoder och hur läraren kan bemöta dem (kat 1a och 1b,
analys 2) beskrivs till exempel i NMB 2B (s. 16) där multiplikation introduceras för eleverna.
Observera att vissa elever tenderar att endast lära sig multiplikation som en
utantillkunskap utan att förstå innebörden. Det är därför viktigt att arbeta med
att visa multiplikationer på olika sätt, t ex med material och genom att
rita/skriva räknehändelser… (a.a, s. 16).

Information till
läraren då det gäller
korrekt terminologi
(kat 2, analys 2) för
det innehåll vilket
lärandemålet innefattar förekommer
vid ett tillfälle i urvalet (se Fel! Hittar Bild 8: Exempel kategori 2, NMB 2B, s. 16
inte referenskälla.).
Den tydliga kopplingen till Lgr 11 (Skolverket, 2011) genom presenterat
centralt innehåll i förhållande till förmågor och kunskapskrav medför att
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lärarhandlednigens innehåll ger läraren stöd att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån rådande styrdokument (kat 4, analys 2).
NMB fokuserar på de fem förmågorna enligt Lgr11 och kopplingen mellan
kursplanen och innehållet i NMB är tydlig i början av varje kapitel. De har
valt att sammanfoga resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan
till en, Resonera och kommunisera. Anledningen till att dessa är sammaslagna framgår inte explicit. Det medför därför att det i lärarhandledningen
kontinuerligt hänvisas till fyra förmågor: Problemlösning, Begreppsförståelse, Metoder för beräkningar samt Resonera och kommunisera.

Aktiviteters form och funktion
I lärarhandledningen presenteras samband med arbetet inför elevernas arbete
i elevboken två återkommer rubriker; Språk och begrepp samt Laborera (se
analys 1, Lärandemål). I de utvalda sidorna ur lärarhandledningarna (se Tabell 2) förekommer bägge dessa rubriker två av tre gånger, i NMB 1A (s. 55)
och NMB 2B (s. 16). I NMB
3A förekommer ingen av dessa
rubriker.
Språk och begrepp är till
formen klassgemensamma aktiviter. Funktionen för dessa
aktiviteter är att läraren, genom
att genomföra dessa aktiviteter,
ger eleverna ”… förförståelse
inför arbetet med angivna sidor
i [elev-]boken.” (se t.ex. NMB
2B, s 6). För åk 1 ges läraren
förslag på olika aktiviteter för
att träna talet 8 med eleverna
(se Bild 9). För åk 2 instrueras
läraren att samtala om ord och
begrepp och skriva ner dessa på Bild 9: Exempel Språk och begrepp, NMB1A, s
lappar vilka läggs i matteordlå- 55
dan och kan repeteras vid senare tillfällen. Funktionen enligt lärarhandledningen är att ”… bygga upp en
gemensam förståelse… ” och för att öva matematiska begrepp vid återkommande och upprepande tillfällen (se t.ex. NMB 2B, s. 4). Därefter motiveras
på vilket sätt läromedlet valt att presentation multiplikation samt korrekt
terminologi (se Bild 8).
Formen för aktiviteterna under rubriken Laborera är att de bör utföras i
grupp och eleverna förväntas anta en aktiv roll. För åk 1 antas eleverna laborera med talkamraterna till talet 8 och för åk 2 presenteras tre olika aktiviteter där eleverna ges möjlighet att träna upprepad addition med tio i taget.
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Funktionen med dessa aktiviteter motiveras explicit i lärarhandledningen till
exempel att eleverna genom varierande laborativa övningar och spel ökar
förståelsen och därmed befäster sina kunskaper. I urvalssidorna förekommer
inte rubriken Arbeta vidare i någon av lärarhandledningarna.

Textens tilltal till läraren
I samtliga urvalskapitel ingår en inledande informationssida, vilka utgörs av
en mix av explicit och deskriptivt tilltal (Remillard & Reinke, 2012). Lärarhandledningen presenterar innehållet i kapitlet samt vilka kopieringsblad
som är kopplade till kapitlet i explicita lisor. Bedömningsmatirisen är däremot deskriptiv då den erbjuder förslag på uppgifter vilka läraren kan använda för att bedöma elevernas förmågor.
Den löpande texten i anslutning till rubrikerna Språk och begrepp samt
Laborera (se analys 1, Lärandemål) är övervägande deskriptiv i tilltalet.
Läraren ges information om och motiveringar till hur författarna anser att
undervisnigen bör utformas och innehålla. I åk 1 (NMB 1A, s. 55) är frågorna och aktiviteterna explicita (se Bild 9) men de är presenterade som
förslag vilket medför att läraren själv välja vilka som bör ingå i undervisningen. Under samma rubrik i NMB 2B (s. 16) presenteras istället information till läraren där författarna förklarar och motiverar hur multiplikation introduseras i NMB samt motiverar varför det är viktigt att arbeta med multiplikation på olika sätt. Även denna text är deskriptiv i tilltalet då den talar
till läraren.
Texten under rubriken Bokens uppgifter
presenteras som anvisningar vad eleverna
arbetar med (se t.ex.
Bild 10). Tilltalet har i
studien därför katego- Bild 10: Exempel Bokens uppgifter, NMB 1A, s 55
riserats som explicit.

