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Sammanfattning	

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare, i årskurs 1-3, uttrycker att de 
går tillväga för att planera, utvärdera och utveckla den egna matematikundervisningen. 
Genom att se till faktorer som kan påverka planerings- och utvärderingsprocessen 
fördjupas förståelsen av det som sker. Studiens datamaterial samlades in genom 
kvalitativa intervjuer med åtta matematiklärare verksamma i årskurserna 1-3. Materialet 
har bearbetats genom systematisk textkondensering och analyserats utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna som utgörs av en modell för lesson study samt ramfaktorteori. I 
resultatet framgår avsaknaden av ett systematiskt arbetssätt för utvärdering av 
undervisningen. Något som påverkas av ett antal ramfaktorer såsom tid, antal elever och 
möjligheten att utvärdera med sina kollegor. Avslutningsvis diskuteras resultatet i 
förhållande till tidigare forskning. 
 
Nyckelord: Reflektion, systematiskt arbete, ramfaktorteori, lesson study, Matematiklyftet 
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1.	Inledning							

En förutsättning för en framgångsrik undervisning är, enligt Hattie (2014), kompetenta 

lärare som kan anpassa undervisningen och välja metoder utifrån elevgrupp och situation. 

Detta gör lärare genom att se den egna undervisningen genom elevernas ögon. Med 

observationer, bedömningar och diskussioner, i dialog med eleverna, får lärare syn på vad 

eleverna kan och inte kan. Utifrån det kan de planera en undervisning som gynnar 

elevernas fortsatta utveckling. Ytterligare en faktor som Hattie anser hjälper lärare i sin 

utveckling av undervisningen är ett kollegialt arbetssätt. Tillsammans kan lärare reflektera 

över undervisningen och bygga upp gemensamma begrepp. Lärares samarbete ger dem 

förutsättningar att utvärdera den egna undervisningen utifrån flera perspektiv, vilket 

innebär att chansen att uppnå målen ökar för fler elever. Även Lunde (2011) betonar 

vikten av att läraren vänder blicken mot den egna undervisningen i syfte att förändra den 

för att därigenom stärka elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

  

Det är också det förhållningssätt som genomsyrat vår utbildning, särskilt under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Vi har då haft till uppgift att reflektera över 

den egna undervisningen just i syfte att utveckla den för att främja alla elevers lärande. 

Däremot har vi fått få verktyg för att utvärdera och reflektera över våra egna handlingar. 

Kontinuerlig utvärdering och utveckling ska, enligt Skolverket (2016), ske för att 

säkerställa att alla elever får möjligheten att utvecklas så långt som de bara kan utifrån 

kunskapsmålen och de egna förutsättningarna. Det verkar tas för givet att det är något som 

verksamma lärare behärskar, att utvärdera inte bara elevernas kunskapsutveckling utan hur 

det hänger samman med den egna undervisningen. Våra spontana uppfattningar, utifrån 

våra VFU-perioder, är att utvärdering av undervisningen inte nödvändigtvis sker 

systematiskt och kontinuerligt. Genom vår studie vill vi belysa hur lärare faktiskt går 

tillväga för att genom planering och utvärdering utveckla den egna undervisningen och 

hur det samverkar med de faktorer som ramar in skolans verksamhet. 
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2.	Syfte	och	frågeställningar			 
Syftet med den här studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare, i årskurs 1-3, går 

tillväga för att planera, utvärdera och utveckla den egna matematikundervisningen. Utifrån 

studiens syfte formulerades följande frågeställningar: 

 

• Hur uttrycker lärare  att de planerar och utvärderar den egna undervisningen i 

matematik i syfte att utveckla densamma? 

 

• Vilka faktorer sätter ramarna för planering, utvärdering och utveckling av 

matematikundervisningen enligt lärare? 
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3.	Bakgrund				 
I det här avsnitt ges först en bakgrund till de regelverk som lärare har att förhålla sig till 

vad gäller planering, utvärdering och utveckling av matematikundervisningen. Sedan 

redogörs för hur bedömning av elevers lärande, reflektion och kollegialt lärande kan bidra 

till utvärdering och utveckling av undervisningen. Avslutningsvis följer en genomgång av 

Matematiklyftet, en kompetensutveckling som syftar till att utveckla 

matematikundervisningen genom just utvärdering och kollegialt lärande (Skolverket, 

2018). 

 

3.1	Skolans	uppdrag		

För att säkerställa att de nationella målen uppnås ingår i skolans uppdrag ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet innebär att skolans verksamhet ständigt ska utvärderas 

och utvecklas vad gäller resultat och metoder (Skolverket, 2016). Eriksson (2011) påpekar 

att en ständigt pågående utveckling underlättas om fokus läggs på det som lärare själva 

kan påverka, alltså undervisningen. Utformningen av undervisningen är central för om och 

vad elever lär sig. Det är genom att kartlägga den egna undervisningen som lärare kan 

finna felaktigheter eller brister som behöver rättas till (Lunde, 2011). Kontinuerlig 

utvärdering av den egna undervisningen ska säkerställa att alla elever ges den stimulans 

och ledning som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Utvärdering kan 

möjliggöra att läraren identifierar anpassningar som behöver göras under arbetets gång. 

Det kan även utgöra ett underlag för kommande planeringar (Skolverket, 2011a). 

  

Undervisningen ska således ständigt utvärderas och utvecklas. Den ska även bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet vilket framgår av skollagen (SFS 2010:800). Skollagen 

preciserar inte vad som avses med beprövad erfarenhet. I en statlig utredning från år 2008, 

En hållbar lärarutbildning, framgår att beprövad erfarenhet inte kan ses som detsamma 

som en enskild lärares erfarenhet, oavsett om det är en lång erfarenhet, den beprövade 

erfarenheten är något mer (SOU 2008:109). Skolverket har i en genomgång från år 2012 

preciserat beprövad erfarenhet som “en erfarenhet som är dokumenterad, delad och 

prövad i ett kollegialt sammanhang” (Dnr 2012:1700, s 1). Vidare framgår det att 

lärarerfarenhet ska ses som ett komplement till vetenskaplig kompetens, inte ett alternativ. 

Även Wiliam (2013) menar att lärares erfarenhet endast har en begränsad påverkan på 

elevers förutsättningar att lära, vilket motiverar nödvändigheten av professionell 

utveckling för en förbättrad undervisning. Erfarenhet i sig är således inte tillräckligt. Detta 
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stärks av Turner (2012) som fann att det krävdes något mer än erfarenhet för att en lärare 

skulle utveckla sin förståelse av ett ämne och elevernas lärande. Det var nödvändigt att 

läraren också reflekterade kring dessa erfarenheter för att en utveckling skulle ske. 

  

Sammanfattningsvis har lärare krav på sig att kontinuerligt utvärdera och utveckla en 

undervisning som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolverket erbjuder stöd 

till skolor och huvudmän för kunna utveckla undervisningen, ett exempel på en sådan 

kompetensutvecklingsinsats för matematikundervisningen är Matematiklyftet (Skolverket, 

2018). Skolverket har också gett ut en serie med allmänna råd för verksamheten i skolan, 

bland annat för planering och genomförande av undervisningen (Skolverket, 2017). 

 

3.2	Planering	och	utvärdering	

Planeringen syftar till att skapa en struktur för undervisningen som är till för både läraren 

och eleverna. En välplanerad och strukturerad undervisning ger förutsättningar för att alla 

eleverna ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2011a). 

Planeringen bör utgå från såväl styrdokumenten som från utvärderingar av tidigare 

undervisning. Syftet med att utgå från tidigare utvärderingar är att undervisningen i 

möjligaste mån då kan utformas utifrån elevernas förutsättningar och behov (Lika, 2017). 

Lärarens utvärdering bör undersöka vad som fungerat väl och vad som inte fungerat med 

den genomförda undervisningen. Vidare bör läraren försöka förstå de bakomliggande 

orsakerna som påverkat utfallet, för att därefter planera kommande undervisning 

(Skolverket, 2011a). Ett cykliskt arbetssätt innebär att tidigare utvärderingar ligger till 

grund för planeringen av kommande undervisning. Det kan stärkas ytterligare om 

utvärderingen utgår från elevernas förståelse och från konkreta situationer i klassrummet 

enligt Nielsen, Steinthorsdottir och Kent (2016). 

  

Läraren ansvarar för de arbetsprocesser som utgör undervisningen och är den som måste ta 

ställning till hur olika arbetsmetoder (t.ex. gemensamma genomgångar, enskilda arbeten 

och grupparbeten) kan kombineras för att skapa förutsättningar för lärande. Planeringen 

kan inte vara statisk utan bygger på att läraren kontinuerligt stämmer av att 

undervisningen leder mot uppsatta mål och genomför nödvändiga anpassningar under 

arbetets gång (Skolverket, 2011a). Även Lika (2017) lyfter fram vikten av att 

lektionsplaneringen är flexibel för att svara mot alla elevers behov. Risken är annars att 

inte alla elever inkluderas i undervisningen. Redan under planeringen bör läraren avgöra 

hur utvärderingen av elevernas kunskaper ska gå till, vilka bedömningsformer som ska 
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användas och när det kan ske. På så sätt kan planeringen fungera som en utgångspunkt för 

läraren att utvärdera såväl elevernas kunskaper som den egna undervisningen (Skolverket, 

2011a).  

	

3.2.1	Bedömning	och	utvärdering		

Det finns flera olika sätt att arbeta med bedömning. Det kan ske i slutet av en lektion eller 

ett arbetsområde för att summera elevernas kunskaper eller så kan det ske integrerat för att 

forma den fortsatta undervisningen, så kallad formativ bedömning. För att en bedömning 

ska vara gynnsam ska den bidra med information om vad eleverna kan och inte kan, 

därefter ska denna information användas för att utveckla den kommande undervisningen 

på ett sätt som stödjer elevernas fortsatta utveckling (Vestlin, 2015). Wiliam (2013) 

definierar formativ bedömning som;  

  

Bedömningen fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och 

används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i 

undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de 

skulle ha fattat om bevis inte hade funnits. (s 58) 

 

Formativ bedömning bör enligt Wiliam (2013) ses som en process där själva bedömningen 

är ett steg i att utveckla undervisningen. Det som definierar formativ bedömning är att de 

bedömningar som görs förbättrar kommande lärandebeslut. Dessa beslut kan tas i stunden 

eller vara genomtänkta och långsiktiga. Processen för formativ bedömning innebär att ta 

reda på var i sitt lärande som eleverna befinner sig, vart är de på väg och hur kommer de 

dit.  

  

Centralt för formativ bedömning är att undervisningen anpassas utifrån elevernas behov 

och det möjliggörs genom belägg för lärande. Wiliam (2013) poängterar att läraren redan i 

sin planering bör ta hänsyn till hur hen vill stämma av att eleverna har lärt sig det som 

lektionen syftade till att lära dem. Eftersom elever kan ge rätt svar av fel orsak är det 

viktigt att vara på det klara med vilka frågor som ställs. Det finns annars en risk att lärare 

tror att elever är på rätt väg i sitt lärande fast att de egentligen riskerar att utveckla ett 

matematiskt tänkande som inte är långsiktigt hållbart. Om en lärare tar reda på vad 

eleverna förstått redan under en pågående lektion finns också möjligheten att direkt 

därefter reda ut eventuella missförstånd (Wiliam, 2013). 
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Även Nielsen, Steinthorsdottir och Kent (2016) lyfter fram att elevers respons och 

förståelse bör vara i fokus när lärare planerar och utvärderar sin undervisning. Det kan 

uppnås genom de bedömningsformer läraren väljer att använda sig av. Jönsson (2011) 

menar att bedömningen av elevers kunskap bör integreras i undervisningen på ett sådant 

sätt att läraren i slutet av en lektion tydligt kan se att eleverna tillämpat sig den avsedda 

kunskapen. Det kan även ge läraren en bild av hur den egna undervisningen fungerat och 

vad som behöver utvecklas för att förbättra förutsättningarna för lärande (Skolverket, 

2011a). En sådan bedömning kan uppnås genom att bedömningsformer inledningsvis väljs 

utifrån kursplanen för att därefter integreras i planeringen av undervisningen. Den 

information om elevernas kunskaper som samlas in kan då jämföras med kunskapskraven 

i kursplanen. Därefter kan informationen användas i planeringen för den kommande 

undervisningen i syfte att hjälpa eleverna att närma sig målen ytterligare (Jönsson, 2011). 

