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BAKGRUND 
 
Våren 2004 startade ett omfattande samverkansprojekt mellan Lärarhögskolan i Stockholm 

(LHS) och Farsta stadsdel. Projektet, som fick namnet Farstaskolan, finansierades dels av 

kompetensfonden i Stockholms stad och dels av LHS. Projektet innehöll tre delområden; 

fortbildning, utveckling och forskning. I relation till forskningsdelen organiserades tre 

delprojekt: Förskolan, Grundskolan och Gymnasieskolan. Delprojektet Grundskolan 

genomfördes i form av två skilda forskningsprojekt: Matematikundervisningens innehåll och 

Läxor och strävansmålen. Båda dessa forskningsprojekt har haft gemensamt fokus på 

grundskolans kunskapsinnehåll relaterat till läroplanens mål att sträva mot. Vidare har båda 

projekten genomförts med kollabortiva arbetsformer mellan forskare och lärare.  

 

Studier av skolans kunskapsinnehåll 
I och med den läroplansreform som genomfördes i mitten av 1990-talet har behovet av 

kunskaper om skolans kunskapsinnehåll och undervisningens utformning ökat. I nu gällande 

läro- och kursplaner anges de kunskapskvaliteter – förmågor och förhållningssätt – som 

lärarna förväntas utveckla hos eleverna i form av mål att sträva mot (de så kallade 

strävansmålen). Däremot anges inte med vilket specifikt innehåll eller med vilka metoder de 

önskade kunskapskvaliteterna ska utvecklas. I läroplanen finns mer generella 

kunskapskvaliteter beskrivna i termer av mål att sträva mot medan det i kursplanerna är de 

mera ämnesspecifika kunskapskvaliteter som beskrivs i målen att sträva mot.  

Jämfört med tidigare läroplaner är det en skärpning av det professionella 

kunskapsuppdraget och man kan säga att frågan om urval av innehåll och utformning av de 

pedagogiska verksamheterna i och med läroplansreformen har hamnat på lärarnas bord. 

Kravet på att åstadkomma lärande, d.v.s. att hos eleverna utveckla specifika förmågor och 

förhållningssätt, har ökat pressen på att professionen kan utveckla kunskaper och redskap för 

detta arbete. Inom många av skolans ämnesområden är innehållet i lärandet fortfarande i hög 

utsträckning oproblematiserat – både av lärare och av forskare – och kunskapsinnehållet i 

skolans pedagogiska verksamheter är i hög grad en ’black box’. I och med att lärarnas 

uppdrag idag handlar om att utveckla förmågor och inte bara att bedriva god undervisning har 

en ny situation uppstått som skapar ett tryck på att förstå lärandets processer och utveckla 

kunskaper om lärande – d.v.s. öppna upp den svarta lådan (Carlgren & Marton, 2000).  
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Så länge de förmågor och förhållningssätt som anges i läroplanen och i kursplanerna 

hanteras som vore de generella förmågor (t.ex. samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga) 

framstår inte forskningsbehovet som så stort. Men om man inser att varje ämne rymmer en 

rad specifika förmågor – som att kunna tolka symboler, räkna med procent, vara historiskt 

medveten, leva utifrån ett resurshushållningstänkande i vardagen, kunna se en händelse ur 

flera perspektiv, använda sannolikheter i ett resonemang, förstå sambanden mellan natur och 

kultur i olika regioner, kunna läsa och förstå artiklar baserade på naturvetenskapliga 

resonemang etc. – då framstår forskningsbehovet som mycket stort. Den forskning som 

behövs gäller främst de specifika förmågor och kunskapskvaliteter som de olika målen att 

sträva mot i respektive skolämne rymmer och hur dessa kan utvecklas, d.v.s. vi behöver 

kunskaper om relationen mellan vad som sker i skolverksamheten och elevernas lärande av de 

specifika förmågor som eftersträvas (jfr t.ex. Carlgren & Marton, 2000). 

Skolans utvidgade och skärpta uppdrag har inte åtföljts av särskilt många nya verktyg eller 

redskap som stöd, varken från myndighetshåll, från forskningen eller inifrån professionen. I 

läro- och kursplanerna anges att målen att sträva mot ska utgöra utgångspunkten för 

planeringen av undervisningen och skolans kvalitetsutveckling – men vad detta konkret 

innebär och med vilka redskap och/eller tankemodeller detta ska göras anges inte i 

styrdokumenten. Detta kan sägas ha överlämnats åt lärarna att själva att utveckla. Det är 

därför inte så konstigt att det framförallt tycks vara målen att uppnå (de så kallade 

uppnåendemålen) som styr utvecklingsarbetet på många skolor. Man tar först ansvar för att 

realisera uppnåendemålen och först därefter försöker man – om tid finns – förverkliga 

strävansmålen (Eriksson, Arvola Orlander & Jedemark, 2004; Lindberg, 2002). På en del håll 

talar man också om kriteriestyrd undervisning, dvs. att eleverna arbetar direkt utifrån vad det 

är som skall bedömas. En sådan ’pedagogisk kollaps’ får med stor sannolikhet konsekvenser 

för innehållet i elevernas lärande. Risken för en trivialisering av kunskapsinnehållet är därmed 

stor.  

Mot en sådan bakgrund kan konstateras att utvecklingen av de pedagogiska 

verksamheternas kunskapsinnehåll och arbetsformer i relation till målen att sträva mot kräver 

såväl forskning som utveckling av nya redskap. Samtidigt kan konstateras att en sådan 

kunskapsutveckling inte kan ske frikopplat från den verksamhet där kunskaperna ska 

användas utan kräver samverkan mellan forskare och lärare.  