Sammanfattning
Lärarhandledningens karaktär som resurs utgörs av övervägande deskriptiva
förslag på hur matematikundervisning kan bedrivas samt aktiviteter vilka
kan stödja eleverna i sitt lärande, både före och efter elevbokens uppgifter,
genom att texten talar till läraren (Remillard & Reinke, 2012). Författarna
anger även explicita motiveringar till olika didaktiska aspekter bakom aktiviteter och innehållet i läromedlet (Clarke m.fl., 2007). Ett karaktäristiskt drag
för NMB är den stora andelen stödmaterial (se tema 3, analys 1) vilket medför att läraren ges underlag för att skapa uppgifter vilka kan anpassas för
enskilda elever. Koppling till förmågorna i rådande styrdokument (Lgr11) är
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tydlig och lärarhandledningen erbjuder såväl en tydlig koppling mellan innehållet i läromedlet så väl som stöd för bedömning. Eftersom stödet till läraren möter flera av de kategorier för sådant innehåll Innehållet i lärarhandledningens text möter flera av kategorierna för ett lärande läromedel (Hemmi
m.fl., 2013) och har därför potential att verka fortbildande för läraren. Alla
dessa karaktärer tilldelar läraren akutoritet att göra välgrundade val för att
planera och genomföra undervisningen vilket även ökar lärarhandledningens
användbarhet och flexibilitet.
Läromedlets struktur på elevboken främjar en hastighetsindividualisering
(Vinterek, 2006) med en grundkurs, en diagnos och därefter en nivågruppering (Brädström, 2005; Jablonka & Johansson, 2010) men författarna förespråkar ”fördjupningsindividualisering” vilket kan jämföras med nivå- och
omfångsindividualisering (Vinterek, 2006). Läraren förväntas anta en aktiv
roll och leda undervisningen med aktiviteter vilka är fokuserade på språkliga
aspekter och gemensamt laborativt arbete. Undervisningen följer ett mönster
där gemensamma aktiviteter ska bidra till elevers förförståelse inför arbetet i
elevboken. Lärarhandledningen främjar även arbete efter elevbokens uppgifter genom att kontinuerligt ge förslag på aktiviteter så att eleverna kan befästa sina kunskaper.

4.5 Sammanfattande likheter och skillnader
Fördelning på teman
Förhållanden mellan de tre teman skiljer sig mellan de olika läromedelsserierna. Fördelningen mellan generell information till läraren (tema 1, analys 1)
skiljer 10 procentenheter.
Tabell 6: Andel sidor fördelat på de tre teman i analys 1, lärarhandledningens struktur.

Serie

FM
Åk 1-3

MDS
Åk 1-3

ME
Åk 1-3

NMB
Åk 1-3

5%

6%

15 %

13 %

75 %

57 %

56 %

65 %

20 %

38 %

28 %

22 %

Tema
1.
Information
2.
Kapitelanknuten
Information
3.
Extra
stödmaterial
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De omfattande informationssidorna i början av ME förklarar denna läromedelsseries höga andel. Kapitelanknuten information samt andelen stödmaterial skiljer i stort sätt lika mycket, 19 respektive 18 procentenheter.
Ett utmärkande drag för FM är att lärarhandledningarna (förutom FM 1A)
endast erbjuder ett urval av sitt stödmaterial, medan MDS, ME och NMB
innehåller samtliga sina kopieringssidor. Ett karaktäristiskt drag för MDS är
att stödmaterialet återfinns i anslutning till varje kapitel, medan dessa sidor
är placerade i slutet av handledningen i FM, ME och NMB.

Struktur för undervisning och individualisering
En markant skillnad i hur de olika lärarhandledningarna är strukturerade
utgörs av att FMs kapitel är indelade i separata lektioner vilket de övriga tre
inte är. Detta kan bidra till att öka lärarhandlednigens användbarhet, då all
information läraren behöver för aktuell lektion finns samlad i direkt anslutning till lektionen.
Tabell 7: Gemensam sammanfattning Struktur för undervisning och individualisering

