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Sammanfattning 
Syftet med studien är att, utifrån nyckelstrategi 1 inom till formativ bedömning, undersöka hur lä-
rare klargör, delger och skapar förståelse för lärandemål samt framgångskriterier inom ämnet mate-
matik. Studien undersöker hur elever uppfattar dessa mål och kriterier samt deras uppfattning om 
hur läraren synliggör dessa. Nyckelstrategi 1 innebär att läraren skall klargöra lärandemål och fram-
gångskriterier för undervisningen, delge eleverna dessa för att eleverna skall få förståelse för sitt 
eget lärande. Min empiri bygger på observationer och intervjuer med tre lärare samt en enkätunder-
sökning med eleverna i respektive lärares klass. I resultatet framkommer det att den lärare som an-
vänder nyckelstrategi 1 mest är även den lärare där eleverna har störst förståelse för lärandemål. Re-
sultatet visar även att eleverna uppfattar att läraren synliggör lärandemål vid genomgångar i början 
av lektionen. Det visar också att lärarna är tryggare i att skapa och synliggöra lärandemål för ett helt 
arbetsområde jämfört med enstaka lektioner.  
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Inledning 

Denna studie handlar om nyckelstrategi 1 i formativ bedömning inom matematik. Nyckelstrategi 1 

innebär att läraren skall klargöra lärandemål och framgångskriterier för sin undervisning, delge ele-

verna dessa för att eleverna skall få bättre förståelse för sitt eget lärande (Wiliam, 2013). Det didak-

tiska problemet är att nyckelstrategi 1 i formativ bedömning är viktig för att eleverna ska bli med-

vetna om sitt eget lärande, men det är få lärare som synliggör lärandemål för eleverna (Mossberg 

Schüllerqvist, 2019). Formativ bedömning är en kontinuerlig bedömningsprocess, eleverna får en 

förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet (Skolverket, 2019). Att arbeta forma-

tivt innebär att skapa en miljö där eleverna får möjlighet att lära sig och att eleverna känner en strä-

van att vilja lära sig (Skolverket, 2019). 

Lärarna ska genom sin bedömning anpassa undervisningen så att den möter elevernas inlärningsbe-

hov. Undervisningen ska innebära en ständig ström av beslutsfattande för lärarna. Dessa beslut 

stödjer lärandet mer effektivt om de baseras på lärares insikt om varje elevs kunskapsnivå (Wiliam, 

2016). I formativ bedömning finns det fem nyckelstrategier att använda: Klargöra, dela och förstå 

lärandemål och framgångskriterier. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter 

som lockar fram belägg för lärande. Ge feedback som för lärandet framåt. Aktivera eleverna som 

lärande resurs för varandra. Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande. (Wiliam & Leahy, 

2015). En studie, CGI-projektet (Wiliam, 2013) gjordes med tjugofem grundskollärare under fyra 

år, lärarna fick ta del av utdrag från videoinspelningar för att illustrera kritiska aspekter i barns tän-

kande. Efter detta fick lärarna reflektera över hur barnen hade löst ett problem och hur de skulle 

kunna lösa andra problem utifrån vad lärarna hade sett. Under projektet skulle lärarna hela tiden an-

vända de uppgifter som hade inhämtats av deras elever för att kunna anpassa undervisningen efter 

elevernas behov. Eleverna som hade undervisats av dessa lärare gjorde avsevärt bättre ifrån sig med 

numeriska egenskaper, förståelse, självförtroende och problemlösning (Wiliam, 2013). Detta visar 

på fördelen med att arbeta formativt.  

 

Denna studie fokuserar på nyckelstrategi 1 som är att Klargöra, delge och skapa förståelse för lä-

randemål och framgångskriterier vilket kan förklaras enligt följande. Lärare måste till att börja med 

skaffa sig en tydlig tolkning av läroplanen, kursplanen och kunskapskraven för att de ska kunna 

klargöra målen för lektionen och undervisningen för eleverna. Det betyder att lärare måste kunna 

förtydliga målen för eleverna så att eleverna förstår vad det är som är målet och vad de ska uppnå. 
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Mål styr elevernas handlande och motivationen ökar om eleverna förstår målen (Wiliam, 2013). In-

nan lärarna kan titta på vad eleverna har lärt sig, göra eleverna till lärande resurs för varandra, samt 

ge feedback och göra eleverna till ägare av sitt eget lärande, måste eleverna veta vad det är de ska 

lära sig (Wiliam, 2013). Forskning visar på att nyckelstrategi 1 är grunden för att arbeta formativ 

och hänger ihop med de andra nyckelstrategierna (Wiliam, 2013). Forskningen säger också att det 

är svårt att göra bra lärandemål. Det är ofta ett görandemål som eleverna uppfattar istället för ett lä-

randemål, vilket inte är gynnsamt för eleverna (Wiliam, 2013). Därför studeras inte bara hur lärare 

synliggör lärandemål och framgångskriterier i studien, utan också elevernas uppfattning för att se 

om eleverna uppfattar lärarens mål. Det är viktigt att titta på elevernas uppfattningar då lärare kan 

ha missförstått och tror att eleverna har förstått lärandemålet, medan eleverna i själva verket har 

uppfattat ett görande mål (Olovsson, 2013). Denna studie ska bidra med exempel som lärare kan ta 

del av och använda, den ska bidra med resultat som kan hjälpa lärare som vill bli bättre på att syn-

liggöra lärandemål och framgångskriterier för eleverna. Studien undersöker därför, hur och om lä-

rare synliggör mål för eleverna. Studien ska även undersöka om elever och lärare uppfattar samma 

mål, om det är vanligt att lärare förmedlar ett görande mål till eleverna istället för ett lärandemål. 

När lärare har tillfrågats vad deras mål för lektionen är svara de ofta med ett görande mål, exempel-

vis ett arbetsblad eller uppgifter i matematikboken (Olovsson, 2013). Det är förståeligt varför detta 

är svaret från lärarna då det kan kännas som det enda sättet att få eleverna att göra aktiviteten under 

lektionen. Det finns dock en risk att eleverna inte lär sig det som förväntas, om lärarna låter ele-

verna göra aktiviteter utan någon tydlig uppfattning om vad som är målet (Wiliam & Leahy, 2015). 

Det finns alldeles för lite forskning på hur olika bedömningar och dess syfte, ses ur elevernas per-

spektiv (Skolverket, 2011). Denna studie ska därför bidra med kunskap om både lärares och elevers 

uppfattningar.  
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Syfte 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur lärare och elever upplever mål i matema-

tikundervisningen kopplat till lärares användning av nyckelstrategi 1. 

 

Forskningsfrågor 
1. Hur tycker/beskriver lärare att de planerar för att synliggöra lärandemålet? 

2. Hur tycker/beskriver lärare att de jobbar med lärandemålet och framgångskriterier i 

undervisningen? 

3. Vilka erfarenheter och uppfattningar har elever om hur lärare synliggör lärandemålet? 

4. Vilken förståelse och kunskap uttrycker elever om lektionsundervisningens mål? 
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Litteraturbakgrund 
Bakgrunden kommer att belysa varför det är viktigt att använda nyckelstrategi 1 och vilka fördelar 

som finns med att använda denna. I bakgrunden tas även upp varför det kan vara svårt att använda 

nyckelstrategi 1, bland annat om läraren gör lärandemål utifrån Lgr11. Två tidigare studier som har 

gjorts på nyckelstrategi 1 kommer att redovisas och vad som skiljer denna studie från dessa studier. 

Till sist beskrivs nyckelstrategi 1 mer ingående, vilka metoder lärare kan använda för strategin och 

vilka olika steg lärare kan göra i användningen av nyckelstrategi 1. 

 

Varför det är viktigt att använda Nyckelstrategi 1 
Den första nyckelstrategin i formativ bedömning har en betydelsefull roll för att jobba formativt, 

nyckelstrategi 1 är kopplad till de andra strategierna. Eleverna måste veta och förstå lärandemålen 

för att kunna ta till sig feedback, vara lärande resurs för varandra, bedöma sitt eget lärande och vad 

de behöver utveckla för att ta nästa steg i sitt lärande (Wiliam, 2013). Lärarna måste skapa en egen 

förståelse över vad lärandemål är för att kunna skapa en bra undervisning och utforma bra aktivite-

ter för eleverna (Andersson, 2016). Att göra elever delaktiga i sitt lärande och vad de förväntas lära 

sig har en stor roll i hur eleverna lär sig, exempelvis ökar det elevernas motivation och gör eleverna 

medvetna om sitt eget lärande (Wiliam, 2013). Det finns flera sätt att göra eleverna medvetna, flera 

olika studier har visat på att det inte räcker att bara delge eleverna genom att berätta för dem vad de 

förväntas kunna (Wiliam, 2016). Många elever har svårt att förstå de kriterier som läraren delger 

och det räcker därför inte att bara klargöra lärandemålen genom att presentera dem med ord, lärarna 

bör även ge konkreta exempel (Jönsson, 2012). 

 

Det är viktigt att eleverna förstår lärandemålen och vägen till framgång, om eleverna förstår detta 

kommer det bidra till att eleverna lättare kan engagera sig i skolan. Eleverna ska veta vad de förvän-

tas lära sig och även vad de har lyckats lära sig. De ska veta vad de bör utveckla och hur de ska göra 

för att nå lärandemålet (Wiliam, 2013). Eleverna ska ha en gemensam målbild med läraren och en 

gemensam bild av hur eleverna ska nå målet. Lärare skall alltid upprepa de förväntade lärandemålen 

under lektionen och ge feedback för att eleverna ska kunna förstå vad det är de har lärt sig under 

lektionen (Skolverket, 2018). För att eleverna ska kunna utveckla kunskap måste eleverna delges 

och få förståelse för lärandemålen. Studier visar på att elever inte alltid får förutsättningar för det, 

det är lätt att undervisningen inte upplevs som meningsfull och begriplig för elever om de inte får 

förståelse för målen och kriterierna (Balan, Jönsson. 2014). Balan och Jönsson (2014) skriver:  
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Mary Alice White (1971) jämför denna upplevelse med att vara med på en båtresa mot en okänd destination 

där enbart kaptenen (läraren) kan läsa av sjökortet. Sjömännen (eleverna) känner till sina dagliga sysslor, men 

är inte delaktiga i resan eller i styrningen mot målet. (s. 7). 
 