 - 4 - 

 

ÖVERGRIPANDE SYFTE 
Det gemensamma övergripande syftet med de två olika forskningsprojekten inom delprojekt 

Grundskolan är att utveckla en modell för kollaborativ forskning, där forskare och lärare 

samverkar i utvecklingen av kunskaper om de kvaliteter i kunnandet eller förmågor som 

eleverna förväntas utveckla i olika skolämnen och hur dessa kan utvecklas i olika 

undervisningspraktiker. Fokus läggs på dessa kvaliteter så som de kommer till uttryck i fram 

för allt urval av innehåll, utformning av uppgifter och bedömning av elevernas kunnande. 

Med kunskaper av detta slag vill projektet bidra till en mer utvecklad beskrivning och 

förståelse av skolans kunskapsuppdrag samt till utvecklingen av lärarnas redskap i det 

pedagogiska arbetet. Forskningsprojekten syftar också till att utveckla modeller för hur de s.k. 

strävansmålen kan användas för undervisningsplanering och som grund för bedömningen av 

elevernas förmågor. I matematikprojektet fokuseras målen att sträva mot i matematik och i 

läxprojektet fokuserades två av mål att sträva mot i samhällskunskap. Läxprojektet har 

presenterats i en skild rapport1 och i föreliggande rapport avrapporteras matematikprojektet. I 

tillägg till denna översiktliga rapport kommer fördjupade analyser av olika aspekter av 

delprojektet Grundskolan att publiceras i form av artiklar och inom ramen för 

publikationsserien som tillhör det nationella nätverket SKIP – Skolans Kunskaps Innehåll i 

Praktiken. 

 

                                                
1 Holmberg, H., Pretorius, M., Schyborger, M. & Strandberg, M. (2006). En helt annan läxa! Föräldrar, läxor och 
de övergivna målen. Stockholm: Lärarhögskolan & Stockholms stad. Som komplement till rapporten finns en 
lärarhandledning: Holmberg, H., Pretorius, M., Schyborger, M. & Strandberg, M. (2006). En helt annan läxa! 
Lärarhandledning för samarbetsläxor. Stockholm: Lärarhögskolan & Stockholms stad. 
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 MATEMATIKPROJEKTET – ATT ARBETA I 
RELATION TILL STRÄVANSMÅLEN 

Forskningsprojektet Matematikundervisningens innehåll byggdes upp som ett kollaborativt 

projekt där forskare och lärare arbetade med att analysera innehållet i strävansmålen i 

kursplanen för matematik. Ett syfte var att forskare och lärare i samverkan skulle utveckla 

kunskaper om de förmågor som eleverna förväntas utveckla i matematik. Projektet syftade 

också till att utveckla modeller för hur målen att sträva mot kan användas för undervisningens 

planering och som grund för bedömning av elevernas förmågor. Genom att utveckla 

kunskaper om kunskapsinnehållet var avsikten att både den didaktiska forskningen och 

lärarna skulle få en mera nyanserad bild av innehållet i matematikundervisningen.  

Det kollaborativa arbetet mellan lärarna och forskarna startade höstterminen 2004 och 

pågick under två läsår. I matematikprojektet deltog från LHS sida gästprofessor Seth Chaiklin 

som tillsammans med professor Ingrid Carlgren var vetenskapliga ledare för projektet. Vidare 

deltog tre disputerade forskare från LHS: pedagogerna Inger Eriksson och Viveca Lindberg 

samt matematikern Torbjörn Tambour. Under det första projektåret arbetade forskarna 

tillsammans med åtta lärare från grundskolans tidigare år (år 1-6): Carina Bokström och 

Annica Engblom från Hästhagsskolan; Lena Lundqvist och Mia Lissvik från Sandåkraskolan; 

Lena Ekström och Britt-Marie Stenlund från Sköndalsskolan; Nina Fagerudd och Ulla 

Ginsburg från Tallkrogens skola. Under det andra projektåret samarbetade forskarna med sex 

lärare från grundskolans senare år (7-9): Irina Fedenko och Bo Fransson från 

Gubbängsskolan; Osman Baker och Erik Barkstedt från Hökarängsskolan; Anna Löflund och 

Tomas Wahlin från Kvickentorpsskolan. 

Kollaborativ modell för kunskaps- och 
verksamhetsutveckling 

I ett första skede planerade forskarna att under år ett arbeta utifrån en modell för att under det 

andra året pröva en annan modell. Idén var att få underlag för att utvärdera hur kollaborativ 

forskning kan genomföras utifrån två olika modeller. I det inledande planeringsskedet var 

tanken att de båda projektåren skulle omfatta arbete med matematiklärare från grundskolans 

senare år. Vid förfrågan till skolorna om intresse att delta var det lärare från de tidigare åren 

som anmälde sitt intresse. Därmed omorganiserades projektet så att samma modell skulle 

användas under båda projektåren och att de deltagande lärarna skulle variera så att 

arbetsgruppen under första projektåret skulle bestå av forskare och lärare från tidigare år och 

under det andra projektåret av forskare och lärare från senare år. Den modell som forskarna 
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beslöt att utgå från har likheter med Martons Learning studies (Marton, 2003) i det att arbetet 

först fokuserades på en analys av vilket kunnande eleverna enligt strävansmålen skulle 

utveckla och hur sådant kunnande kan utvecklas. Därefter utformades 

undervisningsexperiment för att pröva vilket kunnande undervisningen möjliggjorde. Detta 

innebar att arbetet under de båda projektåren tog sin utgångspunkt i att först försöka förstå 

innebörden i strävansmålen relaterat till ett matematiskt område och/eller en matematisk 

funktion för att utifrån en sådan analys forma olika undervisningsexperiment. Med 

experimenten som bas var avsikten att analysera vilket matematiskt innehåll olika 

undervisningssituationer erbjuder. Även om den övergripande modellen för de båda 

projektåren var den samma så realiserades verksamheten under de båda projektåren lite olika. 