Struktur

FM
Åk 1-3

MDS
Åk 1-3

ME
Åk 1-3

NMB
Åk 1-3

Kapitel

I separata

Grundkurs –

-

Grundkurs –

lektioner

diagnos - indivi-

diagnos –

dualisering

individuali-

Ytterligare aktiviteter

I anslutning till

I slutet av ka-

I lärarhandled-

I anslutning till

varje lektion

pitlet

ningens inledande

lärandemål

sering

informationssidor
samt i anslutning
till lärandemål

Individualisering

Öva och Pröva

Förstoringsglaset

Förenkla och

Träna mer och

i elevboken

och Kikaren i

Utmana i lärar-

Fördjupa i

elevboken

handledningen

elevboken

Samtliga lärarhandledningar erbjuder ytterligare aktiviteter att genomföra
för att främja elevernas lärande. Till skillnad från övriga lärarhandledningar
presenterar MDS dessa extra aktiviteter i slutet av kapitlet. Detta kan avspegla det val av kapitelindelning MDS gjort. Då ett kapitel behandlar ett
matematiskt innehåll i taget krävs inte att aktiviteterna presentaras i direkt
anslutning till specifika lärandemål. Som exempel kan nämnas ”Kapitel 8
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Minus” (MDS 2B, s. 65-95) där de samtliga presenterade aktiviteter behandlar subtraktion (MDS 2B, s. 82).
Både FM och ME främjar en regelbunden individualisering på daglig basis. I ME anpassar läraren anpassar uppgifterna i elevboken genom stöd i
lärarhandledningen (Utmana, Förenkla). I FM är det uppgifter i elevboken
som utgör individualiseringen (Öva, Pröva) men, även om lärarhandledningen till FM inte explicit anger detta, har de olika föreslagna aktiviteterna (t.ex.
spel, problemlösningsuppgifter) potential att användas för individualisering.
Både MDS och NMB främjar nivåindividualisering baserat på elevens resultat på kapiteldiagnosen. I likhet med FM utgörs individualiseringen även i
MDS och NMB av olika uppgifter i elevboken.

Struktur och innehåll för bedömning
Alla lärarhandledningar har tydliga mål för elevernas lärande. Även om FM
och NMB presenterar innehållet i undervisningen är ändå målet för undervisningen att eleverna ska lära sig detta innehåll.
Tabell 8: Gemensam sammanfattning Innehåll för bedömning

Innehåll

FM

MDS

ME

NMB

Mål för elevers
lärande7

Centralt innehåll

Mål

Lärandemål

Innehåll

Punktlista

Löpande text

Punktlista

Punktlista

Koppling till
Lgr11

Matriser knutna

-

Underlag för
bedömning

Matriser knutna

Matriser knutna

till innehåll i

till innehållet i

till innehållet i

aktuell elevbok

läromedlet åk 1-3

aktuellt kapitel

Kapitelprov (LH)

Diagnos

Minutare (LH)

Diagnos

Kapitelprov

(elevboken)

Fördiagnos

(elevboken)

(elevboken)

Elevutvärdering

(elevboken)

Elevutvärdering

Elevutvärdering

(LH)

Efterdiagnos

(LH)

(elevboken)

(LH)
Prov (LH)
Elevutvärdering
(elevboken)

7

Se Analys 1 Lärandemål, s. 35

67

De olika läromedelsserierna tar sig an bedömning på skiftande sätt. FM
tillhandahåller prov både i elevboken och i lärarhandledningen efter varje
avslutat kapitel. Elevbokens prov kan jämföras med de diagnoser vilka återfinns i elevboken i MDS och NMB. ME å andra sidan erbjuder läraren underlag för en efterdiagnos per termin samt sammanlagt 6 prov. ME samt
NMB främjar ett formativt arbetssätt och lyfter vikten av bedömningens roll
i undervisnigen.
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Kapitel 5 Slutsatser och diskussion