I en studie visas att elever som förstår att tydliggörande av mål är viktigt för deras inlärning, är de 

elever som har lättare att nå lärandemålet. När eleverna får målen presenterade för sig får de förstå-

else för vad de förväntas lära sig och då kan de nå den kunskapsutveckling som förväntas av dem. 

Det blir tydligt för eleverna vad de förväntas kunna och lärarens roll har en stor betydelse för att 

eleverna ska förstå målen (Wiliam, 2013). Något som motiverar elever är om ett arbetsområde har 

ett tydligt syfte, då presterar eleverna bättre. Tydliga mål gör även att det blir lättare för eleverna att 

veta vad de ska arbeta med samt lära sig under arbetsområdet. Det blir även tydligt vart eleverna är 

på väg med sitt lärande och vad det är som de ska hinna med under arbetet (Svensson & Jardmo, 

2017). Forskning visar på att det har stor betydelse på elevernas resultat om undervisningen tydligt 

visar riktningen för elevernas lärande. Lärarna behöver berätta målen för lärandet, strukturera 

undervisningen på ett tydligt sätt och ange syftet med olika aktiviteter (Skolinspektionen, 2010). 

Den här studien utgår från den första nyckelstrategin i formativ bedömning vilken är, att klargöra, 

delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg. Strategin beskriver att lärare 

ska tydliggöra lärandemål och framgångskriterier för eleverna, detta gör elever medvetna om sitt 

eget lärande. Det är viktigt att läraren bedömer hur hen på bästa sätt kan förmedla lärandemål och 

framgångskriterier till eleverna. Det är när lärarna har gjort detta som de kan bedöma om eleverna 

är på rätt spår. Lärare borde prata med eleverna om hur arbeten värderas och vad det är som lärarna 

vill att eleverna ska lära sig (Wiliam, 2016). Om läraren kopplar målen till elevernas vardag blir de 

mer begripliga för eleverna, målet är att eleverna ska kunna tillämpa kunskapen även i andra sam-

manhang (Wiliam, 2013). 

 

Svårigheter att sätta lärandemål utifrån Lgr11 
Läraren behöver först själv förstå lärandemålens betydelse, men även ha kunskaper om hur de ska 

delge eleverna denna betydelse (Wiliam & Leahy, 2015). En undersökning visade att 67 procent av 

de lärare som deltog anser att kunskapskraven ger ett stort utrymme för varje lärare att själv tolka 

(Wahlström, 2015). Lärare tar på olika sätt utgångspunkt i Lgr11 när de planerar sin undervisning, 

vissa lärare utgår ifrån ämnets syfte och planerar sin undervisning efter det. Andra utgår från det 

centrala innehållet för ämnet, då handlar undervisningen mer om vilka ämnesavsnitt som är viktiga 

att få med. Det finns även lärare som börjar med att läsa in sig på kunskapskraven och utgår från 

vad som kan komma att tas upp på nationella proven. Beroende på hur lärare väljer att lägga upp sin 

planering utifrån Lgr11 varierar även lärandemålen (Wahlström, 2015). Lärarna måste sätta sig in i 
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läroplanen och själva tydliggöra vad som är målen innan de kan förmedla det till eleverna. Att lä-

rarna inte känner sig säkra på hur de ska tolka Lgr11 gör det svårt och kan innebära att lärandemå-

len inte synliggörs för eleverna (Wahlström, 2015).  

 

Att sätta upp tydliga mål för eleverna kan vara svårt, Lgr11 gör det inte lättare för eleverna att förstå 

kunskapskraven eftersom den har ett byråkratiskt språk (Rosenkvist, 2013). Lärarna behöver an-

vända ett språk som eleverna förstår, vilket innebär att det blir lärarens uppgift att tolka och göra 

målen begripliga för eleverna. Därför måste lärare sätta sig in i läroplanen för att sedan kunna klar-

göra, dela och skapa förståelse hos eleverna för vad det är som förväntas av dem (Rosenkvist, 

2013). Tolkningsutrymmet som finns i Lgr11 medför att lärare dels tolkar och använder sig av må-

len på olika sätt, men de känner också en viss osäkerhet. Lgr11 kan vara en anledning till att lärare 

tycker att det är svårt att sätta lärandemål och framgångskriterier för eleverna, vilket gör att lärarna 

inte använder nyckelstrategi 1 som är viktig i formativ bedömning.  

 

Två studier om nyckelstrategi 1 
Tord Göran Olovsson har gjort en studie i en klass med elva till tolvåriga elever som visade att det 

ofta är ett görandemål som sätts upp för eleverna istället för ett lärandemål (Olovsson, 2013). Lärare 

bör också skilja på inlärningsmål och prestationsmål. Vid inlärningsmål fokuseras det på vilka kom-

petenser eleverna uppnår och inte vilka prestationer de gör. Detta kan liknas med lärandemål och 

görandemål som ofta sätts upp i matematiken (Stanley, 2013). Elever uppfattar att om de arbetar 

fort så är de duktiga. Veckoplaneringar skapades, där målet blev att om eleverna hann planeringen 

behövde de inte ta hem planeringen som läxa. Den viktigaste drivkraften för elever var att avsluta 

veckoplaneringen innan veckans slut. Fokus hamnar då snarare på hur mycket eleverna hinner än på 

kvalitén och huvudmålet är inte elevernas utveckling. Ett sådant arbetssätt leder inte till någon dju-

pare förståelse och i en sådan miljö är det lätt att eleverna börjar konkurrera med varandra istället 

för att vara en resurs för varandra (Olovsson, 2013). 

 

Det finns begränsat med tidigare studier som uppmärksammat formativ bedömning ur ett elevper-

spektiv. Artikeln Formativ bedömning från Skolverket tar upp att det finns ett behov av forskning 

kring formativ bedömning ur ett elevperspektiv (Skolverket, 2019). Lena Heikkas studie utgår från 

ett elevperspektiv, hon har studerat målkommunikation i matematikundervisningen relaterat till ele-

vers erfarenheter. Lärarens förmedling av bedömningskriterier och kursplanens mål är det hon me-

nar med målkommunikation. I Heikkas studie framkommer att eleverna inte får tillfälle att bearbeta 

matematiska förmågor i undervisningen. Anledningen till detta beror på, bristande kunskap om 

kursplanen, att individuellt arbeta i läroboken är dominerande i den matematikundervisning som 
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sker på skolor, att lärarna prioriterar bort att låta eleverna diskutera och samarbeta, att eleverna 

också visar liten eller ingen kännedom om matematiska förmågor. Studien förmedlar att eleverna 

måste träna bedömning för att behålla kunskap och förståelse för mål och kunskapskrav. Resultatet 

av läroboksstyrd undervisning blir att förmågor kommuniceras och bearbetas inte i någon större ut-

sträckning (Heikka, 2015). I studien framkom att lärarna går igenom Skolverkets A3-matris över 

kursplanen i matematik vid läsårets start. Därefter är den enda målinformationen som eleverna får 

ett arbetsschema med vilka sidor de ska arbeta med under veckan. När det kommer till kunskapskra-

ven är det endast i ett av fallen som eleverna får information om kunskapskraven för kapitlet de ar-

betar med. I ett fall tycker sig eleverna ha kunskap om kunskapskraven, men det visar sig vara kun-

skap om vad som krävs av arbetet under lektionerna, exempelvis tydliga och noggranna redovis-

ningar av provuppgifter (Heikka, 2015). Det som skiljer min studie från Lena Heikkas studie är att 

hennes undersökning är gjord på högstadiet och denna undersökningen riktar sig mot mellanstadiet. 

En annan skillnad är att min undersökning inte fokuserar på kunskapskrav och bedömning. Mitt fo-

kus är lärandemål och framgångskriterier, hur lärare synliggör dem för eleverna och hur lärarens 

uppfattning är jämfört med elevernas. Min studie använder en annan metod för att samla in data än 

Heikkas, jag jämför lärares och elevers uppfattningar genom observationer, intervjuer och elevenkä-

ter. 

 

Olika metoder att arbeta med nyckelstrategi 1 
En metod för att göra eleverna medvetna om vad de ska lära sig är att visa elevexempel. Lärare kan 

göra på flera olika sätt, exempelvis genom att prata om vad som är högkvalitativa arbeten med ele-

verna eller sortera arbeten i kvalitetsordning. De kan låta eleverna bedöma någon annans arbete och 

sedan jämföra med lärarens bedömning. Eleverna kan jämföra sina bedömningar av olika arbeten 

med varandra, bedöma sitt eget arbete eller varandras. Elever har ofta lättare att bedöma och se kva-

litéer i andras arbeten än sitt eget (Wiliam, 2013). En annan metod är att använda matriser för att 

göra eleverna medvetna, Andersson (2016) skriver: 

 
En lärare lade upp en bedömningsmatris på den interaktiva skrivtavlan och lät eleverna sätta ett streck på den 

då de gick ut på rast. Strecket markerade elevens egen bedömning av sitt arbete. Eleverna reflekterade då över 

hur de upplevt lektionsarbetet och hur nivån på de uppgifter de gjort motsvarade nivåerna i matrisen. Då ele-

verna satte sitt streck fick de även motivera sin placering för läraren. Eleverna till en annan lärare fick vid varje 

matematiklektion välja ut sin egen ”dagens bästa lösning”. Intill den valda lösningen ritade eleven sedan in en 

mini-matris i sitt räknehäfte som schematiskt motsvarade matrisen för det område de arbetade med och satte 

sedan ett kryss för den nivå inom varje kvalitetsaspekt som de bedömde att deras lösningar motsvarade. Varje 

fredag fick eleverna sedan välja ut sin egen ”veckans bästa lösning”. På motsvarande sätt valde de även en 
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kamrats bästa lösning för veckan. Elevparen jämförde och argumenterade för sina val. På detta sätt gav ele-

verna uttryck för kvalitetsskillnader och nådde djupare förståelse för lärandemål och framstegskriterier, något 

som ibland kallas för att utveckla en ”näsa för kvalitet”. (s. 45). 
 

Lärarna kan även tillsammans med eleverna utveckla lärandemål och framgångskriterier, så ele-

verna får vara delaktiga i processen. Då utvecklar eleverna en förmåga att själva kunna hantera 

framgångskriterier för lärandemålet (Jönsson, 2014). 
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Ramverk 
Begrepp och steg för användning av Nyckelstrategi 1 
Någon explicit definition av begreppen klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och 

framgångskriterier har inte gått att finna. Utifrån vad som framgått i litteraturen (Wiliam, 2013) som 

tas upp i litteraturbakgrunden har en egen tolkning gjorts av följande begrepp: 

• Att klargöra står för att läraren tolkar vad det är som eleverna ska lära sig.  