Att vid olika tillfällen använda olika bedömningsformer kan bidra till att ge en nyanserad 

bild av elevers kunskaper (Skolverket, 2011a). Bedömning av elevernas utveckling kan 

således vara en central komponent vid utvärdering av den egna undervisningen. För att 

utvärderingen ska leda till en utveckling av undervisningen bör det enligt Alexandersson 

(2007) ske en reflektion. Genom att reflektera under utvärderingen ökar möjligheterna för 

läraren att lära sig om och utveckla den egna undervisningen. 

	

3.2.2	Utvärdering	genom	reflektion	

Reflektion kan förstås som en normal pågående process, som kan göras mer explicit och 

ordnad. I vilken situation som helst kan reflektion pågå där den lärandes intryck processas 

och utgör grunden för ny kunskap. Reflektion kan ske i stunden, alltså medan en handling 

pågår, eller efter en avslutad handling (Boud & Walker, 1990). När lärares utvärdering är 

reflektiv så menar Alexandersson (2007) att det ökar möjligheterna för att de också lär 

från den egna undervisningen. Varje undervisningssituation är unik och lärdomar från 

dessa situationer kan genom utvärdering och reflektion lyftas från den specifika 

situationen och bidra till lärares lärande. Utvärderingen bidrar då till att lärare kan värdera 

olika alternativ för undervisningen och göra val som främjar elevernas lärande och 

utveckling (Alexandersson, 2007). När reflektion är en del i det utvärderingsarbete som 

lärare utför menar Nielsen et al. (2016) att det kan fungera som ett verktyg som underlättar 

för lärare att inkludera centrala matematiska förmågor i den dagliga undervisningen. På så 

sätt bidrar reflektionen till att lärare kan utveckla sin matematikundervisning utifrån sina 

tidigare erfarenheter av den egna praktiken. 
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Reflektion verkar även stärka lärares lärande vid kompetensutveckling, genom att läraren i 

förväg reflekterat kring eventuella luckor i sina kunskaper och därmed är mer medveten 

kring sitt behov av lärande (Turner, 2012). I  utbildningssammanhang bör reflektion, 

enligt Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005), syfta till att i någon mening förbättra 

lärarkompetensen och utgå från konkreta situationer och människors handlingar. Att utgå 

från ett teoretiskt ramverk kan också förbättra lärarnas möjlighet att kritiskt reflektera 

kring sin egen undervisning och matematiska kunskap (Turner, 2012). 

 

Deltagarna i en studie från offentlig verksamhet i Sverige uttryckte att reflektion hade ökat 

deras förståelse av det egna arbetet i och med att deras ofta omedvetna antagande och 

erfarenheter utmanades (Avby, 2016). Reflektion kan då, enligt Avby, användas för att ge 

deltagarna en möjlighet att distansera sig till den egna praktiken och erfarenheten och 

därmed bidra till ett lärande om detsamma. Det är ofta nödvändigt att på något sätt försöka 

fånga den reflektion som sker i stunden, till exempel genom dokumentation, för att sedan 

kunna återkomma till den. Det är ovanligt att reflektion i stunden blir fullständig, generellt 

sett krävs en senare reflektion för att fördjupa analysen och lärandet, vilket underlättas av 

någon form av hänvisningar till signifikanta incidenter (Boud & Walker, 1990). Turner 

(2012) belyser vikten av att distansera sig från den aktuella situationen för att lättare se 

olika perspektiv. Det kan underlättas av att reflektionen genomförs tillsammans med en 

eller flera kollegor.    

 

3.2.3	Kollegialt	lärande	

Lärare ska enligt läroplanen samverka för att nå de nationella målen, vilket kan uppnås 

genom att lärare planera enskilt såväl som tillsammans. Det är rektorns ansvar att se till att 

lärare har möjlighet att tillsammans planera, utvärdera och utveckla undervisningen 

(Skolverket, 2011a). Nielsen et al. (2016) menar att det är en nödvändighet att lärare har 

möjlighet att arbeta tillsammans om de ska kunna utveckla undervisningen som grundar 

sig på det som sker i klassrummet. Kollegialt samarbete, i samspel med reflektion och 

erfarenhet, pekas av Turner (2012) ut som centralt för att utveckling ska ske. 

  

Genom att arbeta i grupp kan den enskilde lärarens lärande fördjupas då gruppen kan 

erbjuda såväl utmaning som stöd. Stöd och uppmuntran är nödvändigt för att ta sig vidare 

och för att vilja och våga utmana sina föreställningar. Förståelsen kan prövas genom 

utmaning och det öppnar upp för en variation av tolkningar (Emsheimer, Hansson & 

Koppfeldt, 2005). För nya lärare verkar det, enligt Turner (2012), vara betydelsefullt att 
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reflektera med någon mer erfaren och kunnig. Dock visar Turners studie även att klimatet 

bland kollegorna kan vara en begränsande faktor som inte nödvändigtvis möjliggör 

reflektion. Det kan finnas en anda av att vi gör som vi alltid gjort, vilket inte uppmuntrar 

utveckling. Framgångar i tidigare fortbildningar för matematiklärare kan, enligt 

Skolverket (2011b), förklaras av att lärarna tillsammans reflekterat över hur 

ämnesinnehållet behandlats i klassrummet och deltagit i didaktiska diskussioner med såväl 

kollegor som handledare. När lärare tog ett kollektivt ansvar för planeringen och lektioner 

planerades utifrån elevernas förkunskaper kunde undervisningen utvecklas, liknande 

resultat följde på Matematiklyftet.   

 

3.3	Matematiklyftet	

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingssatsning som genomfördes mellan åren 2012 - 

2016 (Österholm, Bergqvist, Liljekvist & van Bommel, 2016) och riktade sig till samtliga 

lärare som undervisade i matematik (Dnr 2011:643). Lyftet syftade till att öka elevernas 

måluppfyllelse inom matematikämnet, genom en utveckling av undervisningen. Vidare 

var syftet att stärka matematiklärares kompetens genom kollegialt lärande. Arbetet 

bedrevs med stöd av matematikhandledare, som själva genomgått en särskild utbildning. 

Kompetensutveckling sågs som en förutsättning för att uppnå den nödvändiga 

utvecklingen av undervisningen (Dnr 2011:643). 

 

Kärnan i Matematiklyftet är det kollegiala lärandet, att matematiklärare arbetar 

tillsammans utifrån olika matematikdidaktiska fortbildningsmoduler. Kollegialt lärande 

sågs som centralt för möjligheten att utveckla undervisningskulturen och 

fortbildningskulturen på deltagande skolor. Undervisningskultur avser elevers lärande och 

fortbildningskultur lärares lärande. Gemensamt för dessa två utvecklingsområden är att 

fokus ligger på utformningen av undervisningen. Planering och reflektion kopplat till 

undervisningen skedde kollegialt och lärares ämnesdidaktiska kunskaper utvecklades 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet (Österholm et al, 2016). Skolverket, som 

ansvarade för uppdraget, ansvarade också för att utforma en webbplattform med 

stödmaterial. Stödmaterialet till fortbildningen på webbplattformen grundades på 

läroplanen, aktuell och relevant forskning, samt analyser från de svenska resultaten i de 

senaste internationella undersökningarna TIMSS och PISA (Utbildningsdepartementet, 

2012). Formativ bedömning var på olika sätt en del i Matematiklyftet, för lärare i 

grundskolan ingick det till exempel i avsnittet Bedömning för utveckling av 

undervisningen i algebra under modulen Algebra. Materialet till modulen, skrivet av 
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Ekdahl och Olteanu (2014), lyfter fram Wiliams strategier för formativ bedömning.                  

                             

Utvärderingen av Matematiklyftet, som genomfördes av Österholm et al. (2016) visade på 

att deltagande i lyftet bidrog till att lärare utvecklat sitt arbete med den egna 

undervisningen. Planering, reflektion och genomförande av undervisningen utvecklades 

genom kollegialt lärande. Lärarna uttrycker att det bidragit med verktyg för en varierande 

undervisning, medvetenhet om den egna och elevernas roll i klassrummet, ökat 

självförtroende samt ökad trygghet kring yrkesrollen. Det gick däremot inte att se någon 

tydlig utveckling av det gemensamma arbetet på skolorna. Detta kan bero på att rektorers 

och lärares syn på hur skolan arbetar med utvecklingen av undervisning och 

lärarkompetensen skiljer sig åt och att det saknas tydliga målsättningar. Utvecklingen av 

fortbildningskulturen genom Matematiklyftet kan således främst förstås som en påverkan 

på individnivå, inte på skolnivå. 

  

Skolverket rekommenderade hur mycket tid varje moment borde få, något som många 

matematiklärare anger att de inte har fått. Vid utvärderingen framkom få synpunkter om 

begränsade möjligheter att genomföra momenten på grund av tidsbrist. Däremot 

framfördes kritik gällande omfattningen och tempot för kompetensutvecklingen som 

helhet där en stor del av de deltagande lärarna uppfattade satsningen som intensiv 

(Österholm et al., 2016). Turner (2012) lyfter fram betydelsen av att vara motiverad och 

att få adekvat stöd för förändring i samband med kompetensutveckling. Det är av 

betydelse att lärarna befinner sig i ett organisatoriskt sammanhang som uppmuntrar till 

professionell utveckling och möjliggör det genom att till exempel tillhandahålla tid.  
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4.	Teoretisk	utgångspunkt	

För att uppnå en fördjupad förståelse av de processer för planering, genomförande och 

utvärdering av undervisningen som studiens respondenter ger uttryck för används en 

modell för lesson study (Lewis, 2009) samt ramfaktorteori som teoretisk utgångspunkt. 

Lesson study beskrivs som en framgångsrik process för att utveckla undervisningen 

genom kollegialt lärande (Fernandez, 2002; Lewis, 2009; Munthe, Helgevold & Bjuland, 

2015) och kan därmed bidra till att fördjupa förståelsen av studiens resultat.  

 

4.1	Lesson	study	 	

Lesson study är en metod för fortlöpande utveckling av undervisningen som har sina rötter 

i det japanska skolsystemet. Metoden innebär att lärare kontinuerligt kan ta del av och lära 

av varandras erfarenheter från genomförda lesson studies (Fernandez, 2002). Lesson 

study-processen syftar till att förbättra undervisningen genom att utveckla kunskaper, 

uppfattningar, normer och rutiner hos deltagande lärare. Det kan även bidra till att 

utveckla det  undervisningsmaterial som används (Lewis & Perry, 2014). Arbetet innebär 

ett sätt att bygga en professionell kunskapsbas för utveckling av undervisning och lärande 

(Lewis, 2009). 