Den här studien har genomförts som en innehållsanalys av lärarhandledningar från fyra olika läromedelserier i Sverige. Syftet var att undersöka vilken
karaktär av resurs lärarhandledningen utgör för läraren och vilken organisation av matematikundervisning lärarhandledningen främjar. Resultaten ska
ses i förhållande till den komplexa relationen mellan läromedel och lärare,
vilken är beroende av flera olika faktorer (se t.ex. Brown & Edelson, 2003;
Stein & Kim, 2009).
Alla lärarhandledningar vilka ingår i studien har potential att fungera som
resurs för lärare i att planera och bedriva matematikundervisning. Studiens
resultat påvisar dock stora skillnader i var och i vilken omfattning läraren
erbjuds information om innehållet i läromedlet och didaktiska aspekter av
detta innehåll. Studiens första analys, visar stora skillnaden i lärarhandledningarnas information till läraren både i omfång och i placering i lärarhandledningen. ME har, i förhållande till övriga lärarhandledningar, många sidor
i början av lärarhandledningen med information samt en inledande sida i
början av varje kapitel. MDS erbjuder en extra informationssida vilka i enstaka fall inleder ett kapitel medan FM och NMB knyter informationen till
de aktuella lärandemålen. Forskning visar dock att lärare ofta är i behov av
bägge typerna av stöd (Beyer & Davis, 2009). Detta väcker funderingar,
främst gällande lärarhandledningens användbarhet och flexibilitet. Användbarheten kan påverkas såtillvida att den inledande informationen i högre
utsträckning passar för mer övergripande planering av undervisning. Den
generella informationen kan även bidra till andra aspekter för lärarens lärande (se t.ex. Hemmi m.fl., 2013; Davis & Krajcik, 2005) medan den mer
specifika information, som eventuellt kan finnas, återfinns i direkt anknytning till aktuellt kapitel eller ett specifikt lärandemål, kan bidra till mer praktiknära lärande, att organisera undervisningen i anslutning till det specifika
matematiska innehållet.
Lärarhandledningens användbarhet och flexibilitet kan även påverkas av
hur texten talar till läraren. Om texten är deskriptiv och generell kan lärare
uppleva svårigheter och osäkerhet i att förverkliga dessa generella idéer och
aktiviteter i klassrummet. Alla lärarhandledningar som ingår i studien innehöll, i likhet med Remillard och Reinkes (2012) resultat, en mix av explicit
och deskriptiv tilltal till läraren även om fokus kan ligga på den ena eller den
andra typen av tilltal. MDS till exempel innehåller många explicita uppmaningar, vilka i högre utsträckning kan verka styrande lärarens agerande, medan ME i större utsträckning drar sig mot deskriptiva förklaringar och inne69