MÅLEN ATT STRÄVA MOT 
Under de båda projektåren förnyades arbetsgruppen till vissa delar – d.v.s. forskargruppen var 

den samma medan de samverkande lärarna endast deltog under ett projektår. De båda 

lärargrupperna hade i ett inledningsskede mycket liten erfarenhet av att diskutera målen att 

sträva mot eller att utforma undervisningen i relation till dem. Snarare var det de såkallade 

uppnåendemålen och bedömningskriterier som lärarna beskrev att de främst relaterade till. I 

båda lärargrupperna fanns föreställningar om att de så kallade strävansmålen antingen var 

något man arbetade med när uppnåendemålen var avklarade eller att strävansmålen var för 

äldre och/eller duktigare elever. Alternativt uppfattades strävansmålen som relaterade till 

betyget MVG. De uppfattningar lärarna gav uttryck för har även inom andra 

forskningsprojekt framträtt (se t.ex. Eriksson, Arvola Orlander & Jedemark, 2004; Lindberg, 

2002; Ståhle, 2006; Tinglev, 2005; Westlund, 2003). Det var således viktigt för respektive 

arbetsgrupp (år 1 och 2) att inleda arbetet med diskussioner om vad det kan innebära att vid 

planering av undervisning ta sin utgångspunkt i strävansmålen.  

I det följande presenteras först arbetet under projektår 1, författat av Viveca Lindberg och 

därefter projektår 2, författat av Inger Eriksson. Avslutningsvis diskuteras några konsekvenser 

av arbetet under de båda projektåren – både med avseende på det kollaborativa arbetet och på 

det innehållsliga arbetet. 
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PROJEKTÅR 1: FRÅN INNEHÅLLSANALYS TILL 
VERKSAMHETSPLANERING 

Den första delen av projektet pågick under läsåret 2004-2005 och följdes upp med en 

avslutande presentation för lärare i hela Farsta stadsdel lärare i november. Sammanlagt deltog 

åtta lärare från fyra skolor – en förutsättning för deltagande var att det skulle finnas minst två 

lärare från samma skola. Detta krav motiverades dels med att varje lärare skulle ha möjlighet 

att dela sina erfarenheter med någon på arbetsplatsen dels utifrån förvissningen möjligheten 

att åstadkomma mer långsiktiga effekter om erfarenheter delas av flera och inte enbart blir 

privata.  

De lärare som deltog i projektet gjorde det på sin arbetstid; tio procent av deras arbetstid var 

avsatt för arbetet inom projektet. Praktiskt innebar det för lärarna under det första projektåret 

att varje torsdag eftermiddag var bokad för projektet. Den tiden användes på något av följande 

sätt: 

• För alla lärare gemensamt möte 
• Gemensamt möte för lärare och forskare 
• Möte mellan de två lärarna inom en skola 
 

Utöver dessa torsdagsmöten ingick ett heldagsseminarium i början av november 2004, till 

vilket forskarrepresentanter för matematik och matematik-didaktik hade inbjudits (se nedan) 

och ett avslutande heldagsseminarium i början av juni 2005. 

I denna del av rapport redovisas vilka slutsatser om hur man kan arbeta i relation till mål att 

sträva mot som kan das av arbetet under det första projektåret. Beskrivningen belyser också 

den process som ledde till dessa slutsatser. Av denna anledning belyses bredden av innehåll 

som diskuterades under de möten som hölls tidigt i projektet. Sedan ges korta beskrivningar 

av den experimentundervisning som genomfördes i fyra klasser och sist följer slutsatserna 

från detta år. 

Lärare under projektår 1 
Sammanlagt åtta lärare deltog under det första projektåret från fyra av stadsdelens skolor. 

Från Tallkrogens skola deltog Nina och Ulla. Nina undervisade elever i år 4-6, under 

projektåret undervisade hon i år 6. Hon är utbildad 1-7-lärare med tio års arbetserfarenhet i 

skolan, innan dess var hon förskollärare. Ulla hade många varierande arbetslivserfarenheter 

innan hon utbildande sig till lågstadielärare. Ändå hade hon hunnit arbeta vid Tallkrogens 
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skola i tjugo år och, före det även på några andra skolor. Under de sex år som föregick 

projektet hade Ulla anställning som speciallärare, med enbart matematik för elever i år 1-6. 

Från Sköndalsskolan deltog Lena och Britt-Marie. Lena är utbildad till lågstadielärare, hon 

gick sin lärarutbildning innan den blev en högskoleutbildning 1977, d.v.s. under 

seminarietiden. Under projektåret undervisade hon klass i skolår 1. Lena har haft anställning i 

olika delar av Sverige. I Stockholm arbetade hon först vid tre olika skolor, innan hon fick 

anställning vid den skola där Gudrun Malmer (jfr t.ex. Malmer 1997) arbetade och där lärarna 

ägnade mycket tid åt matematik, särskilt s.k. kreativ matematik. Britt-Marie avslutade sin 

utbildning till mellanstadielärare 1971 även hon utbildad på seminarietiden således. Under de 

senaste åren har hon även undervisat från och med år 3. Hon har gått flera kortkurser 

relaterade till matematik och prövat olika sätt att arbeta för att få barnen att förstå matematik. 