  

Kärnan i lesson study utgörs av att lärare arbetar tillsammans för att förbättra 

undervisningen. Förloppet är cykliskt och innebär att en grupp lärare tillsammans 

planerar, genomför, utvärderar och reviderar en lektion (Lewis, 2009). Således kan lesson 

study utgöra en motvikt mot ett ensamarbete som Cerbin och Kopp (2006) beskriver som 

en hämmande faktor för utveckling av undervisningen. Professionell utveckling i form av 

lesson study kan vara ett sätt att undvika många vanliga tillkortakommanden som 

förknippas med olika former av professionell utveckling, till exempel kortsiktighet, 

fragmentarisk och extern styrning (Murata & Takahashi, 2002; Timperley, 2013). 

  

I Japan kan en lesson study genomföras på olika nivåer inom skolsystemet och för olika 

syften, som att utveckla läroplanen eller samarbetet inom en skola. Grunden för lesson 

study är dock strävan att förbättra undervisningen (Lewis, 2009). Fernandez (2002) 

poängterar att namnet, lesson study, kan vara missvisande då det inte bara handlar om att 

förbättra en enskild lektion. Istället bör det ses som ett systematiskt sätt att undersöka 

rådande undervisningspraxis, något som sker genom att studera enskilda lektioner. En 

lesson study avslutas genom att lektionen och lärarnas erfarenheter från arbetet 
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sammanfattas i ett dokument som görs tillgängligt för andra lärare att ta del av (Lewis, 

2009). Lewis (2009) beskriver närmare hur processen kan se ut genom att sammanfatta de 

fyra stegen i en modell, se figur 1.  

 

Figur 1. Lesson study cykel (Lewis 2009:97)  
 

En lesson study-cykel delas in i fyra olika steg;  

1. Studera (study), 

2. Planera (plan), 

3. Genomföra (do research lesson) och 

4. Utvärdera (reflect) (Lewis, 2009). 

  

1. Studera 

Under det första steget, studera, påbörjas arbetet genom att studera läro- och kursplan samt 

de långsiktiga målen för elevernas lärande och utveckling som lärarna vill främja. 

Övergripande frågeställningar behandlas först individuellt och sedan i grupp. På så sätt 

kan luckor (vår översättning av gaps) mellan den nuvarande situationen och den 

önskvärda situationen identifieras (Lewis, 2009). I det inledande arbetet såväl som under 

planeringen (punkt 2) kan lärare använda sig av olika typer av dokument 
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(lärarhandledningar, forskningsresultat och rapporter) för att förankra arbetet. Det kan 

innebära att synliggöra centrala delar av ämnesinnehållet och hur det kan läras ut (Lewis 

& Perry, 2014). Lewis och Perry påpekar vidare att många lärarhandledningar/läromedel i 

Japan är utformade för att fungera med lesson study och att det inte nödvändigtvis 

stämmer för läromedel i andra länder.      

 

2. Planera  

Nästa steg innebär att planera en forskningslektion. I planeringen ingår att försöka 

förutsäga elevernas tänkande inför uppgiften eller aktiviteten samt planera för hur data ska 

samlas in från lektionen. Syftet med lektionen är att den ska leda till de mål som 

formulerades i det inledande steget (Lewis, 2009). Genom att försöka förutsäga elevernas 

tänkande och agerande poängterar Lewis (2009) att lärarna mer noggrant kan planera 

lektionens upplägg. 

  

3. Genomföra  

Den planerade forskningslektionen genomförs av en lärare medan övriga lärare observerar 

lektionen och samlar in data att analysera (Lewis, 2009). Under genomförandet av den 

planerade lektionen bör läraren undvika att göra justeringar eftersom det är den 

ursprungliga lektionsplaneringen som sedan ska utvärderas. Om det ändå är nödvändigt att 

göra någon förändring under lektionen bör detta noteras så att det kan ingå i den 

efterföljande utvärderingen (Munthe, Helgevold & Bjuland, 2015). 

 

4. Utvärdera 

Efteråt samlas lärarna för att gemensamt utvärdera lektionen och dela med sig av den data 

som samlats in. Diskussionen kretsar kring vad de lärt sig om elevernas lärande, om målen 

uppfylldes eller inte, samt hur de ska gå vidare. Det tar de med sig till kommande 

planering och revidering av lektionen. En reviderad lektion genomförs av en annan lärare i 

en annan elevgrupp (Lewis, 2009). Det är inte nödvändigt att lektionen revideras utan 

lärarna kan nöja sig med att genomföra en lektion och därefter avsluta arbetet efter den 

gemensamma utvärderingen. Arbetet med en lesson study dokumenteras genom en 

skriven rapport, där gruppens samlade reflektion sammanfattas (Fernandez, 2002). 

 

4.2	Ramfaktorteori	

Ramfaktorteorins grundläggande principer introducerades genom Dahllöfs studie 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967), där Dahllöf beskrev hur 
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elevgruppering fungerade som ramfaktor på undervisningsprocessen. I sin enklaste form 

kan det ramfaktorteoretiska tänkandet förstås som en beskrivning av relationen mellan 

ramar, processer och resultat. Den grundläggande ram-processmodellen kan således 

användas för att studera hur en ram, eller en kombination av ramar, påverkar pedagogiska 

processer och utfallen av dessa (Dahllöf, 1999). Dessa ramar kan utgöras av elevgruppens 

kunskapsnivå och antal, av de läromedel som finns tillgängliga, den tid som är avsatt till 

undervisning och så vidare (Pettersen, 2008). Ramar kan möjliggöra, eller omöjliggöra, 

olika processer och därmed olika resultat men de ska inte betraktas som orsaker till de 

processer som sker. Det går alltså inte att se att ramfaktorer inom utbildning verkar direkt 

mot resultaten men ramarna kan behöva anpassas om de inte möjliggör en önskvärd 

process (Lundgren, 1999).  

 

De ramar som påverkar undervisningsprocessen kan variera i funktion, till exempel som 

miljöfaktorer eller organisatoriska faktorer, men samspelar med varandra och utgör på så 

sätt ett nätverk som ramar in de processer som kan ske (Gustafsson & Selander, 1994). 

Det är inte heller givet att faktiska ramfaktorer och upplevda ramfaktorer alltid 

sammanfaller, vilket Pettersen (2008) påpekar. Det gör att undervisningsprocessen kanske 

snarast formas av upplevda ramfaktorer hos de aktörer som deltar, än av ramfaktorer i 

absolut mening. Det kan finnas ett outnyttjat handlingsutrymme, att de faktiska ramarna 

kan möjliggöra något mer än de uppfattade ramarna. Det finns ramar som ligger inom 

aktörernas kontroll och ramar som ligger utom aktörernas kontroll, så kallade inre och 

yttre ramar. Vad som är möjligt att kontrollera varierar mellan olika aktörer. Kursplanens 

kunskapskrav är till exempel en ramfaktor som den enskilde läraren inte kan styra över 

men som kan förändras på högre nivå (Pettersen, 2008).  

 

Pettersen (2008) anger följande sätt att kategoriserar ramfaktorer; 

1. Personramar: de kunskaper, inställningar, förutsättningar och egenskaper som 

finns hos de personer, elever och lärare, som deltar i undervisningen. 

2. Organisatoriska ramar: Antalet elever och pedagoger, arbetslag, elevgruppens 

sammansättning. 

3. Tidsramar: undervisningstid och hur tiden fördelas mellan olika ämnen, aktiviteter 

och teman. 

4. Fysiska ramar: den fysiska miljö där undervisningen bedrivs, klassrum, grupprum, 

arbetsrum men även tillgången till material som läromedel och konkret material. 



	

	

14	

5. Ekonomiska ramar: skolans ekonomiska resurser och hur dessa fördelas, vilket 

generellt sett utgör förutsättningarna för de andra ramarna.  
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5.	Metod	och	material				 
I det här avsnittet redogörs först för studiens urval, sedan följer en beskrivning av 

forskningsansats och intervju som metod. Därefter följer avsnitt som behandlar 

tillvägagångssätt och databearbetning. Avsnittet om analysmetod beskriver hur resultatet 

analyserats utifrån lesson study modellen och ramfaktorteori. Avslutningsvis redogörs för 

de etiska övervägande som gjorts och uppsatsens tillförlitlighet diskuteras. 

 

5.1	Urval	

Studiens urval består av verksamma lärare som undervisar i matematik i grundskolans 

tidiga år, årskurs 1 - 3. Dessa kriterier var nödvändiga att uppnå men utöver det så gjordes 

ett bekvämlighetsurval, det vill säga att kontakt togs med potentiella respondenter som var 

lättillgängliga. Ett bekvämlighetsurval kan vara motiverat utifrån studiens begränsningar 

vad gäller till exempel tid (Denscombe, 2010). Då vi var medvetna om att intervjuer 

kräver ett omfattande efterarbete i form av transkribering och databearbetning ville vi 

minimera tidsåtgången för intervjuerna genom att till exempel undvika långa 

transporter.  Som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) påpekar är det vid 

urval för intervjuer ofta nödvändigt att göra en avvägning mellan antalet intervjuer och 

den mängd arbete som kan läggas ner på varje intervju. Det är inte det exakta antalet som 

är avgörande vid en kvalitativ studie, istället är det intressant att kunna gå på djupet med 

de personer som intervjuas (Carlström & Carlström Hagman, 2007). Kontakt togs med 

sammanlagt 37 lärare och rektorer, inledningsvis svarade 14 lärare och 6 stycken tackade 

ja till att delta i studien. Då togs beslutet att kontakta ytterligare skolor och på så sätt 

kunde ytterligare två intervjuer bokas in. Detta skedde parallellt med att de första 

intervjuerna genomfördes. Med totalt 8 respondenter gjordes bedömningen att det var 

tillräckligt då vi upplevde en mättnad i materialet. Det var samma teman och typer av svar 

som återkom. Mättnad innebär att nya intervjuer inte längre tillför någon ny information. 

Det kan vara en indikation på att informationen som samlats in även är giltig för en större 

grupp (Jacobsen, 2017). 

	

5.2	Forskningsmetod	

I denna studie används en kvalitativ metod, i form av intervjuer, då syftet är att nå en 

fördjupad kunskap om lärares tillvägagångssätt vid planering och utvärdering av den egna 

undervisningen. Trost (2010) menar att en kvalitativ ansats är rimlig för att till exempel 

öka sin förståelse av människors sätt att resonera och agera eller för att få en uppfattning 
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om varierande handlingsmönster. Kvalitativa metoder kan användas för att beskriva och 

analysera ett studieobjekts kännetecken och egenskaper (Malterud, 2014). 

Frågeställningarna besvaras genom att centrala mönster i materialet beskrivs och förklaras. 

Det innebär ett försök att säga något mer utifrån materialet än vad som är möjligt om 

endast summan av delarna beräknas. På så sätt är tolkning centralt vid en kvalitativ metod 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson,  & Wängnerud, 2012; Carlström, Carlström Hagman, 

2007).     

 

5.2.1	Intervju	

Att använda sig av intervjuer för att besvara en studies frågeställningar är en vanlig metod 

inom utbildningsvetenskap. Intervju är en metod som lämpar sig för undersökningar där 

det inte är givet vilka svarskategorier som kommer vara relevanta . Det är en metod som 

handlar om att synliggöra fenomen, tankar och företeelser. Vid en 

respondentundersökning är det personerna själva och deras tankar som utgör 

studieobjektet och syftet är att finna mönster i svaren. Därmed bör samma frågor ställas 

till samtliga svarspersoner. Utifrån detta kan denna undersökning förstås som en 

respondentundersökning  (Esaiasson et al. 2012). För att kunna anpassa intervjusituationen 

efter respektive respondents svar genomfördes semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer är ämnesområdet och övergripande frågor formulerade på 

förhand. Det är alltså möjligt att i högre grad vara lyhörd för de svar som ges och styra 

intervjun därefter (Stukát, 2011). En intervjuguide formulerades i förväg och den 

användes vid samtliga intervjuer (se bilaga 1). Alla huvudfrågor ställdes till 

respondenterna men ordningsföljd och följdfrågor kom att variera.