håller fler beskrivningar av aktiviteters funktion (jfr. Remillard, Van Steenbrugge & Bergqvist, 2014). FM erbjuder lärare en rad aktiviteter att välja
mellan för att stödja elevers lärande men lärarhandledningen saknar explicita
motiveringar runt didaktiska aspekter för aktiviteternas funktion. Även om
lärarhandledningen därigenom kan uppfattas som flexibel är det inte självklart att den ökar användbarheten för alla lärare. FM är framtagen inom en
annan undervisningstradition där lärare förmodas vara bekanta med aktiviteternas funktion utifrån sin lärarprofessionalism medan svenska lärare kanske
behöver få mer information om teorier bakom de föreslagna aktiviteterna
(Hemmi & Krzywacki, 2015). Enligt flera forskare, däribland Ball & Cohan
(1996), Brown (2009), Davis & Krajcik (2005) och Remillard och Reinke
(2012) bidrar lärarhandlednigen till lärarens lärande i större utsträckning om
information om aktiviteters funktion tydligt framskrivits.
Lärarhandledningens meningspotential och begränsningar kan även
främja interaktionsmönster och organisation av undervisnigen. Den svenska
matematiksundervisningens dilemma handlar, förutom om svenska elevers
sviktande måluppfyllelse, även om den svenska matematikundervisnigens
arbetssätt. Internationell forskning visar att läromedel oftast är strukturerade
utifrån lektioner (Remillard, 2005) men så är inte fallet i de svenskproducerade läromedlen men däremot i FM som bygger på de finlandska materialen
Tuhattatituri och Min matematik. Till skillnad från finska läromedel och
lärarhandledningar, där alla handledningar bygger på samma struktur (Koljonen, 2014) skiljer strukturen i de svenskproducerade läromedlen och lärarhandledningarna utifrån aspekter av organisation av undervisning. Resultaten från studien visar även att två av läromedelsserierna kan främja den i
Sverige vanligt förekommande organisationen av matematikundervisning
där undervisningen i stor utsträckning består av elevers enskilda räknande i
elevboken (se t.ex. Hansson, 2011; Johansson, 2006; Pettersson, 2011) och
därigenom främjar hastighetsindividualisering (se t.ex. Johansson, 2003;
Vinterek, 2006). Lärarens roll utgörs av att hjälpa enskilda elever som kört
fast (Boesen m.fl., 2014). Genom en tydligare och mer explicit struktur
kunde lärarhandledningen eventuellt bidra till att bryta denna tradition. För
att motarbeta det enskilda räknandet kan lärarhandledningen även främja
klassrumsdiskussioner genom att erbjuda aktiviteter för gemensam diskussion och reflektion runt det matematiska innehållet. Studiens tredje analys,
form och funktion (Clarke m.fl., 2007), visar att de presenterade aktiviteterna i tre av lärarhandledningarna i studien tydligt främjar kommunikation
medan aktiviteterna i MDS inte har samma explicita funktion. Även om lärarhandledningen anger att materialet främjar det matematiska samtalet går
aktiviteterna mer ut på att förbereda eleverna för enskilt arbeta i elevboken.
Naturligtvis kan även det här materialet och de föreslagna aktiviteterna
främja kommunikation beroende på hur lärare använder materialet. För att
det ska vara möjligt för en lärare att låta eleverna arbeta ensamma i sina
böcker kan inte elevbokens uppgifter vara för utmanande. Hur det förhåller
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sig i dessa fyra läromedelsserier ligger dock inte inom räckhåll av detta arbete utan kräver en egen studie.
I relation till att svenska lärare känner osäkerhet i att bedöma elevers
förmågor och kunskaper (Skolinspektionen, 2012) har lärarhandlednigen
även potential som resurs för att bidra till en undervisning, där ett formativt
förhållningssätt till bedömning av elevers alla förmågor uppmärksammas
och synliggörs (se t.ex. Jönsson, 2011; Lundahl, 2011; Pettersson, 2011).
Alla lärarhandledningar erbjuder fler eller färre antal skriftliga diagnoser.
Det är dock enbart ME som erbjuder lärare information om hur man kontinuerligt kan använda formativt arbetssätt i den dagliga undervisningen. Genom att lyfta detta i lärarhandledningen och erbjuda idéer för individualisering på innehållsnivå (d.v.s. att läraren aktivt arbetar med elevers olika
förutsättningar i den dagliga undervisningen) snarare än på individualisering
på strukturell nivå (d.v.s. att elevbokens struktur grupperar eleverna utifrån
deras resultat) kan den så kallade hastighetsindividualiseringen (se t.ex.
Wikman, 2004; Vinterek, 2006), vilken fortfarande är den vanligaste individualiseringen i svensk matematikundervisning (se t.ex. Hansson, 2011; Johansson, 2006), motarbetas. Å andra sidan stödjer samtliga lärarhandledningar i studien elevers möjlighet att utvärdera sitt eget lärande i förhållande
till innehåll och mål för den genomförda undervisningen vilket är en viktig
faktor i ett formativt förhållande till bedömning (Pettersson, 2011). På så sätt
stödjer samtliga lärarhandledningar ett formativt förhållningssätt till bedömning och kan därmed bidra till att erbjuda elever strategier för att utvärders
sitt lärande. Lärarhandledningen har således potential till att bidra till ett
arbetssätt där formativ bedömning utgör en integrerad del av undervisningen
och där elever hålls samman och individualiseringen utgörs av innehållsindividualisering snarare än hastighetsindividualisering (Vinterek, 2006). Under
analysarbetets upptäcktes att innehållet i den svenska versionen av Favorit
Matematik skiljer sig från innehållet i den finska versionen, Tuhattaituri.
Den finska versionen hänvisar regelbundet till material för stödundervisning
för de elever som visar svårigheter (Koljonen, 2014) vilket saknas i FM. Det
kan försvåra för läraren att hålla elever på samma lektionssidor.
Lärarhandledningens struktur och innehåll har således potential att skapa
lärandesituationer med syfte att möta planerade undervisningsmål (utifrån
Lgr11) eller för att möta enskilda elevers behov (Beyer & Davis, 2009).
Även om samtliga lärarhandledningar i studien presenterar tydliga mål för
undervisningens och mer eller mindre tydligt kopplar dem till Lgr11 kan
studiens resultat inte besvara frågan om hur innehållet i våra svenska läromedel lever upp till samtliga förmågor och kunskapskrav utifrån Lgr11. Här
behövs ytterligare studier för att till exempel undersöka om innehållet i våra
svenska läromedel medför att lärare ställer för låga förväntningar på eleverna
eller om de erbjuder möjligheter till problemlösning vilket är tydligt framskrivet i styrdokumentet.
Olika lärare är i behov av olika karaktär av resurser och en lärarhandledning kan omöjligt möta varje lärares alla behov. Jag har enbart tittat på lärar71