Under projektåret var hon dels klasslärare för en av klasserna år 5 och dels undervisade hon i 

matematik i år 6. 

Från Sandåkraskolan deltog Lena och Mia. Lena är lågstadielärare sedan ungefär tjugo år, 

fem av dessa har hon varit anställd vid Sandåkraskolan. Under projektåret undervisade Lena i 

år 3. Mia avslutade sin 1-7-lärarutbildning 2002 (med inriktning mot svenska som andraspråk 

och engelska). Under projektåret undervisade hon i år 2 – den första klass hon får följa från 

början. 

Från Hästhagsskolan deltog Carina och Annika. Carina är 1-7-lärare med inriktning mot 

svenska som andraspråk. I hennes lärarexamen ingick även ingick 5 poäng matematik. Senare 

kompletterade Carina sin lärarutbildning med breddad kompetens i matematik. Då projektet 

startade hade hon tio års erfarenhet av lärararbetet. Även Annika är 1-7-lärare med 5 poäng 

matematik inom sin lärarutbildning, hon blev klar med sin utbildning 1995. Före det hade hon 

arbetat nästan 20 år som fritidspedagog. Under projektåret undervisade Annika i år 4. 

Parallellt med projektet deltog hon i en distanskurs i Kreativ matematik. 

Gemensamma torsdagsmöten 
Under höstterminen 2004 träffades lärarna och forskarna till en början för gemensamma 

möten varannan torsdag eftermiddag, de övriga torsdagarna använde lärarna på respektive 

skola för gemensamma frågor. Från och med månadsskiftet oktober/november konstaterade 

lärarna att de föredrog möten med hela lärargruppen framför möten på respektive skola. 

Grundidén med att dela upp arbetstiden inom projektet i för forskare och lärare gemensamma 

möten å den ena sidan och separata möten för respektive grupp baserades på antagandet att 

det fanns både gemensamma och specifika intressen inom projektet.  
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Inledningsvis beskrivs de två första mötena mellan lärarna2 och forskarna rätt ingående, i 

syfte att ge en bild av utgångsläget. Sedan ges en redovisning av vilka teman som uppstod i 

samtalen under de gemensamma mötena. Även om redovisningen börjar med det första mötet, 

kommer den fortsatta redovisningen inte att vara strikt kronologisk utan fokus ligger istället 

på återkommande teman i samtalen.  

DET FÖRSTA MÖTET – ”STRÄVANSMÅLEN OCH JAG” 
De två första mötena utgjorde ett slags ingång till arbetet med strävansmålen, vart och ett på 

sitt sätt. Under det första mötet (2004-09-02) gjordes en generell kartläggning av deltagarnas 

uppfattningar om och erfarenheter av strävansmålen. Vidare handlade det första mötet, från 

forskarnas sida, även om att försöka få en uppfattning om vad lärarna uppfattade att de sagt ja 

till – d.v.s. vad de trodde att projektet handlade om. Inger presenterade projektet som ”ett 

projekt där vi jobbar tillsammans” och att det ”inte är ett fortbildningsprojekt, ni går ingen 

kurs” utan ”ett forskningsprojekt där vi har olika intressen i vad vi vill utveckla kunskap om”. 

De lärare som deltog under projektets första år representerade de tidigare skolåren. 

Beträffande lärarnas erfarenheter av mål att sträva mot var utgångsläget följande: 

Lärarna vid skola C tog som sin utgångspunkt de erfarenheter de hade av det kollegiala 

arbetet med arbetsplaner: 

Lärare: Vi på mellanstadiet har under året suttit och jobbat med våra nya arbetsplaner och då har vi 
ju tittat en hel del på strävansmålen, inte bara i matematik utan i alla ämnen. Och vi känner tydligt 
allihopa att det inte är ett tillräckligt levande material i undervisningen. Det går inte riktigt hand i 
hand, utan man jobbar fortfarande mycket efter det som jag känner finns osynligt skrivet, att det 
här ska ingå, och mycket – tyvärr – läromedelsstyrt, tycker jag. 
Lärare: Jag tänker på det som [forskare] sa (…) att "strävansmålen är ingenting man kan lära ut, 
utan det är resultatet av en undervisning." (…) Och jag tror ju, (…) att siktar man mot 
strävansmålen så är jag övertygad om att det är lättare att få barnen att nå uppnåendemålen. 
 

En av lärarna vid skola D sa redan vid presentationsrundan att hon blev intresserad av den 

presentation av projektet som gjordes för en större grupp lärare från Farsta under våren 2004. 
Lärare: Att jobba mot strävansmålen tyckte jag lät väldigt intressant, för oftast är det ju 
uppnåendemålen man tittar på, men jag tror man kan få barnen att gå mycket, mycket längre 
genom att gå vidare. 
 