                                                     

5.3	Genomförande	

Verksamma lärare i årskurs 1 - 3 kontaktades via e-post, där det inte var möjligt 

kontaktades istället rektorer som ombads att vidarebefordra förfrågan om deltagande i 

studien. Personliga intervjuer bokades in med de lärare som svarat ja till att delta. För att 

underlätta för lärarna och inte ta upp onödig tid för dem genomfördes intervjuerna hos 

lärarna på deras respektive skolor. Den personliga intervjun ger möjlighet att ställa 

spontana följdfrågor och kan innebära en större kontroll över den faktiska 

intervjusituationen. Det kan även vara enklare att ställa komplexa frågor och registrera 

oväntade svar då, än vid exempelvis en enkätundersökning (Esaiasson, et al. 2012).  
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Intervjuerna spelades in med diktafon (bandspelare), vilket samtliga respondenter gav sitt 

medgivande till innan inspelningen påbörjades. De informerades om att endast vi har 

tillgång till inspelningen och att den kommer raderas så snart uppsatsen godkänts. Att 

spela in intervjuer med hjälp av en diktafon är en etablerad registreringsmetod. Det tillåter 

intervjuaren och respondenten att behålla kontakten genom hela intervjun, utan pauser för 

anteckningar. Metoden försäkrar även att ingen data går förlorad. Användandet av 

diktafon medför dock vissa förhållningsregler, till exempel att respondenten är informerad 

och har godkänt att bli inspelad och att intervjuaren behärskar tekniken. Det finns även en 

risk att respondenten känner sig obekväm med bandspelaren och därmed blir hämmad i 

sina svar. Ljudupptagning medför ett omfattande efterarbete med transkribering, 

bearbetning och tolkning (Carlström & Carlström Hagman, 2007). 

	

5.4	Databearbetning	

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, oberoende innehållsvärde. Upprepningar och 

pauser har dokumenterats, men känslomässiga uttryck som skratt och suckar har 

utelämnats. Det innebär att det i bearbetnings- och analysprocessen finns en helhet att gå 

tillbaka för att till exempel kontrollera de val som gjorts under processens gång. 

Transkriberingen resulterade i ett omfattande textmaterial. För att ta sig an detta material 

på ett systematiskt sätt har det bearbetats utifrån en systematisk textkondensering, så som 

det beskrivs av Malterud (2014). Genom att utgå från en etablerad metod var det möjligt 

att fokusera på innehållet snarare än tillvägagångssättet. Fokus under bearbetningen ligger 

på det innehåll i materialet som kan besvara studiens frågeställningar. 

  

Således analyserades det meningsbärande innehållet i textmaterialet enligt Malteruds 

(2014) modell som består av fyra steg, dessa är; 

  

1. Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll 

2. Koder, kategorier och begrepp 

3. Kondensering 

4. Sammanfattning                                                                                                      

 

1. Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll. 

Innehållsanalysen börjar med att en sammanfattning av centrala teman som finns i det 

insamlade materialet, i detta fall intervjuer, tas fram. Det görs för att lära känna 
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datamaterialet och få ett helhetsintryck av innehållet. Det är inte meningen att fastna i 

detaljer i det första steget och därför kan respondenternas uttalanden förkortas och 

komprimeras till kortare satser. Denna första förståelse av datamaterialets centrala innehåll 

kan komma att ändras efter hand, då nya tolkningar uppstår. 

  

Att läsa var för sig och sedan diskutera de teman som återfinns kan ta längre tid men det 

kan samtidigt bidra till att fördjupa analysen av materialet (Malterud, 2014). Därför valde 

vi att först läsa igenom textmaterialet var för sig och skriva ned helhetsintryck och kortare 

sammanfattningar, för att sedan jämföra dessa. Under genomläsningen fanns 

forskningsfrågorna i bakhuvudet och efter läsningen formulerades preliminära teman som 

till exempel kollegialt/stämmer av med kollega, läromedel, konkret material och “jag har 

koll på eleverna” som kunde bidra till att besvara frågorna. 

  

2. Koder, kategorier och begrepp. 

Nästa steg innebär att urskilja meningsbärande element i materialet som är relevant för 

studiens frågeställningar. Textelement som berör studiens syfte och frågeställningar 

markeras med ett eller flera kodord som anger vilken typ av information det ger. Denna 

process kallas kodning och har som syfte att systematiskt organisera och kategorisera 

meningsbärande information samt sammanställa alla textdelar som hör till en viss 

frågeställning eller ett visst begrepp. Detta medför också att information som inte är av 

betydelse kan sorteras bort. 

  

Även det här steget utfördes växelvis enskilt och tillsammans, återigen för att fånga in så 

många olika nyanser som möjligt. Det visade sig att nästan identiska avsnitt plockades 

bort, vilket ledde till en kritiskt granskning av förförståelsen. Letades det aktivt efter ett 

visst innehåll? Malterud (2014) menar att det är positivt om kategorierna på det här stadiet 

skiljer sig från de som använts i intervjuguiden, det tyder på att analysen varit öppen. När 

kodningen av de avsnitt som tagits ut fortsatte blev det snart tydligt att de preliminära 

temana behövde justeras, till exempel temat läromedel. Läromedel kunde vara en 

utgångspunkt för så väl planering som utvärdering men det kunde också vara så att läraren 

utvärderade läromedlet i sig.         

 

3. Kondensering. 

Under det här steget tas innebörden fram i de meningsbärande enheter som samlats genom 

gemensamma koder. Det kan vara befogat att slå samman eller dela upp några av 
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kodgrupperna, om de innehåller väldigt få eller väldigt många element. Varje kodgrupp 

kan sedan sorteras i subgrupper, vilket kan göras genom att notera nyckelord inom 

kodgrupperna. För varje subgrupp skrivs sedan ett kondensat, som återberättar och 

sammanfattar innehållet i just den subgruppen. Ett kondensat är ett artificiellt citat som 

ska återspegla samtliga citat inom en viss kodgrupp. Även här utfördes vissa delar 

inledningsvis enskilt, för att möjliggöra att fler nyanser av materialet synliggjordes. Det 

skedde dock en viss uppdelning och sammanfogning av kodgrupper redan under steg 2. 

  

4. Sammanfattning. 

Avslutningsvis sammanfattas kunskapen från varje kodgrupp, utifrån de kondensat som 

skapades under föregående steg. Nu skapas analytiska texter som förmedlar vad materialet 

kan berätta om uppsatsens syfte och frågeställningar. I det sista steget görs även en 

bedömning om de analytiska texterna stämmer överens med det ursprungliga materialet 

som fanns före kodningen. Det görs för att säkerställa att resultatet verkligen bygger på det 

som framkom genom datainsamlingen. Om det inte överensstämmer måste processen 

kontrolleras för att identifiera var saker och ting gått fel. Ny kunskap kan ha införskaffats 

under processen som gör att koder och kategorier måste ändras. Detta tillvägagångssätt 

ska säkerställa att analysarbetet sker systematiskt, i syfte att identifiera mönster i det 

insamlade materialet. 

	

5.5	Analysmetod	

För att fördjupa förståelsen av resultatet för den första frågeställningen analyserades det 

utifrån Lewis (2009) modell för lesson study (se figur 1, s. 11). Modellen bidrar både med 

en struktur, som återfinns i resultatredovisningen, och ett innehåll att tolka resultatet 

utifrån. Resultatet från den tolkningen återges under avsnittet diskussion och analys. 

Genom modellen för lesson study analyserades hur lärarna går tillväga medan 

ramfaktorteori användes för att försöka förstå varför tillvägagångssättet ser ut som det 

gör.   

 

Ramfaktorteori och de kategorier av ramfaktorer som hämtats från Pettersen (2008) 

användes för att besvara den andra frågeställningen. Det bidrar dels med ett sätt att 

kategorisera de ramfaktorer som lärarna ger uttryck för men fungerar även som ett redskap 

för att försöka förstå hur dessa ramfaktorer påverkar planerings- och 

utvärderingsprocessen. 
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5.6	Etiska	överväganden		

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och de fyra 

huvudkraven. Genom att tydligt informera  respondenterna om avhandlingens syfte och 

vilken roll de kommer att ha för studien uppnås informationskravet. Lärare verksamma i 

årskurserna 1-3 kontaktades via e-post och tillfrågades om de skulle vilja ställa upp på en 

intervju. Där framgick, på ett övergripande plan, vad intervjun skulle behandla samt att 

deltagande var anonymt och frivilligt. Samtliga deltagare är garanterade anonymitet och i 

studien anges inte deras namn, kön eller ålder. Inte heller anges det vilka skolor de är 

verksamma vid och det bör inte vara möjligt att spåra något enskilt citat tillbaka till 

respondenten. Intervjuerna spelades in vilket respondenterna gav sitt tillstånd till. De 

försäkrades om att inspelningarna endast kommer användas som stöd för transkribering 

och sedan raderas. Det transkriberade materialet innehåller inga personuppgifter eller 

namn på skolor. På så sätt uppfylls även samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. För 

att möta nyttjandekravet klargjordes att all insamlad data om enskilda personer endast 

kommer användas för forskningsändamål. 

	

5.7	Undersökningens	tillförlitlighet	

Denscombe (2009) påpekar att när det handlar om validiteten vid intervjuer är det centralt 

att fråga sig hur man vet att det respondenten säger är sant. Det kan kontrolleras gentemot 

uppgifter från andra människor eller källor om frågorna gäller faktiska händelser. Om det 

istället handlar om att fråga efter någons erfarenheter eller uppfattningar är det svårare. 

Det har varit svårt att kontrollera sanningshalten i den enskilde lärarens svar men resultatet 

stärks av att det utgår från flera lärares svar. Genom att inte basera resultatet på endast en 

intervju menar Denscombe (2009) att man kan hysa större tillit till resultatet. När teman 

återkommer i intervjuerna kan det antas att den uppfattningen delas av en större grupp. I 

resultatredovisningen ingår citat från de deltagande lärarna som ett sätt att stärka 

tillförlitligheten och öka transparensen i undersökningen. 

 

Samtliga deltagare i undersökningen har garanterats anonymitet. Esaiasson, et al. (2012) 

påpekar dock att det kan påverka undersökningens trovärdighet, i och med att en del 

undersökningar inte blir trovärdiga om inte källorna framgår. En bedömning gjordes att 

det inte bör utgöra ett problem för den här undersökningen, snarare kan anonymitet vara 

centralt för deltagarnas villighet att berätta om eventuella brister inom verksamheten. Det 
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är inte heller relevant för resultatet att känna till till exempel deltagande lärares bakgrund 

eller vilka skolor de arbetar vid. 
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6.	Resultat	

Först redogörs för lärarnas undervisningsprocess, här besvaras den första frågeställningen. 

Sedan följer ett avsnitt som redogör för de ramfaktorer som lärarna ger uttryck för och 

som därmed påverkar möjligheten att planera, utvärdera och utveckla den egna 

undervisningen.   