handledningen som potentiell resurs som ska ses i förhållande till den komplexa relationen mellan läromedel och lärare. Enligt forskning är många
lärare i behov av både generellt och lektionsspecifik stöd (Beyer & Davis,
2009) och för att detta stöd ska främja lärarens lärande bör den ”tala till läraren” (Remillard & Reinke, 2012) och tydligt beskriva lektionsinnehållets
form och funktion (Clarke m.fl., 2007). Om en lärarhandledning således
presenterar ett innehåll vilket möter kriterier för ett lärande läromedel
(Hemmi m.fl., 2013) och motiverar olika aktiviteters form och funktion
(Clarke m.fl., 2007; Clarke & Seah, 2005; Kim & Atanga, 2014) med en mix
av explicita och deskriptiva inslag bör chansen vara stor att läromedlet kan
möta ett större antal lärares behov och önskemål. För att belysa samspelet
behövs fler vilka undersöker hur lärarens egna ämneskunskaper och erfarenheter påverkar samspelet med läromedel och organisationen av undervisningen.
Läromedelsstudier är få i såväl Sverige som övriga nordiska länder
(Grevholm, 2011). Dessutom är forskning, inriktad på lärarhandledningar,
relativt få i förhållande till forskning inriktad på elevboken. Denna studie har
fokuserat på lärarhandledningen som resurs för matematikundervisningen
samt vilken typ av organisation som främjas. Såväl nationell och internationell forskning visar att läromedels utformning, undervisningens innehåll och
elevers kunskaper är kopplade till varandra (se t.ex. Johansson, 2006;
Svensson, 2011; Valverde m.fl., 2002). Svenska lärare använder läromedel
mer frekvent än matematiklärare i andra länder (TIMSS, 2012) trots brister
mellan läromedlets innehåll i förhållande till de rådande styrdokumenten (se
t.ex. Lundberg, 2011). I Sverige ses och förstås lärarhandledningen ofta inte
som en prioriterad resurs, varken inom lärarutbildningen eller i frågan om
val av läromedel av verksamma lärare. Ändå vet vi genom forskning att lärares egna resurser påverkar på vilket sätt lärare knyter läromedlet till undervisningen (Brown & Edelson, 2003; Svensson, 2011). En lärare kan bara
förväntas undervisa det innehåll och med hjälp av de metoder denne själv
förstår och/eller har erfarenhet av, och därigenom känner trygghet i. Den
svenska läromedelsdiskussionen, i likhet med några andra länder har ofta
handlat om att använda läromedel eller att inte använda läromedel (se Oats,
2014). Lärare som väljer att arbeta utan läromedel har ansetts som extra
skickliga lärare. Svenska lärare har kanske inte tagit tillvara på lärarhandledningen som resurs för undervisningen. När lärare väljer läromedel kan det
hända att läraren kanske endast bläddrar igenom en elevbok och reflekterar
över om den ser rolig ut ur ett elevperspektiv det vill säga om den känns
motiverande att arbeta i för elever. Det är inte säkert att lärare gör samma
sak med lärarhandledningen, ur ett lärarperspektiv.
Eftersom det finns indikationer på att svenska lärares val av läromedel
påverkar deras undervisning (t.ex. Neuman et al., 2014) i kombination med
att tre av de lärarhandledningar som används i studien är de mest frekvent
använda i matematikundervisning i alla fall i tre stora kommuner är resulta72

ten av intresse ur ett generellt matematikdidaktiskt perspektiv. En ökad medvetenhet hos lärarstudenter och verksamma lärare kan medföra att de istället
ställer krav på lärarhandledningens innehåll och på så sätt kan resultaten
bidra till att läromedelsförfattare och förlag vidareutvecklar lärarhandledningar till svenska läromedel. Det kan även bidra till att lärare vågar prova
alternativa arbetsmetoder och material, utanför den egna trygghetszonen, och
därigenom bidra till en förändrad matematikundervisning.
Få studier har undersökt och analyserat lärarhandledningar vilket ökar
behovet av studier såsom denna, inte minst för de nordiska länderna (Grevholm, 2011). För en ökad kunskap om relationen mellan lärarhandledningen
och lärare, behöver vi förstå, inte bara lärarens roll i denna relation, utan
även lärarhandledningens roll (se t.ex. Brown & Edelson, 2003; Remillard,
2005). Därför behövs inte enbart beskrivningar och analyser av lärarhandledningens text utan även studier där relationen mellan lärarhandledningen
och verksamma lärare. Denna aspekt är av intresse för alla parter vilka är
intresserade av att utveckla matematikundervisning i kombination med hur
och på vilket sätt matematikläromedel används i undervisnigen. Nästa steg i
strävan efter att öka förståelsen rörande relationen mellan läromedel och
lärare är att undersöka på vilket sätt lärare interagerar med läromedlet och
lärarhandledningen och på vilket sätt lärare läser, tolkar och använder lärarhandledningen som resurs för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen (se Hammenborg, 2015). På vilka grundval avgör lärare vilket
innehåll i läromedlet som ska användas i undervisningen? Hur förhåller sig
respektive lärare till detta innehåll (jfr. Svensson, 2011).
En aspekt vilken legat utanför ramen av uppsatsen är att undersöka och
analysera det matematiska innehållet i respektive läromedelsserie. I denna
studie har inte utrymme funnits att analysera koppling mellan läromedlets
innehåll och Lgr11 eller vilka förväntningar läromedlet ställer på elevers
lärande och progression inom matematikämnet. Ett intressant biresultat, vilket inte behandlats i uppsatsen, är när ett visst matematisk moment eller
innehåll presenteras för elever. Förslag på vidare forskning kan därför vara
att genomföra studier där nivån på den presenterade matematiken analyseras
och jämförs. Ytterligare förslag på vidare forskning, för att knyta läromedlets matematiska innehåll till Lgr11, är att analysera karaktären på underlagen för bedömning (d.v.s. de diagnoser och prov som presenteras i läromedlet), samt kopieringssidornas innehåll i aspekter av svårighetsgrad och främjat arbetssätt. Ur ett lärarperspektiv är det intressant till exempel för att
kunna göra väl underbyggda beslut för individualisering och bedömning i
det dagliga arbetet. En sådan analys kan bidra till att beskriva läromedlets
karaktär som resurs i strävan att öka våra svenska elevers måluppfyllelse och
bryta den nedåtgående trenden.