På den direkta uppmaning som gavs till alla projektdeltagare, att säga något om 

”strävansmålen och jag”, sa lärarna vid skola D följande: 
Lärare: Vi har kikat på uppnåendemålen när det gäller dom här barnen som har det jobbigt, men 
när det gäller dom duktiga eleverna, som jag bedömer har ett matematiskt tänk och kunnande… ja, 
då har vi kikat på målen i årskurs 9 plus strävansmålen för att försöka få dom vidare, och även i 
sexan då… ja, att vart ska dom någonstans, och då är det ju nians mål och strävansmålen vi har 

                                                
2 I fortsättningen namnges i allmänhet ingen. I de utdrag ur samtalen som används i texten anges endast om det 
är en lärare eller en forskare som uttalar sig. 
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kikat på. För jag tror, precis som [lärare] sa, att tittar man på strävansmålen så kan säkert dom här 
barnen som har det jobbigt nå längre än dom gör idag. 
Lärare: Vi har ju också suttit och jobbat väldigt mycket med arbetsplaner och strävansmål, eller 
uppnåendemålen har det väl handlat om… (…) ja, vi skulle försöka få med allting inom 
matematiken, och då var frågan… – ja, om man jämför med läsning till exempel så bygger ju 
läsningen på varandra på något sätt, man plockar bokstäver, och sedan är det meningar, och sedan 
lär man sig skriva och så vidare, det är liksom trappsteg på ett annat sätt än matte. Då kan man 
jobba med cirklar och begrepp samtidigt som man lär sig 10-kompisar, att gissa och uppskatta 
mängder… ja, då skulle man försöka se hur man kan få det att sträva efter en viss linje att gå efter. 
Men i matten är det inte så at det ena bygger på det andra, utan det är mera som en boll, att man 
gör lite av det här och lite av det där. 
 

Vid skola A sa en av lärarna redan inledningsvis att ”vi har jobbat mot strävansmålen i 

svenska”. Senare berättade de båda lärarna om sina gemensamma upplevelser av att ha läst 

mål att sträva mot i kursplanen i matematik: 
Lärare: Jag och min kollega läste igenom strävansmålen förra gången, och sedan… ja, vi ska ha 
föräldramöte ikväll och har börjat fundera över utvecklingssamtalen då vi brukar ha en ganska 
gedigen lista på… ja, man brukar ta tillfället i akt helt enkelt, och pratar väldigt mycket om målen, 
hur vi ska arbeta, och vilka mål vi ska jobba mot och så vidare. Men när jag funderar på det här 
med strävansmålen så känns det som att det är egentligen en helhet i matematiken (…) det är mera 
ett språk, en fördjupning, att skapa intresse, att – ja, att fördjupa sig mera i matematiken. Då tänkte 
jag att egentligen håller jag på för mycket med delarna i stället för att se helheten, men det kräver å 
andra sidan mycket engagemang och planering, och det stupar lite där. När man har många elever 
så kanske man håller på med dom här enskilda… ja 10-kompisar, positioner, 
multiplikationstabeller och allt det här, så man förlorar språk, helhet och engagemang som skapar 
nyfikenhet och som kanske ändå är kärnan i matematiken, men det finns inte utrymme för detta. 
Lärare: När vi tittade lite på målen så skulle vi försöka få ned det till ett annat språk för att barnen 
skulle förstå vad målen innebär, och då snuddade vi mycket vid strävansmålen, för det var det vi 
ville… ja, att dom skulle kunna… ja, mycket större begrepp och inte bara 10-kompisarna, utan vad 
innebär det och det… ja, att man har en förståelse… 
Lärare: Och så började vi dra ihop olika delar så att man ska kunna kombinera… ja, kunna berätta 
om strategier, modeller och tankesätt till exempel, så att det blir mera av ett språkbruk egentligen, 
för har man ord på saker och ting så har man också en förståelse för det man gör. Ja, så började vi 
resonera, så vi fick ju helt andra mål för vad vi skulle vilja ta upp på utvecklingssamtalen, men vi 
har ingen tid till detta, för vi har redan gjort krav och kriterier med lite barnformuleringar, 
barnspråk, som vi kommer att använda oss av, så att… 

 
Lärarna vid skola B uttryckte tidigt en viss frustration, enligt den ena har lärarna på skolan 

”inte fått någon information om strävansmålen”. Det förstärktes av det de gav uttryck för då 

de skulle säga något om sin relation till dessa mål: 

Lärare: jag vet ju att dom [strävansmålen] finns, för det var ju den kritiken vi fick av 
skolinspektörerna, att vi inte hade några strävansmål och arbetsplaner, så någonstans har vi ju 
missat det. Men på den här distanskursen jag går nu så ser jag ju att jättemycket av det dom pratar 
om handlar ju om det här alltså. 
 

Sammantaget kan man säga att den bild som växte fram svarade mot resultat i de studier som 

pågick inom Timplaneprojektet, nämligen att mål att sträva mot i huvudsak å ena sidan gäller 

elever i de senare skolåren och å den andra så kallade duktiga elever (Eriksson & Jedemark, 

2004).  
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Vid projektstarten hade forskarna och lärarna olika förutsättningar för att börja samtala om 

mål att sträva mot. En del av det specifika intresset inom forskargruppen relaterade till 

läroplaner – och därmed även mål att sträva mot, men projektet hade initierats för att den 

allmänna bilden av skolan var att just dessa mål inte fått någon genomslagskraft i lärarnas 

arbete. Det som lärarna gav uttryck ovan för var således rimligt att förvänta sig. Därför hade 

forskarna valt att sammanställa kopior (utdrag ur några texter, framför allt publicerade av 

Skolverket, som kan betraktas som centrala3) som lärarna ombads bekanta sig med till 

följande gemensamma möte. Syftet var att ge lärarna en ingång till det som låg till grund för 

den åtminstone delvis annorlunda förståelsen av strävansmålen som forskarna hade med sig in 

i projektet. 