• Att delge är kopplat till hur läraren synliggör för eleverna vad som värderas att de lär sig, 

genom de olika exemplen som har getts tidigare i beskrivningen av strategin så som elev-

exempel, matriser mm.  

• Att skapa förståelse innebär att läraren undersöker elevernas förståelse för lärandemål 

och framgångskriterier.  

 

Lärare skulle kunna använda sig av denna strategi från det att de planerar sin undervisning till att 

eleverna själva förstår lärandemål och kan använda framgångskriterier. Här nedan beskrivs hur stra-

tegin kan delas upp i åtta olika steg utifrån min egen tolkning av Wiliams beskrivning av nyckel-

strategi 1. 

 

Klargöra  

Steg 1: Läraren tolkar Lgr 11 och sätter upp lärandemål  

Steg 2: Läraren bedömer kritiska aspekter 

Steg 3: Läraren bedömer framgångskriterier 

Delge 

Steg 4: Läraren delger eleverna målet  

Steg 5: Läraren delger framgångskriterier                                                                                       

Skapa förståelse 

Steg 6: Läraren undersöker elevernas förståelse för lärandemål                                                           

Steg 7: Läraren undersöker elevernas förståelse för framgångskriterier                                                  

Steg 8: Eleverna är delaktiga i skapandet av lärandemål och framgångskriterier 

 

Steg ett, två och tre ingår under begreppet klargöra då läraren måste själv tolka dessa steg utifrån 

tillexempel Lgr11. Läraren börjar med att tydliggör för sig själv vad lärandemålet med planeringen 

är genom att sätta sig in i läroplanen. Efter det bedömer läraren vad som är de kritiska aspekterna 

för att eleverna ska nå lärandemålet i undervisningen, vad som kommer att vara svårt för eleverna. 

Slutligen i begreppet klargöra bedömer läraren vad som är framgångskriterierna för att eleverna ska 
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bemästra de kritiska aspekterna och nå lärandemål. Steg fyra och fem ingår i begreppet delge då de 

här stegen handlar om hur läraren delger eleverna lärandemål och framgångskriterier. Först ska lära-

ren delge eleverna lärandemålet utifrån en lärobok eller kursplanen. Därefter ska läraren delge ele-

verna framgångskriterier för att nå lärandemålet. Steg sex, sju och åtta ingår under begreppet skapa 

förståelse, vilket menas att läraren undersöker elevernas förståelse och gör eleverna delaktiga. Först 

ska läraren undersöka om eleverna har förstått lärandemålet och därefter undersöka om eleverna har 

förstått framgångskriterier. Efter det ska läraren låta eleverna vara med och skapa lärandemål och 

framgångskriterier tillsammans med läraren. Ett exempel skulle kunna vara, ” nu ska vi lära oss 

multiplikation, vad är viktigt att tänka på när vi räknar ett tal?”. Då kanske en elev säger att de ska 

ställa upp talet och en annan säger att göra en fullständig uträkning. Eleverna har då varit delaktiga i 

att komma fram till vad de ska tänka på vilket är det slutliga i begreppet skapa förståelse. Detta gör 

att eleverna själva kan använda lärandemålen och framgångskriterierna för att bedöma sig själv eller 

i kamratbedömning om de har nått målet.  
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Metod 
I detta avsnitt motiveras och beskrivs studiens metoder. Studien baseras på observationer och 

intervjuer med tre lärare, samt enkäter med lärarnas elever. För att svara på forskningsfråga ett och 

två har ramverket för nyckelstrategi 1 använts vid observation och intervju med lärare. Utifrån 

enkäterna undersöktes elevernas förståelse för lärandemål, hur eleverna uppfattar att lärare 

synliggör lärandemål, därmed besvaras forskningsfråga tre och fyra.  

 

Forskningsdesign 
I litteraturbakgrunden nämns att det finns begränsat med tidigare studier som fokuserar på formativ 

bedömning ur ett elevperspektiv inom matematik. Denna studie har samlat in data i tre olika former 

som ska beskriva vad som sker i matematikundervisningen med fokus på nyckelstrategi 1. Intervju-

erna genomfördes för att få svar på om läraren på något sätt gör de steg som har beskrivits kring hur 

lärare kan använda nyckelstrategi 1. Observationerna gjordes för att se om läraren gör något av ste-

gen 4-8, om läraren delger lärandemål och framgångskriterier, undersöker elevernas förståelse för 

dessa samt om läraren låter eleverna vara delaktiga i skapandet av lärandemål och framgångskrite-

rier. Steg 1–3 kunde inte ses i observationen eftersom det handlar om lärarens förberedelse och pla-

nering av sin undervisning. Enkäterna genomfördes för att förstå elevernas uppfattning av målen 

och vad de uppfattar att läraren gör för att synliggöra dessa. Forskningsfråga 1 hur tycker/beskriver 

lärarna att de planerar för att synliggöra lärandemålet och 2 hur tycker/beskriver lärarna att de 

jobbar med lärandemålet och framgångskriterier i undervisningen kommer att besvaras genom in-

tervjuerna och observationerna. Forskningsfråga 3 vilka erfarenheter och uppfattningar har ele-

verna om hur lärare synliggör lärandemålet och 4 vilken förståelse och kunskap uttrycker eleverna 

om lektionsundervisningens mål kommer att besvaras med hjälp av elevenkäterna.  

 

Undersökningsgrupp 
I undersökningen jämfördes två grupper. Den första gruppen är verksamma lärare i matematik för 

årskurs 4 eller 5, de medverkade i de kvalitativa intervjuerna och det var även denna grupp som stod 

i fokus under observationerna. Den andra gruppen bestod av eleverna i klassen till den ansvarig lä-

rare som observerades. Denna grupp genomförde en enkät och alla medverkande var anonyma. 

Dessa två grupper undersöktes för att synliggöra vad som skedde mellan dessa grupper och för att 

undersöka om elevernas uppfattning av lärandemål stämde överens med vad läraren uttryckte. 

 

Urvalet av lärarna var tre lärare som valde att medverka i min undersökning, två lärare arbetar vid 

en skola i Örnsköldsviks kommun och den tredje vid en annan skola i samma kommun. Önskemålet 
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var att få lärare från två olika skolor. Utöver det hade valet av skolor inte någon större betydelse för 

resultatet då inte någon skola i Örnsköldsviks kommun är känd för att använda sig mer av formativ 

bedömning än någon annan. Undersökningen genomfördes i årskurs 4 och 5, men inte årskurs 6. 

Det kan skilja mycket i synliggörandet av mål då eleverna får betyg i sexan och lärarna visar be-

dömningskriterier för eleverna. Alla elever i klassen för respektive lärare fick svara på enkäten för 

att få så stort urval som möjligt. Lektionerna som observerades var en sextio minuters lektion och 

två femtio minuters lektioner. De tre klassernas storlek var femton, sjutton och tjugo elever.  

 

Observationer 
Innan observationerna och intervjuerna skedde ett möte med respektive lärare där samtyckesblan-

kett lämnades ut till lärarna att skriva under, blanketten informerade om studien och dess syfte (bi-

laga 1). Därefter bestämdes ett datum för när observationerna och intervjuerna skulle ske. Genom 

observationer studerades synliggörandet av lärandemål och framgångskriterier i matematikundervis-

ningen. Observationerna utgjorde även underlag för intervjuerna då respondenter kan minnas fel el-

ler inte tala sanning när de återger en händelse eller ett beteende. Observationerna ger möjlighet till 

att bilda sig en egen uppfattning och stärker tillförlitligheten i respondentens svar (Bryman, 2011). 

Observationerna av en lektion för varje lärare som deltar i studien gjordes för att studera undervis-

ningen kopplat till nyckelstrategi 1, ett observationsunderlag (bilaga 2) användes för att dokumen-

tera vad som skedde på lektionen. När det kom till val av lektion för observationen var önskemålet 

att få se uppstarten av ett nytt område eftersom lärandemål och framgångskriterier ofta synliggörs 

då. På grund av tidsbrist och lektionsbortfall av olika anledningar var inte alla observerade lektioner 

en uppstart av ett nytt område. Det som studerades under observationerna, kopplat till nyckelstrategi 

1 utifrån observationsunderlaget (bilaga 2), var vad för typ av mål och framgångskriterier som 

nämndes, hur de nämndes samt vilken typ av aktivitet som användes. När och i vilken situation som 

lärandemål och framgångsfaktor nämndes och om det var ett mål för lektionen, veckan eller mer 

långsiktigt mål som nämndes. Låter lärarna eleverna vara delaktiga i skapande av lärandemål och 

framgångskriterier, samt undersöker lärarna om eleverna har förstått dessa två. Förväntningarna var 

inte att lärarna gör alla dessa punkter under lektionen men utifrån ramverket till undersökningen 

studerades om läraren gjorde något av det ovannämnda.  

 

Lektionerna som observerades var en sextio minuters lektion och två femtio minuters lektioner. Vid 

observationerna presenterade jag mig för klassen i början av lektionen och förklarade varför jag var 

där. Jag informerade om att jag skulle vara med under lektionen och studera läraren, jag tydlig-

gjorde att det inte var eleverna jag skulle studera för att undvika att de skulle känna sig iakttagna. 
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Eleverna informerads även om att de skulle få svara på en enkät i slutet av lektionen, att det var helt 

frivilligt och anonymt för de som deltog i enkäten. Efter det satte jag mig längst bak i klassrummet 

och observerade resten av lektionen tills det var dags att dela ut enkäterna.  