73

Sammanfattning
Tidigare forskning påvisar läromedel som den resurs vilken i hög utsträckning ligger till grund för och formar matematikundervisning. Forskning baserad på svensk matematikundervisning visar dessutom att svenska lärare
baserar sin undervisning på läromedlets struktur och innehåll i högre utsträckning än andra länder i Europa. Ändå saknas studier på hur lärarhandledningen karaktär som resurs för läraren, framför allt i de nordiska länderna.
Studiens syfte är att undersöka vilken karaktär av resurs lärarhandledningen
kan utgöra för läraren och vilken organisation av matematikundervisning
lärarhandledningen främjar. Studien är genomförd som en kvalitativ innehållsanalys av lärarhandledningar från fyra läromedelserier för den svenska
grundskolans första år, årskurs 1-3. Totalt ingår 24 stycken lärarhandledningar i studien, sex stycken per läromedelsserie. De fyra analyserna genomfördes med fyra olika perspektiv. Analys 1 söker lärarhandledningens yttre
karaktär, dess struktur. Analysarbetet innehåller vissa kvantitativa resultat
vilka sätts i proportion till varandra. Analys 2 utgörs av en kvalitativ inriktning på innehållet i lärarhandledningarna. Utifrån analysen upptäcktes skillnader i lärarhandledningarnas struktur och innehåll. Två läromedelsserier har
en struktur och innehåll vilken kan främjar hastighetsindividualisering medan de andra två serierna ser ut att främjar ett arbetssätt där man försöker
hålla eleverna samman under samma lektion. Alla lärarhandledningar i studien framskriver tydliga mål för elevers lärande och möjlighet för eleverna
att utvärdera sitt eget lärande men endast två lyfter explicit vikten av formativa arbetssätt och den formativa bedömningens roll i undervisningen. I analys 3 undersöks de i lärarhandledningen föreslagna aktiviteterna utifrån aktiviteternas form samt deras funktion för elevers lärande. Analys 4 riktar in sig
på hur lärarhandledningens text talar till läraren. Resultaten visar att lärarhandledningarna i olika utsträckning motiverar aktiviteternas funktion och
att samtliga lärarhandledningar innehåller en blandning av explicita och deskriptiva tilltal. Slutsatsen är att samtliga lärarhandledningar i studien utgör
en potentiell resurs för läraren men i olika utsträckning och på olika vis vilket visar att varje läromedelsserie har en egen karaktär som resurs för lärare
att planera och genomföra matematikundervisning utifrån Lgr11. I den avslutande diskussionen lyfts resultatens slutsatser och diskuteras i termer av
lärarhandledningens användbarhet och flexibilitet. Specifikt lyfts resultatens
implikationer för alla parter vilka är intresserade av att utveckla matematikundervisningen, såväl forskare som läromedelsförlag och framför allt blivande och verksamma lärare.
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Abstract
Previous research demonstrates that curriculum materials serve as an important feature in mathematics education practices. Research based on the
Swedish mathematics education shows that Swedish teachers base their
teaching on the structure and content of textbooks. Yet, there is a lack of
studies on the nature of the teacher guides and how they could potentially
serve as resources for mathematics teachers, especially in the Nordic countries. The study aims to characterize these resources and the kind of organization of mathematics education teacher guides promote. The study was
conducted as a content analysis of teacher guides from four teaching programs for the early years of Swedish compulsory school, Grades 1-3. In total
24 teacher guides are included in the study, six per teaching program. The
first analysis examines the overall structure of the teacher guides. The analysis contains certain quantitative results which are related to each other. The
second analysis consists of a qualitative approach to the content of the teacher guides. Based on the analyses, differences in teacher guides in regard to
their structure and content were found. Two teacher guides have a structure
and content which could promote speed individualization while the other
two series have an approach where individualisation takes place in the daily
teaching. All of the teacher guides in the study describe clear goals for pupils’ learning and provides the opportunity for students to evaluate their own
learning but only two explicitly stress the importance of formative work and
the role of formative assessment in education. The third analysis examines
the proposed activities of the teacher guides, on the basis of their form and
function with respect of student learning. The fourth analysis focuses on how
the texts of the guides speak to a teacher. The results of the third and the
fourth analysis show that the teacher guides, to different extent, justify the
function of proposed activities and that all the teacher guides contain a mixture of explicit and descriptive script. The conclusion is that all the teacher
guides in the study constitute a potential resource for the teacher but to various extents and in different ways, which shows that every teacher guide has
its own character as a resource for teachers to plan and implement teaching
mathematics based on Lgr11. In the final discussion the results and conclusions are discussed in terms of usefulness and flexibility of the teacher guide.
Finally, practical implications for mathematics educators, researchers, for
publishers of curriculum programs, and above all for prospective and practicing teachers are highlighted.
Keywords: curriculum materials in mathematics, teacher guide characteristics, resources for teaching, Swedish primary school
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Bilaga 1: Beskrivning av Favorit matematik
Favorit Matematik
Favorit matematik ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är helt anpassat efter Lgr 11. (https://www.studentlitteratur.se/#)