Avslutningsvis presenterades den grovplanering av projektet, som gjordes i relation till 

forskningsansökan under vårvintern 2004 för lärarna. Forskarna betonade att projektet 

handlade om att börja utforska strävansmålen – d.v.s. att vi inte hade ett färdigt svar – och 

tillsammans hitta olika områden att arbeta med. Vidare informerades lärarna om att arbetet till 

en början skulle ligga på en principiell nivå, där förhoppningen var att hitta redskap för hur 

arbetet i relation till strävansmålen kunde utformas. Utifrån detta skulle lärarna sedan utforma 

och genomföra konkreta undervisningsexperiment, som skulle dokumenteras. Under 

senhösten var ett seminarium med experter inplanerat, i syfte att få ämneskunniga synpunkter 

på det gemensamma arbete som gjorts fram till dess. Forskarna betonade att planeringen och 

tidsramarna skulle ses som övergripande och att tidsramarna planerats utifrån de erfarenheter 

de hade av hur lärarnas arbete i skolor i allmänhet fördelades över terminen. Ytterligare en 

aspekt som betonades var att forskare och lärare rimligen kunde antas vara intresserade av att 

utveckla kunskap om delvis olika aspekter av arbetet med strävansmålen och att de förslag 

som gavs i planen endast skulle ses som just förslag och därmed inte var bindande.  

DET ANDRA MÖTET – REFLEXIONER OM TEXTER OM MÅL ATT 
STRÄVA MOT 

Följande möte började med att forskarna bad lärarna kommentera texterna. Flera av 

kommentarerna handlar om de reflexioner lärarna gjorde över sitt arbete i relation till 

texterna. 

                                                
3 Mål att sträva mot/kursplanen i matematik; Skolverket (1992). Bildning och kunskap. Särtryck ur 
läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning. (kapitel 2); Skolverket (2001). Att organisera kunskap – om 
skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden (Kapitel 3); Skolverket (2001). När inget facit 
finns: om skolutveckling i en decentraliserad skola (s. 59-61); samt Carlgren och Marton (2000). Lärare av i 
morgon (kap 6-8). 
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Lärare: Det jag faktiskt har fastnat lite för är det här med lärarens professionella objekt, (…) det 
var nästan som thriller för mig. Jag förstod mer och mer och blev alldeles fascinerad av det, av att 
se att det är problematiskt, att det kanske förklarar vad vår professionalism ligger i, och att det 
naturliga objektet kanske saknas för oss. Jag reagerade på det här som man faktiskt gör i skolan, att 
vem som helst kan komma in och vara lärare… ja, vad är egentligen vår professionalism, vad 
består den i, vad är det vi kan och är bra på? (…) 
Lärare: Sedan har jag funderat mycket på – hur undervisar jag när jag lär barnen någonting, hur 
gör jag, är det förmedlingspedagogik, eller att sätta in det i ett sammanhang… Ja, jag började syna 
mig själv lite grand, och jag började också fundera mycket kring det här. Vad det är för 
metakunskaper barnen får när jag lär dom någonting? (…) 
Lärare: Vi reagerade på (…) det här att vi ofta planerar undervisningen utifrån uppnåendemålen, 
och vi har suttit och brutit ned alla målen i små, små detaljer så det blir som checklistor, och så 
läser man att man tappar jättemycket kvalitet i det här arbetet. Och då känner man att gud, här har 
vi suttit och gjort precis tvärt emot, och lagt ned världens jobb. Och det här gäller ju också det här 
med diskussioner och pedagogiska samtal, så man får helheten och får det här runtomkring och 
inte bara tittar på det eller det målet. Ja, så det var en väldigt skrämmande läsning tycker jag 
(2004-09-16). 
 

Under samtalets gång framgick det att lärarna på två av skolorna specifikt fokuserat mål att 

sträva mot och hur man skulle kunna förstå dem i förhållande till undervisningen: 
Lärare: När vi läste strävansmålen så kom vi på att om man gjorde en tankekarta… ja, om man till 
exempel har multiplikation i mitten, och så tar man alla olika sätt man brukar använda när man går 
igenom det, och så försöker man koppla det till vilka strävansmål dom tangerar. Om man skulle 
göra så med dom olika delarna så skulle man ju antagligen komma fram till att det är vissa 
strävansmål som man ofta har med och andra kanske man inte alls har med, och i något moment 
kanske man får in flera… (…) 
Lärare: Vi hade mycket livliga diskussioner om förmågor, förhållningssätt, och balansen mellan 
hur och vad. Vi fastnade också i det här med målen att nå medan man strävar, vi pratade om hur 
det faktiskt ser ut på den fronten, hur man jobbar egentligen, och hur man tänker (2004-09-16). 

 
En del av lärarnas kommentarer handlade om mål och kriterier å den ena sidan och 

föreställningar om barns olika förutsättningar för lärande och lärararbetet i förhållande till 

dessa å den andra (se avsnittet om återkommande teman). 

Sammanfattningsvis genererade texterna om strävansmål reflexioner av varierande slag – 

från vad som skulle kunna vara specifikt kännetecknande för lärarkompetens till hur man ska 

förstå grunden för betygskriterierna för MVG, från föreställningar om orsaker till bristande 

skolframgång till hur man kan (eller borde) undervisa barn som inte lär sig. 