	

6.1	Lärarnas	undervisningsprocess	

Här redogörs för lärares undervisningsprocess utifrån modellen för Lesson study, som 

återfinns i avsnitt 4.1. Resultatet har kategoriserats under de fyra stegen i lesson study-

modellen som återges av Lewis (2009), dessa är Studera, Planera, Genomföra och 

Utvärdera.   

 

De deltagande lärarna är samtliga verksamma i skolans tidigare år, årskurserna 1 - 3. Av 

de åtta deltagande lärarna är det sju stycken som arbetar som klasslärare och en som 

arbetar som ämneslärare i matematik. Det är även sju av åtta lärare som deltagit i 

Matematiklyftet.  

	

6.1.1	Studera	

Det här innefattar det arbete som lärarna utför inför det faktiska planeringsarbetet, alltså 

hur de förbereder sin planering i matematik. Lärarna beskriver att de försöker ta reda på 

var eleverna befinner sig kunskapsmässigt i relation till de mål som eleverna ska nå. 

Elevernas förståelse av det matematiska innehållet är centralt för lärarna. 

  

Jag måste ta reda på hur du tänker matte för att kunna guida dig in på ett sätt som 

fungerar... Och jag måste ta reda på hur du vill tänka matte.  

(lärare 1). 

  

Genom att utgå ifrån elevernas tänkande inom matematik kan undervisningen ta till vara 

på elevernas förståelse. Strategier som inte är gynnsamma för elevernas fortsatta 

utveckling kan utmanas. Lärarna menar att de har en god uppfattning om sina elevers 

kunskaper. Denna förståelse byggs upp kontinuerligt i mötet med eleverna. Det uppstår 

trots detta situationer där lärarna upptäcker att eleverna inte behärskar ett område så väl 

som de trott. Det skapar behov för en förändrad planering, både på kort och lång sikt. 
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Samtliga lärare använder sig av något läromedel i sin undervisning, vilket också märks 

inför deras planering. 

  

För det är inte så att man måste följa då alla sidor till punkt och pricka... Jag följer ju 

ändå den strukturen [i matematikboken], den är ju byggd på att den ska följa 

läroplanen. (lärare 4). 

  

Läromedel i matematik är en gemensam utgångspunkt för lärarna när de beskriver hur de 

förbereder sin planering. Matematikbokens struktur följs då den, enligt lärarna, bygger på 

kursplanen i matematik. De poängterar dock att materialet behöver ses över för att 

säkerställa att målen uppnås. Genom att utvärdera innehållet i de läromedel som används 

så förbereder lärarna sin planering och kommande undervisning. 

  

Lärarnas tidigare erfarenheter av att undervisa utgör en viktig utgångspunkt inför 

planeringen. De beskriver att deras erfarenheter hjälper dem att avgöra vilket material som 

ska användas och hur, om de kan följa läroboken eller behöver planera för andra 

aktiviteter och så vidare. De framhåller även att deras erfarenhet lärt dem när till exempel 

matematikbokens genomgångar är för abstrakta och behöver kompletteras med konkret 

arbete för eleverna. För att underlätta planeringen och spara in på planeringstid kan lärarna 

utgå från tidigare planeringar som de upplever har fungerat väl. 

 

6.1.2	Planera	

Lärarna berättar att planeringen av matematikundervisningen utgår från de grundläggande 

förmågor som eleverna ska utveckla. Inför planeringen har de stämt av var eleverna 

befinner sig i förhållande till de mål som ska nås. Planering framstår som en tidskrävande 

process som underlättas av tidigare erfarenheter av att planera och undervisa. 

 

Alltså grejen är den att när du är ny behöver du mycket mer tid att planera, jag tycker 

att ju längre du jobbar desto mer har du att gå tillbaka till. (lärare 2). 

 

När arbetsområden återkommer så framhåller flera lärare att de också kan använda sig av 

planeringar som gjordes förra gången de undervisade om samma område men att dessa 

planeringar då revideras om läraren bedömer att det är nödvändigt. Något som däremot 

kan vara både utmanande och tidskrävande enligt lärarna är att hitta konkret material som 

passar eleverna på ett individuellt plan.  
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 Man kan ju inte bara köra matteboken och tänka att dom har nått målen, utan... men 

jag utgår från matteboken och så sen kompletterar jag den när jag märker att det 

behövs kompletteras i något avsnitt. (lärare 5). 

 

Lärarna betonar att matematikboken med tillhörande lärarhandledningen utgör en viktig 

grund för planering av matematiklektionerna. De planerar även in lektioner som de anser 

täcker upp det som saknas i läromedlet, ofta handlar det om att komplettera med konkret 

material när boken upplevs som för abstrakt. De lektioner som inte utgår från 

lärarhandledningen planeras istället utifrån lärarnas erfarenhet av brister i materialet eller 

utifrån problem som eleverna upplevt.  

 

Planeringen kan ske både enskilt och kollegialt. Bland de deltagande lärarna är det vanligt 

att den samplanering av undervisningen som sker är på ett övergripande plan och att 

detaljerad planering och förberedelse görs av den enskilde läraren.  

 

Vi planerar veckan, skriver här ska vi ha matte och så har vi en grundtanke med vad 

vi ska göra men sen är vi väldigt flexibla utifrån den mattelektion vi haft, hur vi lägger 

upp nästa. (lärare 7). 

 

Kollegial planering eller samplanering existerar alltså i olika stor utsträckning på olika 

skolor. Några av lärarna samplanerar regelbundet med sin närmaste kollega medan andra 

lärare planerar samtliga lektioner själv. De flesta av lärarna har tillgång till 

fritidspedagoger som kommer in i klassrummet under lektionerna, vilket används på olika 

sätt. Några lärare planerar så att fritidspedagogerna kan stötta enskilda elever medan andra 

planerar för halvklasser där fritidspedagogen då genomför undervisningen med halva 

gruppen. Kring enskilda elever kan lärarna planera i samråd med specialpedagog, det sker 

till exempel när läraren inte ser en önskvärd progression hos eleven och att denne riskerar 

att inte nå målen. Ämnesläraren arbetar mot ett par klasser och utgår från de planeringar 

och lektioner som klasslärarna gör och fördjupar sedan dessa. Även där kan det handla om 

en individualisering, att planeringen utgår från den enskilde eleven och de mål som hen 

behöver arbeta mot. 
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6.1.3	Genomföra	

Lärarna beskriver att de,  samtidigt som de leder undervisningen, också stämmer av 

elevernas förståelse. Både i det aktuella arbetet men även mer långsiktigt, för att försäkra 

sig om att eleverna utvecklar hållbara strategier.  

 

Det är väl det som är så viktigt... att när de jobbar att man går runt och har lite koll, 

ställer små frågor och ser, har du förstått det du ska förstå, annars stannar man där 

och hjälper till. (lärare 6). 

 

Utvärdering sker således direkt under lektionen och läraren svarar också på den respons 

som eleverna ger. Det kan handla om att repetera eller justera en genomgång med de 

elever som behöver det  eller erbjuda konkret material. Det finnas en skillnad i hur lärarna 

stämmer av elevernas förståelse. Några av lärarna beskriver att de iakttar eleverna och 

utifrån det bildar sig en uppfattning av deras förståelse, medan andra kontrollerar sin egen 

uppfattning genom att de ställer frågor till elever. Lärarna har inte alltid en uttalad strategi 

för att samla in den här typen av information utan det kan handla om att ta tillfället i akt, 

som att under en rörelsepaus notera vilka elever som har svårt att räkna nedåt från tjugo. 

Sedan är det flera av lärarna som skildrar hur de använder mer uttalade strategier för att 

stämma av elevernas förståelse. 

  

Jag använder mig av de här röda och gröna lapparna. Så det använder man, då kan 

man ju också reflektera över så här oj, vad många röda lappar det var nu, var jag 

väldigt otydlig i min genomgång eller varför blev det så här, och ser man då att det är 

grönt då men vad bra, det här fattar dom, det här fungerade bra. (lärare 3). 

  

Flera av de strategier som lärarna beskriver att de använder sig av för att samla in belägga 

för elevernas lärande är i linje med formativ bedömning. De metoder för formativ 

bedömning som lärarna ger exempel på är whiteboards, glasspinnar, lappar eller koner 

med färgerna grönt, gult och rött och exit pass. Dessa används för att få en överblick över 

hur eleverna förstått en uppgift, för att fördela ordet, för att eleverna ska kunna signalera 

hur de upplever en uppgift och i slutet av en lektion eller när ett moment under lektionen 

avslutas för att stämma av elevernas förståelse. Lärarna framhåller att dessa metoder gör 

att de på kort tid kan få en överblick över elevernas förståelse, om hela gruppen upplever 

att något är svårt eller om det är enskilda individer som behöver stöd. Den information 

som lärarna samlar in, både genom formativ bedömning och spontant under lektionerna, 
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används för att justera genomförandet i stunden. Den kan också användas i den kommande 

planeringen. Genomförandet kan ses med nya ögon när någon annan håller i det, vilket 

lärare som tagit emot lärarkandidater under verksamhetsförlagd utbildning fått erfara.  

 

Ja, det är jätteintressant när man sitter bredvid och tittar, som när en lärarstudent har 

lektion, och man ser mycket saker som man inte är uppmärksam på när man är här 

framme, så det är nyttigt. (lärare 7). 

  

De lärare som varit handledare för lärarkandidater berättar att det innebar att de kunde ta 

ett steg tillbaka och låta någon annan hålla i undervisningen medan de själva fick en 

möjlighet att iaktta det som skedde i klassrummet. När lärarna själva genomför sin 

matematikundervisning finns det ofta en eller flera fritidspedagoger i klassrummet, ibland 

även en specialpedagog. Lärarna beskriver att deras uppgift i huvudsak innebär att utgöra 

ett stöd för enskilda elever. 

	

6.1.4	Utvärdera	

Utvärdering av undervisning är således något som sker löpande, under pågående lektioner 

stämmer lärarna av elevernas respons och korrigerar om nödvändigt undervisningen där 

och då. Lärarna beskriver även att utvärdering kan ske efter en avslutad aktivitet eller 

lektion och att den då utgår från frågor som vad har vi gjort?, vad gick bra?, vad gick 

mindre bra?. Frågor av den typen verkar besvaras på ett konstaterande sätt eller på ett 

reflekterande sätt.    

 

Om jag gör en utvärdering och sen gör jag inget av det då är det ju ingen mening att 

jag utvärderar. Tycker jag, då måste man ju ta utvärderingen och reflektera kring den 

och… så att det blir en progression, en utveckling av det man håller på med. (lärare 

3). 

  

Lärarna betonar att de kontinuerligt reflekterar över sin undervisning men att det sker mer 

eller mindre medvetet. Det kan innebära att de reflekterar över den genomförda 

undervisningen för att tydliggöra för sig själva vad som fungerat bra respektive mindre bra 

och vilka justeringar de behöver göra till nästa gång. De framhåller att utvärdering bör 

följas av reflektion för att det ska ske en utveckling av undervisningen. Överlag beskriver 

lärarna att den här formen av utvärdering genom reflektion sker spontant och i stunden. 

Det är sällan som de sätter sig ned för att skriftligt utvärdera undervisningen, det sker 
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istället som en inre dialog eller muntligt med en kollega. Skriftliga former av utvärdering 

sker främst inför till exempel utvecklingssamtal. Däremot kan lärarna göra kortare 

anteckningar under lektionerna för att komma ihåg sådant som skett. 