 

Intervjuer 
För att undersöka forskningsfrågorna Hur tycker/beskriver lärarna att de planerar för att synlig-

göra lärandemålet och hur tycker/beskriver lärarna att de jobbar med lärandemålet och fram-

gångskriterier i undervisningen gjordes kvalitativa intervjuer med de enskilda lärarna. Intervjun 

spelades in med ljud och utgick ifrån ett intervjuunderlag (bilaga 4). Frågorna var uppdelade i fyra 

kategorier, hur läraren planerar, hur läraren tänker och beskriver att delge mål, hur läraren får kun-

skap om eleverna har förstått lärandemål och framgångskriterier samt elevernas delaktighet i skap-

ande av planering, lärandemål och framgångskriterier. Strukturerade intervjuer underlättar själva 

utförandet och registreringen/kategoriseringen av svaret (Bryman 2011). Att använda frågor av öp-

pen karaktär ledde till att lärarna kunde svara mer fritt utifrån frågorna som ställdes. När intervju-

erna genomfördes användes olika tekniker för intervjuer, exempelvis att stanna upp och följa upp 

under intervjun. Be om förklaringar istället för att skynda vidare, kontrollera om svaret uppfattades 

rätt genom att upprepa och sammanfatta, be om exempel på det personen säger eller fler detaljer. Ta 

hänsyn till att informanten kan svara såsom den tror att intervjuaren förväntar sig. Stå ut med tyst-

nad och upprepa frågan, inte visa för stort intresse av någon speciell fråga samt vikten av objektivi-

tet för att undvika att påverka den som blir intervjuad. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum i direkt 

anslutning till observationerna. Detta för att läraren inte skulle hinna glömma lektionen. Intervjun 

tog ungefär tjugo minuter och inleddes med frågor kopplade till lektionen. Efter det ställdes frågor 

efter ordningen i intervjuunderlaget (bilaga 4).  

 

Enkäter 
För att undersöka mina forskningsfrågor Vilka erfarenheter och uppfattningar har eleverna om hur 

lärare synliggör lärandemålet. Vilken förståelse och kunskap uttrycker eleverna om lektionsunder-

visningens mål, fick alla eleverna svara på en enkät för att se hur de uppfattade målet med lekt-

ionen, hur de förstod att just det var målet (bilaga 3) samt även deras uppfattningar om hur läraren 

synliggjorde målet för att sedan kunna jämföra lärarens beskrivning. Enkätfrågorna var uppdelade i 

två kategorier, lektionen och läraren. Enkäten hade öppna frågor då svarsalternativ inte var möjligt 

eftersom det inte gick att förutse vad lärarna hade som mål och vad som skulle uppstå på lektionen. 

Enkäterna var helt anonyma samt frivilliga för eleverna. När lektionen var slut genomfördes enkä-
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terna, det fanns tid att förtydliga frågorna för eleverna. När alla eleverna var färdiga samlades enkä-

terna in och jag tackade för deras medverkan. I de tre olika klasserna fanns det 15, 17 och 20 elever. 

Samtliga elever i varje klass deltog och svarade på enkäten. Genom denna enkät studerades hur ele-

verna uppfattade lektionen. Dock hade många elever svårt att svara utförligt på frågorna. Att enkä-

terna genomfördes direkt efter lektionen var bra, eleverna hade då lektionen kvar i minnet, vilket de 

kanske inte haft vid ett senare tillfälle. Det tar längre tid att intervjua vilket kan innebära att det är 

svårare att genomföra intervjuerna i direkt anslutning till lektionen (Bryman, 2011). 

 

Analysmetod 
Två olika steg genomfördes för att analysera den insamlade data. I den första delen analyserades ob-

servationerna och intervjuerna av lärarna, därefter analyserades enkäterna med eleverna. Den kvali-

tativa data har analyserats, utifrån detta fördes observationsdata in i tabell 1 och lärarnas svar i in-

tervjuerna kategoriserades i fyra kategorier. Den kvantitativa data från enkäterna delades in i två ka-

tegorier som beskriver elevernas syn på lektionen och på läraren. I den andra delen genomfördes 

fallbeskrivningar för respektive lärare som sedan sammanställdes och utgör resultatet. Det som stu-

deras är om lärarna använder stegen som presenterats tidigare för strategin samt ifall det har någon 

betydelse för elevernas förståelse hur lärarna använder strategin. Forskningsfråga 1 och 2 kommer 

att besvaras utifrån den data som samlats in från intervjuerna och observationerna. Forskningsfråga 

3 och 4 besvaras utifrån elevernas svar i enkäterna. 

 

Observationsdata 

Observationerna genomfördes utifrån ett observationsunderlag (bilaga 2), sedan analyserades obser-

vationerna genom att studera om det framkom att läraren gjorde något av stegen för nyckelstrategi 1 

(ramverket) under lektionen. Om läraren delger lärandemål och framgångskriterier, undersöker ele-

vernas förståelse för lärandemål och framgångskriterier, låter eleverna vara delaktig i skapande av 

lärandemål och framgångskriterier kunde utläsas i observationen, vilket analyserades utifrån anteck-

ningarna i observationsunderlaget (bilaga 2). Därefter fördes resultatet för respektive lärare in i ta-

bellen (tabell 1) för lärares användning av nyckelstrategi 1. Tabellen är uppdelad i tre olika begrepp 

klargöra, delge och skapa förståelse. Steg 1–3 ingår under begreppet klargöra, steg 4–5 under be-

greppet delge och steg 6–8 under skapa förståelse. Tabellen används för att redovisa vilka steg som 

respektive lärare använder. 
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Tabell 1 - Redovisar hur lärare använder stegen i nyckelstrategi 1 utifrån intervjuer och 

observationer. 

 Klargöra: steg 1–3 Delge: steg 4–5 Skapa förståelse: steg 

6–8 

Lärare 1    

Intervju    

Observation    

Lärare 2    

Intervju    

Observation    

Lärare 3    

Intervju    

Observation    
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Intervjudata 

Analysen av intervjuerna genomfördes i sex olika steg (Brauns & Clarke, 2008). Först transkribera-

des intervjuerna, lärarna fick namnen Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Sedan skapades kategorier 

för intervjufrågorna (bilaga 4) utifrån de olika begreppen i nyckelstrategi 1. De åtta stegen inom 

nyckelstrategi 1 (ramverket) hamnade under fyra olika kategorier.  

1. Hur läraren planerar. 

2. Hur läraren tänker och beskriver om att delge mål. 

3. Hur läraren undersöker om eleverna har förstått lärandemål och framgångskriterier. 

4. Elevernas delaktighet i planering samt skapande av lärandemål och framgångskriterier.  

 

Under kategori (1) ingår steg 1–3 i nyckelstrategi 1. I kategori (2) ingår steg 4–5, i kategori (3) in-

går steg 6-7, i kategori (4) ingår steg 8. Kategori 1 visar i tabell 1 begreppet klargöra, kategori 2 vi-

sar begreppet delge och kategori 3 och 4 visar begreppet skapa förståelse i tabellen. Lärarnas svar 

färgkodades, en färg för varje kategori och sedan granskades vilka steg läraren använde utifrån ka-

tegorierna och sattes in för respektive lärare i tabellen (tabell 2). Ytterligare en granskning av lärar-

nas svar genomfördes för att se om det kunde tyda på att lärarna använde något mer steg än vad som 

framkom vid första granskningen, men inget ytterligare framkom vid den andra granskningen. All 

data som har samlats in under intervjuerna är inte relevanta och därför har ett urval gjorts utifrån 

vad som är relevant för forskningsfrågorna. Urvalet var att inte ta med de svar där lärarna pratar om 

formativ bedömning i allmänhet, utan enbart vad som framkom om hur de tycker/ beskriver nyckel-

strategi 1, eftersom det är vad studien fokuserar på. 

 

Enkätdata 

Enkätfrågorna (bilaga 3) kategoriserades till två olika kategorier. Den första var elevernas syn på 

lektionen, vad de skulle lära sig och varför. Den andra kategorin var elevernas syn på läraren, vad 

de trodde att läraren hade som mål med lektionen och vad läraren gjorde för att eleven skulle förstå 

att det var målet. Varför eleverna trodde att de skulle lära sig just det, vad de faktiskt lärde sig och 

om läraren hade kunnat göra på något annat sätt för att eleverna skulle förstå lektionens mål. Svaren 

analyserades genom färgkodning, olika färger för kategori 1 och 2. Därefter jämfördes resultaten för 

respektive lärares elever med varandra. Svaren studerades utifrån relevans för ämnet samt om de 

innefattade orden förstå eller lära sig om. Antalet svar från eleverna som innehöll orden förstå eller 

lära räknades. Det ansågs inte att eleverna hade förstått målet om de bara svarade ett begrepp, ex-

empelvis ordet area, eftersom det inte visar på förståelse för vad det är som de ska lära sig om area. 

Denna bedömning har gjort utifrån antagandet att om eleverna bara svara ett begrepp visar detta en-

bart förståelse för lektionens innehåll, inte elevernas förståelse för målet med lektionen. De svar 
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som framkom sorterades in i ett cirkeldiagram (bild 1) för att visa hur många elever som har förstått 

lärandemålet samt inte har förstått målet. Diagrammet kommer att visa hur många procent av ele-

verna, för varje lärare, som har förstått eller inte förstått lärandemålet med lektionen. Därefter un-

dersöktes hur eleverna uppfattade att lärarna synliggjorde lärandemålet utifrån svaren på frågorna i 

den andra kategorin.  

 

Fallbeskrivning 

Slutligen skapades fallbeskrivningar för respektive lärare i studien. Dessa inleddes med en beskriv-

ning av lektionen (bilaga 5) och vad som framkom under observationen. Därefter beskrevs resultatet 

av kategorierna från lärarnas svar i intervjun. Till sist beskrevs elevernas perspektiv på lektionen. 

Syftet med fallbeskrivningar är att fånga och beskriva omständigheter och förutsättningar som sker i 

en vardaglig situation (Bryman, 2011). Med de tre fallbeskrivningarna som utgångspunkt följde en 

jämförande analys av vad som beskrivits i de olika fallbeskrivningarna. Lärarnas svar sammanställ-

des, elevernas förståelse sammanställdes och presenterades i resultatet.  

 

Etiska överväganden 
Utifrån studiens upplägg har etiska aspekter tagits upp då de är väsentliga för studien (Bryman, 

2018). Det som togs hänsyn till var:  

• Informationskravet- lärarna blev informerade genom en blankett (bilaga 1) där studiens syfte 

presenterades, att det var frivilligt för lärarna att delta och att lärarna hade möjlighet att av-

bryta studien.  

• Samtyckeskravet- både lärarna och eleverna fick själva välja om de ville medverka i studien.  

• Konfidentialitetskravet- lärarna visste att deras personuppgifter behandlades med sekretess 

och enbart av mig. Denna etiska aspekt användes även då eleverna svarade på enkäten, en-

käten var frivillig och anonym så eleverna behövde inte lämna ut några personuppgifter till 

skillnad från lärarna, det var enbart jag som tog del av informationen från enkäterna.  