GEMENSAM PLANERING OCH VAL AV MATEMATISKT INNEHÅLL  
Efter de ovan redovisade reflexioner omkring texterna inleddes arbetet med matematik i 

relation till kursplanens mål att strävan mot. Enligt den preliminära plan som forskarna hade 

gjort upp skulle arbetet börja med att alla lärare gemensamt gjorde en hypotetisk planering av 

ett avgränsat matematiskt innehåll i relation till dessa mål. Före mötet hade forskargruppen 

diskuterat vilket begrepp de skulle använda för att inte skapa förvirring: moment föreföll vara 

relaterat till den tidigare läroplanen, men vad använde man istället? I arbetet med 

lärarstudenter var område ett begrepp som verkade användas på skolorna och därför beslöt 
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forskarna sig för att använda det. Vidare sades att det måste vara möjligt för alla deltagande 

lärare att, oavsett vilket år de undervisade i, arbeta med detta område. En av lärarna frågade 

omedelbart ”Menar du med område ett matematiskt… – alltså till exempel bråk?”. Begreppet 

område visade sig dock skapa problem – lärarna försökte komma underfund med vad 

forskarna avsåg med begreppet, medan forskarna valde begreppet för att de mött just detta 

begrepp i samtal med lärare i andra sammanhang då de markerade innehållsliga 

avgränsningar.  

Då förvirringen lagt sig kastades en mängd förslag fram. Till en början handlade dessa om 

t.ex. tid, vikt, volym, taluppfattning. Sedan följde en diskussion om hur område kunde förstås 

i relation till mål att sträva mot: 

Lärare: Jag kollade lite på dom här mål och strävan mot, och tittade på det här med olika kulturer, 
historiskt… ja, jag vet inte riktigt vad jag ska sätta som rubrik för det är ju inget kapitel i en 
lärobok på det sättet, och det tror jag kanske att vi jobbar för lite med… 
Forskare: Vad vill du kalla det? 
Lärare: Matematik i historia och kultur… nej, jag vet inte 
(…) 
Lärare: Ja, jag tycker inte det är så viktigt vad vi hänger upp det [planeringen] på egentligen – 
alltså vilket område eller ämne vi väljer – jag tycker inte det är det som är det viktiga i den här 
undersökningen vi ska göra, utan jag tycker mera det handlar om att se strategier till exempel, hur 
gör dom [eleverna] – hur tänker dom, hur sätter dom ord på det, och så vidare (2004-09-16). 
 

En av lärarna kommenterade detta med att vad de valde var beroende av vad studien skulle 

komma att användas till, d.v.s. om det var en jämförelse som planerats och i så fall av vad. En 

annan relaterade sina kommentarer till strävansmålen och sade att man kan tänka ”på två sätt, 

det här vanliga: lästal, problemlösning, klockan, termometern, räknehändelser, sagor och så 

vidare, eller… ja, när jag tittade på strävansmålen så tänkte jag på det här just att få barn att 

samtala, argumentera för en ståndpunkt”. Den kommentaren hakar en annan lärare på och 

säger att ”För det hade du ju med i ditt förslag, hur dom formulerar sig, det hörde liksom ihop, 

hur dom tänker och hur dom formulerar sina tankar, alltså strategi och formulering”, och de 

enas om att detta är relaterat till begrepp. 

Här ingrep den andra forskaren och sa att alla de områden lärarna talade om var relaterade 

till någon lärobok, men att det sällan framgick av böckerna varför kapitlen i läroböckerna 

kommer i en viss ordning eller vilket problem man försökt lösa inom matematiken som gett 

upphov till de olika kapitlen: 

Forskare: Varför ska vi använda en termometer och varför har vi tid och så vidare, det blir ett spel 
i sig själv. När jag läser strävansmålen – utan att dom är konkreta så ligger dom på ytan… ja, detta 
att hitta problemen som gör det nödvändigt att använda matematik (2004-09-16). 
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Sedan föreslog forskaren att gruppen skulle enas om en årskurs och genomföra planeringen 

gemensamt och i relation till den så att det blir ”en större arbetsfördelning” där var och en kan 

bidra med olika aspekter till planeringen. Lärarna hade praktiska invändningar mot detta – de 

undervisade inom olika klasser varför ett sådant genomförande skulle skapa schematekniska 

problem. Här uppstod en förvirring, som visade att vad den första planeringen skulle utmynna 

i var oklart för lärarna men också för en av forskarna. Frågan om vad planeringen skulle 

handla om återupptogs och efter att en av lärarna gett ett nytt förslag berättade forskaren om 

ett exempel som sedan kom att prägla stora delar av lärarnas arbete i fortsättningen. 
Forskare: Nu är vi tillbaka vid frågan om att välja en meningsfull enhet. Vad är ett block, stoff 
(…). Jag vill ge ett exempel som illustrerar… och det kommer från en som heter Davydov som 
arbetade med talbegrepp (2004-09-16). 

 
Sedan presenterade Seth det problem Davydov4 gett åt sina elever att lösa. Problemet 

handlade om att eleverna skulle beskriva två föremål (forskaren exemplifierade detta med två 

pennor, vilket ledde till att lärarna ofta refererade till detta som ”pennexemplet”) av olika 

längd, särkilt hur mycket längre det ena föremålet var än det andra. Den grundläggande idén 

var att barnen skulle uppleva ett behov av att ha ett enhetligt måttsystem. Exemplet kunde 

drivas vidare genom att t.ex. be eleverna fundera över sammanhang där det blev viktigt att 

vara överens om vad ”hur mycket” respektive ”hur mycket längre/större etc.” betydde, d.v.s. 

att få barnen att se vilket problem standardiserade mått avser att lösa. Följande kommentarer 

av en lärare speglar det som föreföll vara en vanlig upplevelse i lärargruppen: 
Lärare: Man har ju gått på kurser ibland, och man har hört likartade tankar, och man har fått en 
liten tanke att man… ja, att man kanske ska starta med en fråga eller ett litet problem, men jag får 
en annan dimension av det du nu berättar (…) Viktiga ord som jag suttit och skrivit upp: 
motivation, jämföra, relatera till någonting, relationer, att få logik i det man gör, ska förstå, och ska 
ta till sig, att man får redskap, att begreppen blir redskap… ja, så att jag får in det på något sätt i 
någon slags… ja, jag vet inte, jag är ju inte så duktig på det här (2004-09-23). 