  

Men sen är det också, att när vi har haft lektion och de har gått iväg på fritids eller 

rast eller något så pratar vi alltid, att oj det här, dom fattade ingenting, eller det här 

måste vi ta en gång till eller det här behöver vi inte nöta så mycket. Så vi utvärderar 

både med barnen men vi utvärderar även oss själva, tillsammans. (lärare 6). 

 

Även fast lärarna framhåller att reflektion och utvärdering stärks av att genomföras 

tillsammans med en eller flera kollegor så är det få av de deltagande lärarna som anser att 

de kontinuerligt har tid och möjlighet till detta. Undantaget är ett par lärare som beskriver 

ett nära samarbete med sina respektive kollegor, där finns möjligheten till gemensam 

reflektion och utvärdering som en del i den dagliga verksamheten. Annars framgår att 

kollegial utvärdering och reflektion främst sker utifrån enskilda elevers situation, inte 

utifrån den dagliga undervisningen. När en eller flera elever inte kommer vidare i sin 

utveckling kan läraren söka efter alternativa strategier och metoder för att hjälpa 

eleven/eleverna. I en sådan situation är det oftast till specialpedagogen lärarna vänder sig. 

 

Man har ju alltid en kommunikation med henne [specialpedagogen] och reflekterar 

kring vad, hur ska vi göra för att gå vidare med just den här eleven. Så att man 

samspråkar, så där har man i alla fall någon att reflektera med ibland. (lärare 8).  
 

Lärarna beskriver även ett behov av att utvärdera det läromedel som används i 

undervisningen, speciellt om det är ett läromedel som är nytt för läraren. När de däremot 

använt läromedlet med ett par klasser så litar de på att de vet vad som fungerar och vad 

som behöver tas bort eller kompletteras. De utgår då från sina tidigare erfarenheter av att 

arbeta med materialet. Matematikboken används som en typ av bedömning genom 

rättning och medföljande diagnoser. Där framhåller även lärarna att en utvärdering av 

resultaten kan bidra till att utvärdera undervisningen, genom att till exempel synliggöra 

om elevgruppen har gemensamma svårigheter. 
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6.2	Ramfaktorer	

Nedan redogörs för de ramfaktorer som lärare ger uttryck för i relation till planering, 

utvärdering och utveckling av undervisningen. Dessa är strukturerade utifrån de kategorier 

som Pettersen (2008) formulerat och som återfinns under punkt 3.2. 

 

Personramar 

Personramar innefattar de kunskaper, inställningar, förutsättningar, erfarenheter och 

egenskaper som finns hos de personer, elever och lärare, som deltar i undervisningen. 

Nivåskillnader inom elevgruppen framstår som en central personram vid så väl planering 

som genomförande.  

 

Så jag vet inte hur vi ska göra, alternativen är ju att den här gruppen måste vara för 

sig och de andra går vidare i boken men då kommer man aldrig att mötas igen. 

(lärare 6). 

 

Stor spridning inom elevgruppens kunskapsnivå kan således innebära en ram för den 

undervisning som lärarna kan planera för. Lärarna beskriver att det är en utmaning att få 

med samtliga elever, ge stöd till de som behöver det och samtidigt utmana de som behöver 

det. Det kan innebära att läraren måste ta ställning till om hela gruppen ska följas åt i 

undervisningen eller om den ska differentieras på ett sådant sätt att olika delar av klassen 

arbetar med olika läromedel eller material. Elevsammansättningen påverkar också så till 

vida att det kan vara stor spridning i elevernas språkliga förmåga, nyanlända elever ska till 

exempel lära sig matematiken och språket parallellt. Som ett stöd för läraren finns ofta 

fritidspedagoger i klassrummet, vars kunskaper och erfarenheter varierar.  

 

Det blir ju inte som när jag jobbade, då hade jag ju en… det var hon och jag. 

 Nu är vi fem, sex på den här, det klart det blir lite olika människor olika dagar och du 

kan inte ha den här överblicken. (lärare 4). 

 

Det varierar i vilken utsträckning som fritidspedagoger och specialpedagog går in i 

lärarnas klassrum som stöd. En av lärarna berättar även att hen upplever att det skett en 

förändring av fritidspedagogernas roll i klassrummet. Tidigare var det en fritidspedagog 

som regelbundet stöttade upp under lektionerna, medan det nu är ett större antal personer 
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som mer sporadiskt är i klassrummet. Något som kan påverka relationen mellan läraren 

och fritidspedagogerna samt deras roll i klassrummet.  

 

Vi har ju haft mattelyftet för ett par år sedan och då utvärderade vi ju mer allmänt vad 

är det som barnen inte, vilka mål är det som barnen har svårt att nå. (lärare 1). 

 

De lärare som deltagit i Matematiklyftet framhåller att de egna kunskaperna fördjupades. 

Det gav dem användbara metoder för att utveckla undervisningen i matematik. De lyfter 

särskilt fram kollegialt lärande som centralt för den utveckling som de upplever skedde. 

Deltagande i kompetensutveckling kan således medföra förändringar av personramarna 

och i förlängningen förändra förutsättningarna för planering och utvärdering. Lärarnas 

tidigare erfarenheter är en personram som påverkar till exempel hur lärarna använder sig 

av läromedel vid planering av undervisningen. Lärarna berättar att de utgår från sina 

erfarenheter för att till exempel avgöra när matematikboken behöver kompletteras. 

 

Organisatoriska ramar 

Organisatoriska ramar utgörs bland annat av antalet elever och pedagoger i klassrummet. 

Vilket framstår som en betydande faktor som kan påverka hur lärarna kan planera och 

strukturera sin undervisning. Möjligheten att dela upp klassen i halvklass under 

matematiklektionerna framhålls av lärarna som önskvärt. Det framstår som ett sätt för 

läraren att hinna med varje elev och hantera de nivåskillnader som nämndes under 

personramar. 

 

Utvecklingen av undervisningen, den kräver ju att man är tillräckligt med folk, så man 

hinner med dom. 27 elever är alldeles för många att vara själv med. Dom lektioner 

som jag är ensam, hinner jag inte med. (lärare 5). 

 

 I gruppen lärare som ingår i studien finns det två som sticker ut, en lärare är ensam på 

nästan trettio elever medan en annan delar drygt trettio elever med sin kollega. Det ger 

olika förutsättningar att strukturera undervisningen. Läraren som är ensam med nästan 

trettio elever beskriver att det är svårt att hinna med under de lektioner då hen är ensam i 

klassrummet. Det är då svårt att individualisera undervisningen eller att låta eleverna 

räkna i sina matematikböcker. 

 

 Nu har ju jag fördelen att vi alltid delar matten på två, halva gruppen på två. Så om 

vi delar ungefär lika många, då har vi sju eller åtta var. (lärare 6). 
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Den lärare som istället delar drygt trettio elever med sin kollega har möjlighet att i hög 

grad individualisera undervisningen och dela upp gruppen utifrån de behov som finns där 

och då. Det öppnar upp för ett flexibelt arbetssätt. Lärarna har att förhålla sig till de 

direktiv som kommer ovanifrån och är ålagda att genomföra bedömningsstöd och 

nationella prov.  

 

Jag kan ju tycka att de här bedömningsstöden som man gör i årskurs ett tar en 

fruktansvärd tid, men den ger ju enormt mycket eftersom det mesta är praktiskt, 

det är ju taluppfattning man kollar då. (lärare 3). 

 

Lärarna anser att det är tidskrävande men samtidigt givande då det ger dem information 

om var varje elev befinner sig kunskapsmässigt och därmed kan fungera som ett stöd för 

den kommande planeringen. Samtidigt betonar lärarna att de behöver sätta sig in i de 

revideringar som görs av läroplanen för att säkerställa att undervisningen täcker in allt 

som ska finnas med. 

 

Tidsramar 

Tid framstår som en central faktor för planering, utvärdering och utveckling av 

matematikundervisningen. Det är inte bara hur mycket tid som är avsatt till planering och 

utvärdering utan även hur hela skoldagen är strukturerad. Schemat är en viktig ramfaktor 

som till exempel styr möjligheten att undervisa i halvklass. Redan vid schemaläggning 

sätts ramarna för den kommande undervisningen. Lärarna framhåller vikten av många 

tillfällen att arbeta i halvklass just under matematiken. Det varierar i vilken utsträckning 

lärarna kan påverka schemat. 

 

En av de första saker jag gör är när jag lägger schema, då är matten nästan det första 

jag lägger ut [...] Jag har ju valt att lägga resurserna så och det kommer inte uppifrån 

utan det kommer från oss lärare. (lärare 7). 

 

 Ett par lärare beskriver att de har full frihet att styra schemaläggningen, en annan lärare 

som är ny på sin skola hade inte alls möjlighet att påverka schemat som lades innan hen 

börjat på skolan. Schemaläggningen påverkar inte bara hur undervisningen kan bedrivas 

utan även vad som är möjligt att hinna med efter lektionstid, som att utvärdera med sina 

kollegor. 
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Ja, tiden saknas ju och sen att man skulle vilja ha kollegor som man kan sitta med [...] 

det är väl så i de bästa av världar så skulle det fungera så men så ser det inte riktigt ut 

i vardagen. (lärare 3). 

 

Lärarna i vår studie är eniga om att tid är en bristvara, med undantag av två lärare som 

beskriver att de har tid att planera och utvärdera med sin närmaste kollega. De saknar dock 

tid att träffa övriga kollegor på sina respektive skolor. Genomgående är det något som 

lärarna betonar att de vill använda tiden till, att planera och utvärdera tillsammans med 

sina kollegor. Lärarna som deltagit i Matematiklyftet framhåller även där att tid var en 

central faktor för hur lyftet kunde genomföras. 

 

Det är ju inte så att man får mer tid utan det har bara plockats bort något annat. Man 

tar bort sin egen planeringstid [...]  Man hade velat fått en tid att.. att det hade fått 

landa, fått känna att nu jobbar vi på med det här. (lärare 4). 

 

Lärarna anser att det inte funnits tillräckligt med tid för att förankra de lärdomar som 

Matematiklyftet gav. Tidsbristen gäller både under arbetet med lyftet då tid inte frigjordes 

för de arbetsuppgifter som lyftet medför men även efter att Matematiklyftet avslutats då de 

snabbt fått ta sig an nya satsningar.  

 

Fysiska ramar 

Den fysiska skolmiljön sätter ramarna för hur lärarna lägger upp sin planering och 

utvärdering. Placering och utformning av klassrum och arbetsrum framgår som en faktor 

som kan påverka möjligheten till kollegiala samarbeten.  

 

Det har inte varit något kollegialt lärande nu som det varit förut.  

Då hade alla ett enda stort arbetsrum, vad mycket man hann prata med varandra. Nu 

är vi här och dom är där. (lärare 7). 

 

Det kan till exempel försvåra ett kollegialt utbyte när lärarna inom samma årskurs är 

uppdelade och arbetar i olika byggnader. I andra fall handlar det om att varje årskurs har 

egna klass- och arbetsrum som beskrivs som “isolerade öar” vilket försvårar möjligheterna 

till utbyte med kollegorna i andra årskurser. Finns det däremot en fysisk närhet till 

kollegorna, som ett gemensamt arbetsrum, kan det underlätta kollegiala samtal och 

reflektioner vid planering och utveckling av kommande undervisning.  På flera skolor 

används klassrummen efter skoltid som fritidslokaler vilket kan innebära en begränsning 
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av lärarnas utrymme för planering och utvärdering. Det kan också påverkar lärarnas 

möjlighet att förvara material vilket i sin tur kan påverka vilken undervisning som det 

planeras för.  