• Nyttjandekravet- den data som samlas in från lärarna används enbart till studien och kom-

mer att förstöras efteråt. Denna etiska aspekt gäller även för elevernas enkäter och den data 

som samlades in under observationerna.  
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Resultat 
I detta avsnitt sammanställs analysen av lektionerna med de tre olika lärarna och enkäterna med ele-

verna. Utifrån detta presenteras om och hur lärare synliggör lärandemål och framgångskriterier för 

eleverna. Elevernas uppfattningar om undervisningens mål och hur lärare synliggör målet. Resulta-

tet är uppdelat i två delar, den första presenterar hur lärarna tycker och beskriver att de arbetar 

kopplat till stegen för nyckelstrategi 1, som har presenterats tidigare. Den andra delen innehåller en 

sammanställning av alla elevers svar utifrån enkäten i de två olika kategorierna, elevernas syn på 

lektionen och på läraren. Därefter presenteras vilka elever för respektive lärare som har mest förstå-

else för lärandemålet och till sist sammanfattas resultatet utifrån forskningsfrågorna. 

 

Lärarnas förberedelse och genomförande av undervisningen 
Nedan presenteras hur lärarna arbetar med de olika delarna i nyckelstrategi 1. Hur lärarna planerar 

undervisningen i matematik och vad eleverna får ta del av i planeringen. Hur lärarna tänker och 

beskriver att delge mål för eleverna. Hur läraren undersöker om eleverna har förstått lärandemål och 

framgångskriterier. Elevernas delaktighet i skapande av planering, lärandemål och 

framgångskriterier. Lärarnas svar i intervjuerna redovisar hur lärarna använder nyckelstrategi 1 

utifrån de steg som presenteras i ramverket.  

 

Lärarnas planering av undervisningen 

I intervjuerna svarar alla lärare att de gör en grovplanering för ett område utifrån matematikboken 

för att veta ungefär hur lång tid ett område kommer att ta. Lärarna gör planeringar för varje lektion 

med genomgångar och vad eleverna ska arbeta med under lektionen. Lärarna säger att de planerar 

lektioner utifrån vad de hann med lektionen innan eller vad eleverna tyckte var svårt. Alla lärarna 

svarar att de tycker att det är svårt att planera mål för en lektion, de tycker att det är lättare att göra 

mål för vad eleverna ska lära sig under ett område. Lärare 1 nämner att hen inte sätter upp mål i pla-

neringen utifrån kunskapskraven på samma sätt som i ämnet svenska, hen menar att det är förmågor 

och strategier eleverna ska lära sig i matematik. Lärare 3 svarar att hen plockar ut vad eleverna ska 

lära sig utifrån kunskapskraven. Lärare 2 svarar att hen planerar vad eleverna ska lära sig utifrån 

matematikboken och läroplanen. Både Lärare 1 och 2 svarar att de tycker att inom matematik är lär-

oböckerna tydliga och att det finns färdiga mål eller begrepp som eleverna ska lära sig. De uttrycker 

att de vill bli bättre på att göra lärandemål för lektioner. När lärarna planerar för kritiska aspekter 

tänker de på vad som kan vara svårt för eleverna och vad de måste förtydliga. Lärare 1 säger att hen 

har många elever med svenska som andra språk och därför tänker hen extra på de kritiska 

aspekterna för elevernas inlärning. Framgångskriterier planerar lärarna genom att tänka på vad de 



19 
   

ska belysa för att eleverna ska lära sig och hur de ska tydliggöra detta för eleverna.  

 

Lärarnas tankar och beskrivning av att delge mål 

Alla lärare uttrycker att de tror att eleverna visste vad det var som de skulle lära sig under lektionen, 

men att de inte visste varför. Lärare 3, vars lektion handlade om tallinjen, nämner att hen skrev 

begreppet tallinjen på tavlan, detta brukar hen göra för att eleverna ska veta vad de ska lära sig. Hen 

säger även själv i intervjun att hen inte förklarar varför eleverna skall lära sig detta, vilket även 

bekräftades i observationen. Under observationen av Lärare 1 framkom att läraren säger till sina 

elever att de ska befästa kunskap om strategier för problemlösning. Att Lärare 1 uttalar detta verkar 

vara något som läraren gör utan att tänka på det, eftersom hen inte nämner det i intervjun utan 

svarar att hen inte delger eleverna målet med lektionen. Lärare 2 uttrycker att det är lättare att 

synliggöra mål inom ämnet NO än i matematik. Detta menar hen beror på att inom NO är det mer 

fritt jämfört med matematiken.  

 

Alla lärare svarar att de tror att det är lättare för eleverna att lära sig om de vet vad som är målet. 

Lärare 1 nämner också att det är bra att använda ett matematiskt språk när hen pratar om mål med 

eleverna, men hen säger också att lärare inte kan läsa direkt från läroplanen då den använder ett 

språk som är svårt för eleverna. Lärare 2 svarar i intervjun att eleverna ibland kan känna en stress 

när läraren delger vad de ska lära sig för att eleverna känner att de inte kan det läraren pratar om, 

istället för att tänka att det är något som de ska arbeta med och lära sig. Lärare 3 uttrycker att det 

kan ge eleverna motivation att veta målet och vad de ska lära sig, att det kan påverka deras 

inställning. Lärare 1 säger också att det är viktigt att synliggöra vad eleverna har lärt sig för 

elevernas egen utveckling. Alla lärarna uttrycker att de skulle vilja bli bättre på att delge eleverna 

lärandemålet och framgångskriterier. När de ska delge eleverna vad de ska lära sig svarar lärarna att 

de skriver på tavlan, pratar med eleverna om deras tidigare erfarenheter och varför de ska lära sig 

det.  

 

Hur läraren undersöker om eleverna har förstått lärandemål och framgångskriterier 

Lärare 1 uttrycker att hen inte tittar på om eleverna har förstått lärandemålet, men det framkom i ob-

servationen att läraren gör detta omedvetet genom att gå runt och låta eleverna förklarar muntligt. 

När läraren går runt till eleverna får hen en bild av hur eleverna ligger till och om de har förstått. 

Lärare 2 svarar att hen brukar gå runt och titta om eleverna har förstått, vilket även bekräftas i ob-

servationen. Lärare 3 använder sig av exit-tickets eller whiteboardtavlor i slutet av lektionen, vilket 

inte framkom under observationstillfället.  
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Elevernas delaktighet i skapande av planering, lärandemål och framgångskriterier 

Alla lärarna svarar i intervjun att eleverna inte får vara delaktiga i skapandet av sin planering för ett 

område i matematik. Lärare 2 svarar att hen låter eleverna vara delaktiga i ämnet NO men inte i ma-

tematiken, men hen skulle vilja bli bättre på detta inom matematiken också. Lärare 1 och 2 låter ele-

verna ta del av en grovplanering som lärarna har planerat för olika områden, medan Lärare 3 inte 

låter sina elever få ta del av någon planering då hen upplever att det stressar eleverna. Lärare 3 me-

nar att eleverna ofta ser ett görande mål istället för ett lärandemål om de tror att det viktigaste är att 

hinna ett visst antal sidor. Ingen av lärarna uttrycker att de låter eleverna vara delaktiga i att bedöma 

sig själva eller en kamrat. Lärare 2 säger att hen skulle vilja börja arbeta så i årskurs fem och Lärare 

3 säger att hen ibland låter eleverna byta uträkningar med varandra för att se om de förstår varand-

ras tankesätt. Det är inte heller någon av lärarna som uttrycker att de låter eleverna vara delaktiga i 

att skapa lärandemål eller framgångskriterier.  
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Tabell 2 – Redovisar hur lärare använder stegen i nyckelstrategi 1 utifrån intervjuer och 

observationer. 

 Klargöra: steg 1–3 Delge: steg 4–5 Skapa förståelse: 

steg 6–8 

Lärare 1    

Intervju Steg 1, 2 och 3   

Observation  Steg 4 och 5 Steg 6 och 7 

Lärare 2    

Intervju Steg 1 och 2  Steg 6  

Observation   Steg 6 

Lärare 3    

Intervju Steg 1 och 2 Steg 4 Steg 6 

Observation  Steg 4  

 

I tabellen redovisas vilka steg i nyckelstrategi 1 som lärarna gör. Steg 1–3 kan ses i intervjun, steg 

4–8 framgår i både intervjun och observationen. Utifrån intervjun framgick det att alla tre lärare tol-

kar Lgr11 och sätter upp lärandemål för arbetsområden, de bedömer även kritiska aspekter för 

undervisningen. Lärare 1 bedömer framgångskriterier och är den enda av lärarna som delger och 

undersöker elevernas förståelse för framgångskriterier. Alla lärarna delger lärandemål och undersö-

ker elevernas förståelse för lärandemål, tabellen visar att Lärare 1 och 3 gör stegen som handlar om 

lärandemål. Något som är intressant är att Lärare 1 säger i intervjun att hen inte delger lärandemål 

och framgångskriterier, men under observationen framkom att läraren gjorde det. Detta kan bero på 

att läraren delger lärandemål omedvetet eller att hen är självkritisk och osäker på nyckelstrategi 1. 

Lärare 3 verkar vara mer medveten eftersom hen både delger lärandemål i observationen och även 

uttrycker det i intervjun. Något som skiljer Lärare 3 från de övriga är att hen inte undersöker elever-

nas förståelse för lärandemål och framgångskriterier i observationen, som Lärare 1 gör, men hen an-

ser sig undersöka elevernas förståelse för lärandemål i intervjun. Detta kan vara ett undantag för just 

denna lektion eller att läraren inte gör det varje lektion. Alla lärare svarar tydligt i intervjun att de 
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inte låter eleverna vara delaktiga i att skapa framgångskriterier. 

 

Elevernas syn på lektionen och läraren 
Här redogörs för elevernas syn på lektionen, vad de skulle lära sig och varför. Vad eleverna trodde 

att läraren hade som mål med lektionen. Varför läraren ville att de skulle lära sig just detta, vad 

eleven faktiskt lärde sig och om läraren hade kunnat göra på något annat sätt för att eleven skulle 

förstå lektionens mål. Hur eleverna uppfattade att läraren synliggjorde målet och vilken lärare som 

har störst förståelse bland eleverna för lärandemålet för den observerade lektionen.  