Favorit Matematik är ett nytt material för den svenska marknaden. Serien
är en översättning från ett beprövat finskt läromedel. Serien ges i Sverige ut
av Studentlitteratur och täcker i skrivandets stund från förskoleklass till årskurs 3.
Materialet består av; Lärarhandledning (A & B), Elevbok (Favorit Matematik, A & B samt Mera Favorit Matematik A & B), en digital elevbok (vilken eleverna aktiverar genom en kod och där instruktioner och berättelser
finns inlästa). Mera Favorit Matematik har samma innehåll som Favorit
Matematik men med ytterligare breddning, fördjupning och fler utmaningar
Hämtat 2014-02-21 från https://www.studentlitteratur.se/#
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Bilaga 2: Beskrivning av Matte Direkt Safari
Matte Direkt Safari
” Matte Safaris enkla och tydliga struktur underlättar arbetet för både lärare
och elev. Utifrån kursplanerna finns i boken en klar gång i matematikens
olika moment, där eleverna stegvis ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
i matematik.” (http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk6/Matematik/Baslaromedel-F-3/Matte-direkt-safari/Pedagogiska-tankar/)

Matte Direkt Safari är ett svenskproducerat läromedel och ingår i en serie
(Matte Direkt) som sträcker sig genom hela grundskolan, från förskoleklass
till årskurs 9. Serien ges ut av Sanoma Utbildning.
Till läromedelspaketet ingår även en kostnadsfri lärarwebb:
http://blogg.suonline.se/safari/
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Bilaga 3: Beskrivning av Matte Eldorado
Matte Eldorado
” Eldorado är ett läromedel av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck, som
grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken rolig och spännande i alla årskurser. Med Eldorado får eleverna prata matematik, tänka logiskt och kreativt samt dra slutsatser. Eleverna upptäcker matematik i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Alla
får en verklig chans att älska matematik - både lärare och elever!”
(http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-1-3/Matematik/Eldoradomatte/#nav4)

Matte Eldorado är ett svenskproducerat läromedel vilket sträcker sig från
förskoleklass till årskurs 6. Serien ges ut av förlaget Natur & Kultur.
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Bilaga 4: Beskrivning av Nya Matematikboken
Nya Matematikboken
”Ny läroplan, nya kunskapskrav och betyg i årskurs 6. Allt följs upp i Sveriges största och mest kompletta matematikserie för grundskolan med en genomtänkt
pedagogik
och
en
röd
tråd
från
F-9.”
(https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F3/Matematik/Grundlaromedel/Matematikboken-F-3/)

Nya Matematikboken ingår i en läromedelsserie från förskoleklass till
årskurs 9 och är svenskproducerat. Serien ges ut av Liber.

87

Bilaga 5: Extra kopieringsmaterial

Kategori

Stödmaterial

Uppgifter

Spel

Bedömning
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Beskrivning

Denna kategori innehåller material för att stödja
elevens lärande. Det kan t.ex. vara:
• Olika laborativa material (såsom pengar, talblock)
• Tavelbilder (ur FM, för att synliggöra för eleven mha tavlan)
• Olika tankeverktyg (såsom 100-rutor, positionsplatta, strategier för problemlösning)
• Tomma uppgiftsark (där lärare eller elev
måste konstruera egna uppgifter)
Denna kategori innehåller material vilket läraren kan
kopiera och dela ut till eleverna direkt, att använda
för att träna mer/fördjupa. Det kan t.ex. vara:
• Arbetsblad (med räkneuppgifter)
• Textuppgifter
• Problemlösningsuppgifter
Denna kategori innehåller sådant som LH uttrycker
som spel/lekar. Det kan t.ex. vara:
• Olika spelplaner
• Kort för spel
Denna kategori innehåller underlag för bedömning
av elevernas kunskaper. Det kan t.ex. vara:
• Diagnoser (inkl facit)
• Test (inkl facit)
• Prov (inkl facit)
• Elevers självutvärdering
• Lärarens utvärdering
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