 

Nu har jag ju hela klassrummet där jag kan lägga ut material, förbereda, rätta 

böcker. Men arbetsplatsen du ska sitta inne i den andra delen, den är värdelös skulle 

jag vilja säga. Det måste finnas utrymme för utveckling. (lärare 1). 

 

Lärarna beskriver att tillgång till klassrummet efter skoltid underlättar för planering och 

förberedelse av kommande lektioner. Det kan också vara ett utrymme för utvärdering och 

reflektion som sker enskilt eller tillsammans med en kollega.  

 

Det läromedel som används på skolan utgör en ram för lärarnas planering och därmed 

deras undervisning. Det är någonting som de har att förhålla sig till och överlag så 

beskriver lärarna att de följer det läromedel som finns på respektive skola. Det 

framkommer att lärarna har haft möjlighet att byta ut läromedel som de inte varit nöjda 

med men även att behålla läromedel som andra velat byta ut.  

 

Men sen kan man sakna vissa grejer, till exempel matteböcker som är gjorde för 

nyanlända som går kanske i årskurs 3 men som ligger mer på nivå årskurs 1. (lärare 

2). 

 

Det går dock inte alltid att finna den typen av läromedel som lärarna anser att de har behov 

av, till exempel ett läromedel i matematik som riktar sig till äldre elever som befinner sig 

på en kunskapsmässigt lägre nivå. Något som kan påverka hur lärare lägger upp sin 

undervisning och vilken tid som måste läggas på att ta fram eget material. 

 

Ekonomiska ramar 

De ekonomiska ramarna utgör många gånger förutsättningar för övriga ramfaktorer vilket 

lärarna ger uttryck för. De berättar att skolans ekonomi styr i vilken utsträckning de kan 

köpa in till exempel nya läromedel, iPads, spel och annat konkret material som enligt dem 

skulle kunna lyfta undervisningen.  

 

Sen skulle det gärna vara bra med bättre ekonomi och kunna köpa in fler iPads och 

mer konkret material också. (lärare 1). 
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Ekonomiska ramar kan även påverka i vilket utsträckning som skolan kan rekrytera mer 

personal, vilket i sin tur kan påverka till exempel möjligheten att undervisa i halvklass. 

Ekonomiska ramar nämns dock inte i samma utsträckning som till exempel tid och 

elevgrupp av lärarna.  
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7.	Diskussion	och	analys	

Inledningsvis analyseras och diskuteras resultatet i form av lärarnas undervisningsprocess 

utifrån tidigare forskning och med stöd av modellen för lesson study (Lewis, 2009) samt 

ramfaktorer. Sedan följer metoddiskussion, slutsatser och vidare forskning.  

 

7.1	Lärarnas	undervisningsprocess	

Lärarna i den här studien förbereder sin planering genom att ta reda på var eleverna 

befinner sig i sin förståelse av det matematiska innehållet. Tillsammans med en 

utvärdering av det aktuella läromedlet utgör det sedan grunden för lärarnas kommande 

planering. Utifrån modellen för lesson study (Lewis, 2009) kan vi förstå lärarnas 

förberedelser som att de identifierar luckor mellan den aktuella situationen och de uppsatta 

målsättningarna. Utgångspunkten för undervisningen bör, enligt såväl modellen som 

Skolverket (2011a), vara läroplanens mål och elevernas långsiktiga utveckling. Då lärarna 

ger uttryck för att matematikboken bygger på kursplanen kan det tolkas som att de, om än 

indirekt, har den som utgångspunkt. En lärare förklarar att hen behöver veta hur eleverna 

”tänker matte” för att kunna avgöra om detta är ett fungerande tankesätt som kommer 

främja elevernas fortsatta utveckling. Där antyds att lärarna utgår från elevernas 

långsiktiga utveckling.  

 

Lärarna använder sig av strategier för formativ bedömning för att under lektionens gång 

samla in information om elevernas förståelse. Det framgår inte av resultatet huruvida detta 

sker planerat eller spontant. Enligt lesson study-modellen (Lewis, 2009) ingår det att 

planera för insamling av belägg för elevernas förståelse så att det kan ske integrerat i 

undervisningen. Detta ligger sedan till grund för den kommande utvärderingen. Att 

försöka förutsäga elevernas tänkande är också centralt i modellen och något som enligt 

Lewis (2009) kan stärka planeringen och de val som görs där. Det är få lärare som 

framhåller att de försöker förutsäga elevernas tänkande. Det är möjligt att tolka lärarnas 

användande av strategier för formativ bedömning som ett sätt att förstå elevernas 

tänkande. Det framgår däremot inte huruvida lärarna testar egna föreställningar om 

elevernas tänkande genom dessa bedömningar.      

 

I lesson study-modellen (Lewis, 2009) är genomförandet av den planerade lektionen tänkt 

att ske med så få förändringar som möjligt. Genomförandet görs då av en lärare medan 

övriga lärare observerar det som sker och samlar in belägg för elevernas lärande. Om 
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förändringar ändock görs under lektionen bör dessa dokumenteras så att de kan ingå i den 

efterföljande utvärderingen (Munthe et al., 2015). De deltagande lärarna svarar på den 

respons av undervisningen som eleverna ger, vilket kan innebära att de förändrar eller 

frångår den ursprungliga planeringen. Den dokumentation som sker av sådana 

förändringar framstår som begränsad, vilket kan påverka möjligheten att sedan se tillbaka 

på och utvärdera de förändringar som gjordes i stunden. När genomförandet ses utifrån 

modellen för lesson study (Lewis, 2009) framgår det att lärarna snarare kombinerar två 

steg genom att de i huvudsak utvärderar löpande under lektionen. Något som enligt 

modellen sker efter avslutad lektion.  

 

Lärarnas genomförande skiljer sig således från modellens i det att lärarnas arbetssätt 

präglas av flexibilitet. Vilket framgår bland annat genom att lärarna beskriver att de 

använder formativ bedömning för att samla in belägg för elevernas lärande. Dessa bör leda 

till att  de beslut som lärarna sedan tar bättre svarar mot elevernas behov (Wiliam, 2013). 

Flexibilitet hos lärarna ökar möjligheterna att undervisningen anpassas utifrån samtliga 

elevers behov (Skolverket, 2011a; Lika, 2017). Utifrån det kan justeringar under lektionen 

ses som både positivt och nödvändigt. Det verkar däremot inte som att  informationen 

används i en systematisk utvärdering av undervisningen och därmed inte nödvändigtvis 

svarar på elevernas behov på lång sikt. Som Wiliam (2013) påpekar är det inte bara 

lärarbeslut i stunden som kan styras av belägg för lärande utan även långsiktiga beslut. 

 

När de deltagande lärarna samlar in belägg för elevernas lärande samtidigt som de 

genomför undervisningen kan det, utifrån modellen för lesson study (Lewis, 2009), förstås 

som att de intar dubbla roller under lektionen. Ett undantag är de situationer som uppstår 

för de lärare som varit handledare för lärarkandidater under verksamhetsförlagd 

undervisning. Dessa lärare har då fått erfara att inta en roll som observatör av 

undervisningen som genomförs av lärarkandidater. När de fungerar som observatörer kan 

de iaktta vad som sker i klassrummet samtidigt som undervisningen leds av någon annan.  

 

Utvärdering som det beskrivs inom lesson study-modellen görs utifrån de uppsatta målen, 

den genomförda lektionen samt de belägg för lärande som då samlades in (Lewis, 2009). 

Den här formen av systematisk utvärdering går inte att finna i resultatet. Då justering av 

undervisningen ofta sker spontant under lektionen så utgår inte heller de förändringarna 

från en systematisk utvärdering. Efter lektionen finns begränsat med tid att ta i beaktning 

det som hände i stunden. Då sker inte heller någon reflekterande utvärdering vilket krävs 
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för en fördjupad analys och ett lärande (Boud & Walker, 1990). Den utvärdering som sker 

efter genomförda lektioner verkar också i hög grad ske kring enskilda elever och inte 

undervisningen i stort. Lunde (2011) påpekar att det är genom att kartlägga den egna 

undervisningen som lärare kan utveckla densamma för att bättre svara mot hela 

elevgruppens behov. Utöver att utvärderingen är reflekterande belyser Turner (2012) 

vikten av ett kollegialt arbetssätt. Genom att distansera sig från den aktuella situationen är 

det lättare att se olika perspektiv. Det kan underlättas just av att reflektionen genomförs 

tillsammans med en eller flera kollegor. 

  

Processen som beskrivs genom lesson study-modellen (Lewis, 2009) bygger på kollegialt 

arbete. De deltagande lärarna utför i hög grad dessa moment enskilt, undantaget de två 

lärare som beskrivit ett nära samarbete med sin närmaste kollega på respektive skola. När 

lärarna annars utvärderar, eller reflekterar, kollegialt är det ofta utifrån enskilda elevers 

behov, inte utifrån det matematiska innehållet i en viss lektion. I skolans uppdrag ingår ett 

kvalitetsarbete som ska säkerställa att verksamheten ständigt utvärderas och utvecklas 

(Skolverket, 2016). Det har, utifrån studiens resultat, blivit tydligt att utveckling av 

undervisningen kräver en systematisk process. Processen bör utgå från det som lärarna 

själva kan styra över, nämligen undervisningen (Eriksson, 2011). För att möjliggöra för en 

undervisningsprocess som främjar utveckling betonar lärarna behov av och 

förutsättningarna för att kunna planera, genomföra, utvärdera och reflektera, både enskilt 

och kollegialt. 

 
7.2	Ramfaktorer	

När lärarna inför planeringen identifierar luckor utgår de från sina tidigare erfarenheter för 

att avgöra vad som bör ingå i den kommande undervisningen. Utöver detta spelar lärarens 

förförståelse och uppfattning om elevernas förutsättningar in. Ur ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv är det dessa personramar som ger förutsättningarna för det lärarna gör inför 

planeringen. Som nämndes inledningsvis är lärares kompetens centralt för en 

framgångsrik undervisning enligt Hattie (2009). Det innebär att de kan planera 

undervisningen utifrån sin förståelse av elevernas kunskaper, vad de kan och inte kan. På 

så sätt menar Hattie att den planerade undervisningen kan bidra till elevernas utveckling. 

Huruvida lärarna i denna studie är framgångsrika i sin undervisning framgår inte då 

elevernas resultat/utveckling inte ingått i undersökningen. Det framgår däremot att 

lärarnas ambition är att möta sina elever där de befinner sig för att därifrån planera den 

fortsatta undervisningen. 
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Läromedel är en fysisk ramfaktor som är central för lärarnas planering av 

matematikundervisningen, till exempel utgår den planerade undervisningen oftast från 

matematikbokens upplägg. Däremot framhåller lärarna att de även kan behöva 

komplettera med fristående lektioner. Tillgången till konkret material är då en annan 

fysisk ramfaktor som också påverkar möjligheten att planera undervisningen. Utöver detta 

anser lärarna att tiden avgör i vilken utsträckning de kan planera en fristående lektion där 

de behöver ta fram materialet själva. Nivåskillnader inom elevgruppen utgör en viktig 

faktor som styr vilken undervisning lärarna upplever är möjligt att planera. Likaså har 

lärarnas egna erfarenheter en påverkan på planeringen. 

 

Det är möjligt att frånvaron av kollegialt samarbete kring planering och utvärdering av 

undervisningen, kan förklaras utifrån följande ramfaktorer; personramar, organisatoriska 

ramar, tidsramar och fysiska ramar. Dessa påverkas i sin tur av ekonomiska ramfaktorer. 