 

Elevernas syn på lektionen 

I enkäten svarar en stor del av elever att de förstod vad målet med lektionen var för att läraren hade 

en genomgång på tavlan i början av lektionen. En liten del av eleverna svarar att det förstod målet 

för att det stod i matematikboken. Vissa elever hade större förståelse för målet än andra. Många 

elever till Lärare 2 och 3 angav bara ett begrepp när de beskrev målet för lektionen, detta visar inte 

någon djupare förståelse av lärandemålet. Alla eleverna för respektive lärare som deltog i enkäten 

hade svårt att svara på varför de trodde att lektionen hade detta målet. Eleverna till Lärare 1 hade 

störst förståelse för orsaken till målet. De flesta eleverna kunde svara på vad de trodde att de skulle 

lära sig på lektionen, men hade svårt att svara på vad de faktiskt lärde sig. Detta kan bero på att 

frågan var svår för eleverna att förstå eller att det var svårt för eleverna att koppla ihop att de lärde 

sig vad som var målet med lektionen. Lärare 1 hade flest elever med förståelse för lektionens mål 

och de kunde även förklara varför det var målet. Läraren uttalade inte ordet mål men var så tydlig 

med vad det var som eleverna skulle lära sig vid genomgången på tavlan i början av lektionen.  

 

Elevernas syn på hur läraren synliggör mål 

I enkäten svarade alla elever för Lärare 1 med ett ämnesrelaterat svar på frågan vad läraren ville att 

eleverna skulle lära sig på lektionen. Eleverna för Lärare 2 hade svårt att se lärarens mål med lekt-

ionen, några svarade att de skulle lära sig area eller matematik. Många elever gav svar som ”att det 

skulle vara tyst på lektionen” eller ”att de inte visste vad lärarens mål var”. Detta visar på att ele-

verna inte uppfattade något mål. Utifrån observationen framkom att Lärare 2 inte nämner ett mål 

eller vad eleverna ska lära sig, vilket gör att när eleverna ska svara på frågan i enkäten hade de 

följaktligen inte uppfattat ett mål. En stor del av eleverna för Lärare 3 anger att de trodde att lärare 

hade ett görande mål för lektionen ”att hinna uppgift 1–3”. Resterande del av eleverna för Lärare 3 

svarar tallinjen, vilket även läraren anger som målet med lektionen genom att skriva upp begreppet 

på tavlan. Många elever för respektive lärare svarar att de tror att läraren har målet för lektion för att 

eleverna ska kunna det i framtiden eller för att det är lättare att lära sig när eleverna är yngre. Att 
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lära sig saker för framtiden verkar vara något som lärarna delger eleverna som ett motiv för att lära 

sig. Eleverna för Lärare 1 har lättare att svara på varför de ska lära sig, vilket visar på att läraren i 

större utsträckning förmedlar orsaken till vad eleverna ska lära sig på den observerade lektionen än 

vad de andra lärarna gör. I enkäten svarar eleverna för Lärare 2 och 3 att de inte är säkra på vad lä-

raren hade för mål med lektionen, men trots detta svarar de flesta av eleverna att lärarna inte hade 

kunnat göra på något annat sätt för att delge målet. Några elever svarar att det hade varit bra om lä-

rare hade berättat i början vad de skulle lära sig och varför. Att eleverna svarar att de vill att läraren 

ska delge målet visar på att de vill vara delaktiga i sitt lärande och de uppfattar att det då hade varit 

lättare för dem att veta vad de skulle lära sig. De erfarenheter och uppfattningar som eleverna har 

kopplat till hur lärarna synliggör lärandemål är att de har en genomgång i början av lektionen där 

läraren delger eleverna. Detta är ett genomgående svar för de allra flesta elever. 

 

Bild 1: Hur stor andel elever för respektive lärare som har förståelse för lärandemålet med lektionen 
Den data som framkom från elevernas svar redovisar den generella synen på mål, vad eleverna 

skulle lära sig och sedan vad eleverna hade för uppfattning om läraren. Diagrammen visar att ele-

verna till Lärare 1 hade störst förståelse av målet för lektionen. Det som också kan utläsas av dia-

grammet är att Lärare 1 gör flest steg i nyckelstrategi 1 och har även elever med störst förståelse. 

Det visar att desto fler steg läraren gör i nyckelstrategi 1 desto större förståelse får eleverna. Lärare 

1 nämner inte ordet mål men förmedlar omedvetet till eleverna vad de ska befästa kunskap om och 

varför. Hen gav även eleverna en metod (EPA: enskilt, par och alla) som de skulle använda för att 

lära sig. Det var häften som inte hade förstått målet för Lärare 2, detta kan bero på att läraren fak-

tiskt inte delger eleverna ett mål, vilket de andra lärarna gjorde. Lärare 3 hade elever som förstod 

målet, men det var många som inte hade förstått utan angav bara ett begrepp eller ett görande mål. 

 

67%

33%

LÄRARE 1
Förstått Inte förstått

47%53%

LÄRARE 2
Förstått Inte förstått

40%
60%

LÄRARE 3
Förstått Inte förstått
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Sammanfattning utifrån studiens forskningsfrågor 
Hur lärare tycker/beskriver att de planerar för att synliggöra lärandemål och 

framgångskriterier 

Lärarna planerar vad eleverna ska lära sig utifrån olika medel, så som läromedel, läroplan. Lärarna 

anser att det är lättare att planera lärandemål för ett område än för en lektion, de planerar också mer 

för de kritiska aspekterna än för framgångkriterier. Den data som samlades in från intervjuerna vi-

sade också på att alla lärare tyckte att det var extra svårt att skapa lärandemål i ämnet matematik 

och att visa eleverna framgångskriterier för att hur de ska lära sig. Alla lärare nämner ett annat ämne 

som de undervisar i där de tycker att det är lättare att använda nyckelstrategi 1. Detta är intressant 

och talar för att lärare borde ges fortbildning inom hur de kan arbeta formativt, och då särskilt med 

nyckelstrategi 1, i ämnet matematik. 

 

Hur lärare tycker/beskriver att de arbetar med lärandemål och framgångskriterier i 

undervisningen 

Efter studien kan det konstateras att det inte verkar vara vanligt att läraren använder ordet mål i 

undervisningen, men trots detta verkar eleverna ha en viss förståelse av vad det är som de ska lära 

sig. Något som också framkom är att det är viktigt hur målen synliggörs, det kan vara svårt för ele-

verna att förstå om läraren bara berättar det för dem under lektionerna. Det mest gynnsamma är att 

ge konkreta exempel och framgångskriterier för hur eleverna ska nå målet så eleverna själva blir 

medvetna om sitt lärande. Resultatet är att lärarna upplever att det är svårt att synliggöra lärandemål 

för varje lektion och även att vissa lärare gör det utan att vara medvetna om det. Det är viktigt att 

lärare inser när de förmedlar lärandemålen, för då skulle de kunna utveckla arbetet med eleverna. 

Resultatet visar även att lärarna vill bli bättre på att förmedla lärandemål och framgångskriterier för 

eleverna.  

 

Vilka erfarenheter och uppfattningar eleverna har om hur lärare synliggör lärandemål 

De erfarenheter och uppfattningar som eleverna har om hur lärarna synliggör lärandemål är att de 

har en genomgång i början av lektionen där läraren delger målet. Detta är ett genomgående svar för 

de allra flesta elever för respektive lärare. 

 

Vilken förståelse och kunskap eleverna uttrycker om lektionsundervisningens mål 

Eleverna uppfattas ha relativ god förståelse för lektionens mål. Det som kan ha påverkat detta resul-

tat är att lärarna inte uttalar ordet mål under lektionen utan presenterar det som exempelvis ”detta 

ska vi lära oss”, vilket gör att eleverna kanske inte kan koppla det läraren säger till frågan i enkäten. 
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Den lärare som använde nyckelstrategi 1 mest är den lärare med flest elever som har förståelse för 

målet med lektionen.   
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Diskussion 
Avsnittet inleds med en diskussion av resultatet som visat att det finns en stor osäkerhet hos lärare i 

att använda nyckelstrategi 1 för lektioner. Elevernas uppfattning kring mål varierar och eleverna 

hade svårt att uppfatta varför de skulle lära sig lärandemålet. Metoden och analysmetoden för stu-

dien kommer att diskuteras och till sist kommer det förslag på vidare forskning utifrån denna studie.  

 

Resultatdiskussion 
Lärarna kände sig osäkra i användandet av nyckelstrategi 1 

Alla lärarna svarade i intervjun att de tror att det är viktigt att delge eleverna lärandemål då de me-

nar att eleverna har lättare att lära sig om de förstår målet. Trots detta är nyckelstrategi 1 inte själv-

klar för lärarna som deltog i studien och de kände sig osäkra i synliggörandet av lärandemål och 

framgångskriterier för eleverna. Tidigare forskning från William Dylan (2013) påvisar att det är 

viktigt att använda nyckelstrategi 1, resultatet visar att det stämmer då eleverna till den lärare som 

använde nyckelstrategi 1 mest hade störst förståelse för lärandemålet. Läraren och elevernas syn på 

vad de skulle lära sig stämde väl överens. Forskningen visar att det är viktigt att synliggöra lärande-

mål och framgångskriterier för eleverna med hjälp av till exempel matriser vilket Catarina Anders-

son (2016) tar upp, eller genom att visa elevexempel. Ingen av lärarna använde sig av detta på den 

lektionen som observerades. Något som framkom var att den lärare som bara berättade att de skulle 

arbeta med area och inte synliggjorde hur de skulle lära sig, hade de elever som hade svårast att för-

stå målet. Den läraren som visade med hjälp av exempel vad eleverna skulle lära sig och hur de 

skulle lära sig, hade de elever med störst förståelse för lärandemålet (Lärare 1). Med detta som ut-

gångspunkt skulle lärare behöva fortbildning i hur de kan arbeta formativt, särskilt med nyckelstra-

tegi 1 så de kan känna sig säkra i skapandet av lärandemål och framgångskriterier för lektioner. 

 

Att det skiljer sig hur lärare gör när de planerar lärandemål kan bero på att Lgr11 lämnar ett tolk-

ningsutrymme som gör det svårare för dem att sätta lärandemål för lektioner (Wahlström, 2015). 

Lärare 1 nämnde även att lärare ska använda ett matematiskt språk när de delger eleverna lärande-

målen men att det inte går att läsa direkt ur Lgr11 då språket inte är anpassat för eleverna. Lärare 

behöver använda ett språk som eleverna förstår och det blir då lärarens uppgift att tolka och göra 

målen begripliga för eleverna (Rosenkvist, 2013). Två av lärarna i studien uttryckte att de ansåg 

andra ämnen som mer fria, därför utgick de ifrån läroboken när de tittade på vad eleverna skulle lära 

sig i matematiken. Lena Heikka (2015) menar att om undervisningen är läroboksstyrd kommunice-

ras och bearbetas förmågor inte i någon större utsträckning, vilket kan vara fallet för alla tre lärarna 

då de planerade undervisningen utifrån läroboken. Lärarna nämnde också att de planerade utifrån 
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lektionen innan vilket är ett formativt arbetssätt (Wiliam, 2016). Detta skulle lärarna kunna använda 

för att utforma kommande lektioner utifrån elevernas behov, genom att skaffa sig kunskap om ele-

verna har förståelse för lärandemålet och framgångskriterier (steg 6 och 7). 

 

Elevernas förståelse för lärandemålet  

Lärare 1 hade elever med störst förståelse för lärandemålet för lektionen, även fast läraren inte utta-

lade ordet mål för eleverna. Läraren nämnde omedvetet att eleverna ska befästa kunskap om strate-

gier för problemlösning, vilket kan vara anledningen till att eleverna är medvetna om vad de skulle 

lära sig. Lärare 1 var även den enda lärare som nämnde att det också var viktigt att synliggöra för 

eleverna vad de har lärt sig, för att de ska få större förståelse för sitt lärande vilket också Lozic 

(2015) tar upp. Eleverna uttryckte i enkäten att det är utifrån genomgången på tavlan i början av 

lektionen som de förstod vad det var som de skulle lära sig. Eleverna var inte lika säkra på varför de 

skulle lära sig, vilket läraren skulle ha kunnat förtydliga för eleverna. Eleverna till Lärare 2 visade i 

enkäten att de hade förstått vilket område de skulle arbeta med, men inte vad som var lärandemålet. 

Detta framkom också i observationen. De flesta eleverna till Lärare 3 visste vad de skulle lära sig på 

lektionen, tallinjen, men de kunde inte svara på varför de skulle lära sig. Vissa av eleverna uttryckte 

ett görande mål istället för lärandemål (Olovsson, 2013) vilket läraren i intervjun uttryckte att hen 

ville undvika och lät därför inte eleverna ta del av någon planering. Varför eleverna uppfattade ett 

görande mål kan vara på grund av att läraren uttryckte att de skulle hinna göra uppgift ett till tre på 

lektionen. Eleverna till Lärare 3 uttryckte att de inte visste varför läraren ville att de skulle lära sig 

målet, men de uppgav ändå att läraren inte skulle kunna uttryckt målet på något annat sätt. Detta 

kan bero på att eleverna ville skydda sin lärare, eller för att eleverna inte är vana att läraren förklarar 

varför de ska lära sig målet. Tord Göran Olovsson (2013) visar i sin studie att det är vanligt att ele-

verna uppfattar ett görande mål, vilket bekräftades i denna studien. Eleverna till Lärare 2 uttryckte 

ett görande mål i form av att vara tyst på lektionen, detta är inte kopplat till ämnet vilket ”att hinna 

uppgift 1–3” är som eleverna till Lärare 3 svarade.  

 

Fördelar med nyckelstrategi 1  

I förhållande till yrkesverksamheten visar resultatet att det är viktigt att lärare blir mer medvetna 

och får mer kunskap om hur de kan synliggöra lärandemål och framgångskriterier för elever inom 

matematik. Om lärare skulle börja arbeta med att synliggöra lärandemål och framgångskriterier re-

dan i tidig ålder skulle elever bli mer medvetna om vad de ska lära sig. Elever skulle ha en stor för-

del av detta när de blir äldre, då eleverna får betyg och ta del av kunskapskraven. Det skulle inte 

vara lika främmande för dem att lärarna fokuserar på vad det är eleverna ska lära sig för ett visst be-
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tyg om eleverna redan är vana vid att läraren synliggör för dem vad det är som de ska lära sig. Nå-

got som skulle hjälpa lärare som upplever att det är svårt att göra lärandemål för en lektion, är om 

lärare i arbetslaget skulle arbeta mer kollegialt med hur de kan synliggöra lärandemål och fram-

gångskriterier för elever inom matematik.  

 

Metoddiskussion  
Datainsamling 

Observationerna i denna studie kom inte till att ha lika stor betydelse för studien som det var tänkt. 

Då lärarna i undersökningen inte var insatta i att arbeta med nyckelstrategi 1 framkom det inte några 

exempel på hur lärare använder strategi 1, som tillexempel matriser eller att läraren visar elevexem-

pel. Om lärarna som deltog hade varit mer insatta i formativ bedömning hade det kanske framkom-

mit exempel på synliggörandet av nyckelstrategi 1. Observationerna studerade steg 4–8 i nyckel-

strategi 1, därav var de ändå nödvändiga för studien. Observationerna gav även ett bra underlag för 

intervjun med läraren, då det ökade förståelsen för lärarens svar. Det framkom även data om vad 

lärarna gjorde omedvetet, som inte hade kunnat utläsas enbart i intervjun. Det hade varit önskvärt 

att få observera uppstarten av ett nytt område, eller att alla lärarna hade arbetat med samma område. 

Då hade det varit lättare att jämföra elevernas förståelse för lärandemålet samt hur lärarna synlig-

gjorde mål, men detta var inte möjligt då lektioner föll bort av olika anledningar. Utifrån resultatet 

framkom det att den lärare som hade en uppstart av ett nytt område på lektionen även var den lärare 

som inte synliggjorde lärandemålet för eleverna. Detta visade på att det inte behövde vara uppstar-

ten på ett nytt område för att kunna se nyckelstrategi 1, utan att det berodde på läraren och vilken 

kunskap hen hade. Det var bra att spela in intervjun med lärarna, då behövdes inte anteckningar, vil-

ket medförde att inga detaljer missades i lärarnas svar och fokus kunde riktas på dialogen med lä-

rarna. Lärarna var inte vana vid begreppet lärandemål, vilket kan ha bidragit till att de kände sig lite 

osäkra. Vad som menades med begreppet lärandemål fick förtydligas för lärarna och ingen av lä-

rarna ansåg att de använde ordet lärandemål med eleverna.  

 

Genom att låta alla elever för respektive lärare delta i studien blev det en stor mängd data, vilket 

gav ett stort urval. Det var svårt för eleverna att svara på öppna frågor i enkäten, det hade varit bra 

att intervjua eleverna för att kunna ställa följdfrågor. Till exempel när eleverna svarade att läraren 

inte hade kunnat synliggöra målet på något annat sätt, trots att de inte förstod målet. Det kan bero på 

att eleverna ville skydda läraren och det kan ha påverkat resultatet då avsikten med elevernas svar 

inte kan kontrolleras. Valet av enkäter för eleverna grundade sig på att det var svårt att få tid till att 

intervjua flera elever i anslutning till lektionen, det fick lösas med att göra öppna frågor i enkäten 

eftersom lärarens mål och upplägg för lektionen inte kunde förutses. Med den tidsram som var och 
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att undersökningen är gjord av bara en person, har det samlats in en stor mängd data och därmed 

fått ett stort urval genom de metoder som har använts. Efter att ha reflekterat över metoden fram-

kom att det hade varit önskvärt att observera fler lektioner, då det inte framkom i observationerna 

det som lärarna gav uttryck för i intervjun att de brukade göra. Det kanske hade givit ett annat resul-

tat om fler observationerna hade gjorts, då det var svårt att hinna se steg fyra till åtta under enbart en 

lektion. 

 

Analysmetod 

Genom att analysera den data som samlats in utifrån nyckelstrategi 1 som ramverket anger, kunde 

resultatet visa hur lärare använder nyckelstrategi 1. För att besvara forskningsfrågorna var en analys 

av enbart ramverket inte möjligt då undersökningen studerade även elevernas syn på mål och hur 

lärare synliggör dem. Elevernas data analyserades utifrån elevernas förståelse av mål, ett problem 

var att elevernas svar handlade om olika saker då ingen av lärarna hade en lektion i samma område. 

Detta gjorde att svaren fick studeras utifrån om eleverna använde sig av orden förstå eller lära om, 

eller om elevernas svar var ämnesbaserat. Elevernas resultat visade den mer generella synen på mål, 

men det var lätt att se hur eleverna uppfattade att lärarna synliggör lärandemål. Ett problem med att 

använda lärare som inte var insatta i nyckelstrategi 1 var att de inte kände till begreppet lärandemål 

och kan därför ha tolkat begreppet olika, vilket kan ha påverkat resultatet. Eleverna var inte heller 

säkra på hur de skulle tolka ordet mål i enkäten, vilket kan bero på att lärarna inte använde sig av 

ordet mål. Om observationerna hade pilottestats hade kanske detta upptäckts redan innan och be-

greppet mål inte hade använts i enkäten.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatta studier kan vara att undersöka om de elever som hade en lärare som synlig-

gjorde lärandemål och framgångskriterier, hade en högre kunskapsnivå och bättre studieresultat än 

elever som inte får lärandemål och framgångskriterier presenterade för sig. De lärare som deltog i 

undersökningen visade sig inte vara speciellt säkra på hur de kunde använda nyckelstrategi 1, om de 

hade känt sig säkra skulle studien kunnat visa bra exempel på hur lärare ska arbeta med strategin. 

Resultatet visade istället ifall lärarna använde nyckelstrategi 1 på något vis och i så fall hur.  
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Bilaga 1 - Informationsblankett 
 

Informerat samtycke 
 

Hej, 
Det här brevet riktar sig till dig som ska delta i min undersökning för examensarbetet på 
grundlärarprogrammet. Nedan följer information om undersökningen som kommer äga rum på 
några skolor i Örnsköldsviks kommun under våren 2019. Det är frivilligt att delta i undersökningen 
och du kan hoppa av undersökningen när som helst. 
 