Tidsramen innebär en begränsning av möjligheten till kollegialt samarbete om tid inte 

avsätts för att möta inte bara den närmaste kollegan utan även arbetslaget. Organisatoriska 

ramar innebär här tillgången till kollegor på skolan, personramar i sin tur  innebär 

huruvida dessa är villiga att gemensamt planera undervisningen. Fysiska ramar innebär 

hur skolmiljön ser ut, var klassrum och arbetsrum är placerade. Då läroboken är central för 

lärarnas planering är en förutsättning för samplanering att de använder samma läromedel.  

Möjligheten till kollegialt samarbete kan till exempel minska om lärarna är uppdelade på 

flera olika byggnader utan gemensamma arbetsrum. Utan fysisk och mental tillgång till 

kollegor, samt tid att möta dem, är det inte heller möjligt att planera tillsammans. Ett 

kollegialt samarbete kring utvärdering och utveckling av undervisningen lyfts av Hattie 

(2009) som en förutsättning då det medger att flera perspektiv bidrar. Det är även något 

som Turner (2012) framhåller, förutom att medföra att flera perspektiv kan synliggöras så 

kan stöd från kollegor även underlätta för att distansera sig från den aktuella 

undervisningssituationen. I resultatet framgår att merparten av lärarna efterfrågar mer tid 

för kollegialt lärande och utbyte då de framhåller att det kan stärka den egna reflektionen. 

Vilket ligger i linje med vad Emsheimer et al (2005) framhåller, nämligen att ett kollegialt 

arbetssätt kan bidra med utmaning och stöd som i förlängningen förbättrar utvärderingen. 

En lärare sticker ut i det här avseendet då hen inte betonar vikten av att möta sina kollegor, 

utan istället framhåller behovet av mer egen tid för planering. Som Turner (2012) påpekar 

är det inte givet att klimatet inom en grupp kollegor uppmuntrar till utveckling utan det 

kan även vara en hämmande faktor.  
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Lärarna i studien beskriver således att det sker en ständig utvärdering och reflektion, vilket 

är i linje med de krav som läroplanen ställer (Skolverket, 2016), men att den är begränsad 

av faktorer som tids-, person-, organisatoriska- och fysiska ramar. Två av åtta lärare i 

studien har möjlighet att kontinuerligt planera och utvärdera undervisningen kollegialt. 

Det som skiljer sig från de övriga sex lärarna är att de själva har ansvarat för 

schemaläggningen. Genomgående har halvklasser och möjlighet till kollegialt samarbete 

prioriterats. De lärare som ger uttryck för ett arbetssätt som mest liknar ett systematiserat 

sådant, är just de som haft möjlighet att påverka schemat och då även i förlängningen 

andra ramfaktorer.   

 

En utvärdering som fördjupas genom reflektion ökar möjligheten att lärarna lär från den 

genomförda undervisningen (Alexandersson, 2007). Det innebär att lärarnas möjlighet att 

lära av sina erfarenheter begränsas om de i efterhand inte kan se tillbaka och reflektera 

kring det som skedde i situationen. (Vilket är den aktuella situationen för flera av lärarna i 

studien). Den utvärdering som sker efter lektionstid sker i huvudsak under det som lärare 

kallar planeringstid och då som en form av avstämning inför kommande planering. Vid 

planering och utvärdering av undervisningen framstår dock lärarnas tidigare erfarenheter 

som en central ramfaktor. Wiliam (2013) och Turner (2012) menar dock att lärares 

erfarenheter inte är tillräckligt för en utveckling av undervisningen. Erfarenheten behöver 

bearbetas genom till exempelvis reflektion för att bidra till en utveckling eller fördjupad 

förståelse av elevernas lärande. Något som varit möjligt för de lärare som deltagit i 

Matematiklyftet men som inte har integrerats i den dagliga verksamheten. Som Lundgren 

(1999) påpekar kan vi inte dra slutsatsen att en viss ram ger ett givet resultat. Däremot kan 

det som sagt vara nödvändig att justera de ramar som identifierats för en viss verksamhet 

om dessa omöjliggör vissa processer. Vilket även framgår i resultatet, nämligen att det kan 

finnas ett behov av att se över de ramar som påverkar undervisningen. 

 

7.3	Metoddiskussion	

Valet att endast genomföra intervjuer gjordes utifrån bedömningen att det skulle ge lärare 

möjlighet att själva redogöra för vad de gör vid planering och utvärdering. Under arbetets 

gång stod det dock klart att det är svårt att sätta ord på det man gör. Det är möjligt att det 

underlättat i intervjusituationerna om dessa föregåtts av observationer. Observationer är en 

metod som är lämplig att använda för att studera processer som kan vara svåra att beskriva 

med ord eller som är så självklara för deltagarna att de inte tänker på att ta upp det vid en 
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intervju. Det är även en metod som kan användas för att undersöka eventuella skillnader i 

vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör (Esaiasson et al, 2012). Att 

använda sig av flera metoder inom ramarna för samma studie kan stärka resultatet genom 

att olika sidor kan belysas. Det är möjligt att olika metoder inte kan besvara exakt samma 

frågor men de kan kombineras för att ställa flera frågor om samma sak (Malterud, 2014). 

Det är således möjligt att en kombination av metoder, till exempel intervjuer och 

observationer, kunde ökat förutsättningarna att gå ytterligare på djupet för att förstå lärares 

undervisningsprocess.  

 

Resultatet svarar endast på hur de deltagande lärarna själva anser att de planerar och 

utvärderar sin undervisning, inte hur de faktiskt går tillväga. Vilket, enligt Esaiasson et al 

(2012), inte låter sig göras vid en intervju där målet är att få en bild av människors 

uppfattningar och föreställningar av olika företeelser. Det centrala är att det som 

respondenterna berättar är sant för dom, inte huruvida det är sant i en objektiv mening. 

Även det här kunde stärkts av en kombination av metoder. Observationer kunde således 

medfört en möjlighet att kontrollera vad lärare säger att de gör med vad de faktiskt gör, i 

alla fall vad gäller den utvärdering och reflektion som sker i stunden. Det hade också varit 

möjligt att samla in faktiska planeringar från deltagande lärare som en utgångspunkt för 

intervjuerna och för att stärka deras berättelser.  

 

Studien syftar inte till att säga något om frekvens, eller till att generalisera resultat i vidare 

mening, vilket heller inte låter sig göras utifrån ett så litet urval (Esaiasson et al, 2012). 

Däremot gjordes urvalet utifrån ett antal kriterier för att säkerställa att deltagande lärare 

skulle kunna bidra med relevant information för studien. Det innebär att deltagande lärare 

är verksamma i grundskolans årskurs 1 - 3 och undervisar i matematik. Det medför att det 

ändå kan vara möjligt att relatera kunskaperna från studien till ett större sammanhang.  

	
7.4	Slutsatser	och	vidare	forskning	

Att fördjupa förståelsen för hur lärare genom planering och utvärdering strävar efter att 

utveckla matematikundervisningen är komplext. Processen sker inte i väl definierade steg 

utan snarare som en växelverkan mellan planering och genomförande, där utvärdering och 

reflektion många gånger sker intuitivt. Planeringen av undervisningen i matematik utgår i 

huvudsak från matematikbokens lärarhandledning i kombination med lärarnas tidigare 

erfarenheter av undervisning. Utvärderingen sker därmed inte systematiskt som ett eget 

steg i undervisningsprocessen utan som en del av genomförandet. Detta kan bero på att 
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lärarnas möjligheter till systematisk utveckling av undervisningen i matematik genom 

planering och utvärdering är begränsade. Faktiska och upplevda ramar såsom tid, 

elevsammansättning, läromedel och tillgång till kollegor kan vara en bidragande orsak till 

detta.   

 

Den här studien utgår från ett lärarperspektiv och beskriver deras undervisningsprocess 

med fokus på planering och utvärdering. Genom att i vidare forskning lyfta frågan en 

organisatorisk nivå så kan bilden över vilken utveckling som möjliggörs inom 

verksamheten vidgas ytterligare. Det kan ske genom att exempelvis studera hur rektorers 

beslut inverkar på lärarnas förutsättningar att planera och utvärdera. Ett annat alternativ 

vore att fördjupa förståelsen för hur lärare upplever olika ramfaktorer då det i resultatet 

framgår att lärares upplevda möjlighet att påverka ramar varierar. Något som inte 

undersökts närmare inom ramarna för den här studien. Vilka ramar är faktiska och vilka 

ramar kan påverkas av vem? 

 

7.5	Avslutande	reflektion	

Vi ville undersöka hur lärare går tillväga för att, genom planering och utvärdering, 

utveckla den egna undervisningen och vi anser att syftet med studien har uppfyllts. Utöver 

detta har nya tankar väckts och vi är väl medvetna om att vi valt ett yrke som kräver 

mycket av oss. För att möta eleverna utifrån deras förutsättningar krävs ett flexibelt 

arbetssätt men för att långsiktigt utveckla undervisningen har vi blivit medvetna om 

nödvändigheten i att ta ett steg tillbaka och systematiskt granska den egna praktiken.  

 

Genomgående har vi arbetat nära och delat arbetsbördan. Intervjuerna genomfördes 

tillsammans men vi valde sedan att dela upp transkriberingen så att vi transkriberade fyra 

intervjuer var. Det resulterade i ett omfattande material och det underlättade för oss att 

utgå från Malteruds steg för textkondensering när materialet sedan bearbetades. Att 

använda en modell för lesson study som teoretisk utgångspunkt för studien framstår 

kanske inte som självklart. För oss bidrog dock modellen till att strukturerar materialet 

ytterligare och det hjälpte oss att få syn på vad lärare gör och inte gör. 
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Bilaga	1 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
I vilka årskurser har du undervisat i matematik?  
 
Vilken utbildning har du? Ev. inriktning? Vidareutbildning?  
 
Kan du berätta hur din matematikundervisning är upplagd? 
     -Planering, enskilt/kollegialt? 
     -Utgångspunkt vid planering? 
     -Utvärdering, enskilt/kollegialt? 
     -Helklass/mindre grupper? 
     -Läromedel? 
 
Kan du beskriva hur du utvärderar undervisningen i matematik? 
     -Efter avslutat område? Efter varje lektion? Veckovis? 
     -Använder du någon form av mall? 
     -Enskilt? I lärarlag? 
 
Hur använder du utvärderingen för att utveckla matematikundervisningen? 
     -På vilket sätt? Kan du ge exempel... 
     -Enskilt? I lärarlag? 
 
Använder du dig av reflektion för att utveckla din undervisning? 
     -Beskriv i detalj hur du går tillväga! 
 
Kan du så detaljerat som möjligt beskriva en situation där du reflekterat över 
matematikundervisningen? Kan du komma på en situation där en eller flera elever “stött 
på problem” och hur du då tänker kring det? 
     -I stunden? 
     -Efter lektionen? 
     -Hur gör du för att ta reda på om din undervisning varit effektiv? 
     -På vilket sätt stämmer du av att eleverna lärt sig det du tänkt? 
 
Om du upplever att någonting inte fungerar vad gör du då? 
Gör du något annorlunda i din planering/undervisning om du upplever att en eller flera 
elever har svårigheter kopplade till matematik? 
 
Vilka förutsättningar tycker du är nödvändiga för planering, utvärdering och utveckling av 
matematikundervisningen? 
     -Upplever du att du har dessa förutsättningar? Saknar du något? 
 
Skulle du säga att din planering och utvärdering har förändrats över tid? 
På vilket sätt? 
 
Nu har vi ställt våra frågor, finns det något som du har kommit på som du vill ta upp? 
 
 
 