Beskrivning av studien 
Syftet med studien är att beskriva kommunikationen av lärandemål som sker i undervisningen på 
matematiklektioner. Informationen samlas in via observationer av matematiklektioner, intervjuer 
med ansvarig lärare för undervisningen samt en elevenkät. Enkäten är frivillig och alla elever i 
klassen ges möjlighet att fylla i den helt anonymt efter lektionen. Under observationen kommer mitt 
fokus enbart vara på läraren och inte eleverna. Intervjun med ansvarig lärare kommer att spelas in 
med bara ljud som sedan transkriberas i syfte att inte behöva anteckna allt som sägs. 
Tillgången till informationen kommer enbart vara för skribenten av undersökningen, handledaren 
och skribentens presentation i en mindre grupp. Skolornas namn och individuppgifter kommer att 
behandlas anonymt och endast vara tillgänglig för skribenten. 
 
 
Medgivande till undersökningen 
 
[ ] Ja, jag deltar i studien 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
Namnförtydligande: 
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Bilaga 2 - Observationsunderlag 
 
 Lärandemål Framgångsfaktorer 
Typ av 
mål/framgångsfaktorer 
 
 
 
 
 

  

Hur-aktivitet 
 
 
 
 
 

  

När-situation 
 
 
 
 
 

  

Låter eleverna skapa 
mål/framgångsfaktorer 
 
 
 
 
 

  

Kollar om elever har 
förstått lärandemål 
/använder 
framgångsfaktorer 
 
 
 

  

Reflektioner 
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Bilaga 3 - Elevenkät 
Elev-enkät 

 

1. Ni har ju precis haft en lektion i matematik. Vad skulle du lära dig 

om matematik på den här lektionen? 

2. Varför tror du att det var just detta som du skulle lära dig? 

3. Var det något mer som du tror var ett mål med lektionen? 

4. Vad tror du läraren hade som mål med den här lektionen? 

5. Var det något särskilt som läraren gjorde eller sa som hjälpte dig 

att förstå vad hon/han hade som mål med lektionen? 

6. Varför tror du din lärare ville att du skulle lära dig det? 

7. Vad lärde du dig på den här lektionen? 

8. Skulle läraren ha kunnat göra på något annat sätt så att du lättare 

kunnat förstå lektionens mål? 
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Bilaga 4 - Intervjuunderlag 
 

Intervjuunderlag 

 

1. Om du tänker på den här lektionen, i hur stor utsträckning tror du att 

eleverna har koll på vad de skulle lära sig under denna lektionen? 

2. Varför tror du att de (inte) har denna koll? 

3. Hur tänker du kring lärandemål kopplat till formativ bedömning? 

4. På vilket sätt kommer målen in då du planerar din undervisning? 

a. för lektioner 

b. för veckan 

c. långsiktiga 

- Lgr11 

- Lärobok 

5. Tänker du på kritiska aspekter för eleverna med de det ska lära sig? 

6. Tänker du på vilka framgångsfaktorerna är för att eleverna ska lära 

sig? 

7. Hur får eleverna ta del av planeringen? 

- Göra egna planeringar? 

- Veckoplaneringar? 

8. Hur får eleverna ta del av lärandemålet för din planering? 

a. lektion 

b. veckan 

c. långsiktiga 
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9. I vilka situationer brukar du tala om lärandemål för eleverna under 

lektionen?Beskriv/Ge exempel på en sådan situation? 

10. Vilka mål tror du eleverna har i matematiken 

a. t.ex på en lektion i matematik 

b. mer långsiktigt när det gäller matematik. 

11. Tror du att elevernas uppfattningar om målet påverkar deras lärande? 

- Hur? 

- Kan ge exempel? 

12. Brukar eleverna vara delaktiga i att göra lärandemål eller prata om 

framgångskriterier? 

13. Brukar eleverna använda sig av dem för självbedömning eller i 

kamratbedömning? 

14. Brukar du kolla om eleverna har förstått lärandemålet?/om du och 

eleverna har samma lärandemål 

- Hur gör du det? 

 

• Jag såg att du gör såhär, brukar du göra på något ytterligare sätt? 

• Kan du förtydliga vad du menar med xxx? 

• Berätta mer om xxx 

• När du säger att du xxx, kan du ge ett konkret exempel på detta? 
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Bilaga 5 – Lektionsbeskrivning för respektive lärare 
 
Lektionsbeskrivning för Lärare 1 
 
Den här läraren är matematiklärare i en årskurs fyra, matematiklektionen är femtio minuter lång. 

Läraren är på plats lite innan för att förbereda så att elevernas lärplattor är på plats och så att läraren 

tar emot eleverna när de kommer in från rasten. Läraren använder sig av cirklar som är grön på ena 

sidan och röd på den andra som eleverna lägger fram på bänken med röd sida upp för att läraren ska 

se när eleverna behöver hjälp istället för att de ska sitta och räcka upp handen vilket är ett formativt 

arbetssätt. 

 

Denna lektion ska eleverna arbeta med problemlösning, lektionen inleds med en gemensam genom-

gång på tavlan där läraren säger att på den här lektionen ska de befästa kunskaper om strategier och 

metoder för att räkna problemlösning. Läraren går igenom tre olika metoder man kan använda vid 

problemlösning, den ena är att rita för att komma fram till svaret, pröva att gissa sig fram till svaret 

och den sista är att hitta ett mönster. Läraren berättar att de ska använda sig av EPA-modellen för 

att befästa dessa strategier, hon involverar eleverna genom att ställa frågor om de kommer ihåg vad 

EPA står för och förtydligar sedan att det står för att man först försöker lösa problemet själv, sedan 

pratar man om hur man har gjort i par och sen går man igenom de tillsammans med alla på 

whiteboardtavlan. Efter det går läraren igenom ett problem på tavlan för varje metod för att visa ele-

verna när man ska använda vilken metod, hon kopplar även problemen till vardagen genom att till 

exempel säga ”i helgen så har jag snickrat hemma i huset och då skulle jag såga en planka som 

var..”. Läraren involverar eleverna att lösa problemen genom att hela tiden fråga om nästa steg för 

att komma fram till svaret. 

 

När de sedan har gjort en problemlösning till varje metod parar hon in eleverna två och två, sedan 

delar hon ut ett häfte med problemlösningar och upprepar att man börjar lösa problem ett till tre 

själv och när hon sedan säger till ska man berätta i paren hur man tänkte. Efter det säger läraren till 

igen när alla verkar klara och då ber hon någon frivillig elev komma fram och visa på 

whiteboardtavlan hur den gjort. Jag märker att vissa elever är de som alltid kommer fram och de 

som inte vill blir inte tvingade vilket gör att läraren skapar en arbetsmiljö där eleverna känner sig 

trygga. Men läraren ser ändå till att ingen elev inte är uppmärksam när en klasskompis går fram till 
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whiteboardtavlan och hon påpekar även att alla ska lägga ner pennan och lyssna när en elev försö-

ker fortsätta med resten av uppgifterna medan det är någon som löser på tavlan. Detta uppfattar jag 

gör att eleverna blir medvetna om att de är viktigt att lyssna för att lära sig och inte att det som är 

viktigt är att man blir klar först.  

 

Läraren avslutar lektion med att repetera vad de har arbetat med under lektionen och att nästa lekt-

ion ska de börja med ett nytt område.  

 
Lektionsbeskrivning för Lärare 2 

Den här läraren är matematiklärare i en årskurs fyra, matematiklektionen är femtio minuter lång. 

Denna lektion ska de börja med ett nytt område i matematiken vilket är area. Läraren börjar lekt-

ionen med att berätta att denna lektion ska de arbeta med area, hon går igenom på tavlan skillnaden 

på omkrets och area. Läraren går igenom olika enheterna för area och att man måste ha en tvåa 

ovanför enheten. Hon förklarar area som ”hur många rutor som finns i en figur, hon visar på tavlan 

olika figurer och ritar rutor i dem som hon sedan låter eleverna räkna och säga vad arean för figuren 

är. Läraren nämner att man använder sig av area för att räkna ut hur stor ytan är och att det kan vara 

bra att kunna om man ska lägga ett golv i ett rum. 

 

Varje elev får lapp med en grön och en röd sida som de har liggandes på bänken och när de behöver 

hjälp lägger de den röda sidan uppåt så läraren kan se vilka elever som behöver hjälp utan att de ska 

behöva sitta och hålla upp handen eller ropa på läraren. Sedan låter lärarna eleverna börja arbeta i 

matematikboken samtidigt som hon går runt och hjälper eleverna. När lektionen nästan är slut går 

hon runt och tittar hur alla eleverna ligger till och ifall de inte har förstått något som läraren ska ta 

upp nästa lektion. Läraren avslutar lektionen med att säga att de ska fortsätta att arbeta med area 

nästa lektion, undervisningen är läroboksstyrd den här lektionen och eleverna arbetar bara i mate-

matikboken. 

Lektionsbeskrivning för Lärare 3 

Den här läraren är matematiklärare i en årskurs fem och matematiklektionen är sextio minuter lång. 

Läraren startar lektionen genom att säga ett ord som klassen har kommit överens om som är ett 

tecken på att klassen ska bli tysta. Klassen byter ord varje vecka och ordet står alltid längst upp på 

tavlan. Läraren börjar med att berätta att denna lektion ska de lära sig tallinjen, han skriver på tavlan 

ordet tallinje längst ut på tavlan och fortsätter sedan med att berätta att de ska arbeta med ett häfte 
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för att träna på tallinjen. Läraren ritar upp en tallinje på tavlan och involverar eleverna i hur man 

sätter ut tal på en tallinje och även att det måste vara lika mycket mellan varje streck på tallinjen. 

 

Efter en genomgång på tavlan delar han ut häftena och säger att eleverna ska arbeta i par med häf-

tet. Läraren säger att för att träna sig på tallinjen ska de ta hjälp av varandra och försöka hitta möns-

ter. Eleverna arbetar med häftet resten av lektionen och läraren går runt och hjälper eleverna. I 

klassrummet har de som en ringklocka som läraren trycker på när han vill att eleverna ska sluta ar-

beta och bli tysta. Han avslutar lektionen med att rita upp en tallinje på tavlan och använda sig av en 

kortlek och han drar ett kort som eleverna sedan får gå fram och sätta ut på tallinjen. Sedan säger 

han att de ska fortsätta att jobba med tallinjen och häftet på nästa lektion. Häftet som eleverna arbe-

tar med kommer inte från matematikboken utan det är ett häfte som lärare har gjort själv för att ele-

verna skulle träna på tallinjen, men lektionerna är annars oftast läroboksstyrd. 
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