Exemplet väckte intresse hos lärarna, men också farhågor om att deras kunskaper kanske inte 

skulle räcka till för att bedriva den typen av undervisning: ”jag kanske inte kan tillräckligt, 

och det är konstigt just med matematik (…) i en So-bok vet jag ju var jag ska leta (…), men 

när det gäller matte så vet jag ju inte ens var jag ska leta” (2004-09-16). 

Sammantaget gav lärarna flera olika förslag, ett av dem var tid – ett innehåll som 

återkommer under flera skolår. En lärare kommenterade förslaget med att tid skiljer sig från 

andra matematiska innehåll genom att det inte är ”matematiskt uppbyggt riktigt likadant”. 

Gruppen enades dock inte under detta möte om något innehållsligt område, istället gled 

                                                
4 Vasili V. Davydov (1930-1998), forskare vid Russian Academy of Education, som specialiserat sig på frågor 
om lärande och matematik. 
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samtalet över på vilka elever planeringen skulle gälla. Vid ett senare möte bestämde lärarna 

att den första planeringen (övningen) skulle handla om mätning av längd. 

TIDIGA FÖRSÖK ATT ARBETA MED MÅL ATT STRÄVA MOT  
Rätt tidigt under projektet presenterade två av lärarna hur de prövat på att arbeta med 

strävansmålen. Deras arbete väckte de andra lärarnas intresse och gemensamt arbetade lärarna 

vidare på den tankekarta som de två lärarna presenterat. Den kom rätt snabbt att kallas 

Farstamodellen (figur 1) och lärarna prövade på att använda den i sitt fortsatta arbete 
Lärare: Det vi jobbade mest med, om ni bläddrar till sista sidan, det var att bryta ned dom olika 
strävansmålen och se vad dom stod för egentligen. Det här kan man ju göra mycket längre, men vi 
försökte bara få ut något huvud … 
Forskare: Kan ni inte gå igenom punkterna där. 
Lärare: Först skrev vi en slags tankekarta … ja, först hamnade vi så, och sedan ville vi bryta ned 
det en gång till.  
(…) 
Lärare: Ni ser rubrikerna där; Logik, Historia, Symboler, Matematiska språket, Pröva egna 
ståndpunkter, Lösa och redovisa uppgifter, Tillämpa din kunskap, Behärska olika 
lösningsmodeller, och så miniräknare och datorns användningsområden. Det är dom huvudrubriker 
som blev, och så försökte vi konkretisera det lite grand. 
Lärare: Samtidigt som vi pratade om vilka förmågor som krävs för att klara dom olika … om ni ser 
till höger där (2004-10-07). 

 

Figur 1: Farstamodellen. 
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Under de veckor som följde prövade lärarna på att använda modellen. Nedan följer ett 

exempel på hur lärarna upplevde arbetet med att försöka använda modellen för att diskutera i 

förhållande till ett område. 
Lärare: vi fastnade i det här vilken kunskap dom skulle ha när man jobbade med det här området. 
Och då började vi fundera på det här med strävansmål, uppnåendemål… ja, och det tog oss en hel 
torsdag  
Lärare: Ja, vi höll på att diskutera fram och tillbaka, hit och dit, och så började vi läsa och 
fundera… ja, för här handlade det ju om att reflektera över, att pröva på  
Lärare: Ja, så gick vi vidare till nästa torsdag då vi skulle ta itu med grovplaneringen utifrån den 
här tankekartan, och då körde vi fast igen. För det är ju inte så här att man tänker att ja, på torsdag 
ska vi jobba med att öka tilltron till den egna förmågan till exempel  
Forskare: Jaså inte? 
(allmänt skratt) 
Lärare: Utan man jobbar ju med allting hela tiden liksom. Så vi kände att istället för att planera 
utifrån dom här, så var dom bra att ha efteråt (2004-10-28). 
 

Farstamodellen övergavs åtminstone temporärt efter detta möte, men den fortsatte att dyka 

upp i samtal såväl senare under hösten som under vårens arbete.  

HELDAGSSEMINARIUM MED MATEMATIKER 
I det skede då höstens arbete planerades hade forskarna lagt in ett heldagsseminarium då 

ungefär halva höstterminen gått (början av november). Seminariet var avsett som ett slags 

resurs för planeringsarbetet, d.v.s. eftersom forskarna huvudsakligen bestod av s.k. 

generalister – personer med varierande bakgrund och ett huvudsakligt intresse för 

pedagogiska/allmändidaktiska frågor – skulle personer med huvudsakligt fokus på matematik 

eller matematikdidaktik kunna bidra med andra synpunkter. Som inbjudna gäster deltog Lars 

Mouwitz (sekreterare för Matematikdelegationen), Torbjörn Tambour (lektor i matematik vid 

Stockholms universitet och vid Lärarhögskolan i Stockholm) och Magnus Hultén (doktorand 

vid LHS). 

Inför seminariet hade lärarna fått instruktionen att presentera sin planering och forskarna 

hade fått i uppdrag att förbereda sig med en motsvarande planering – att undervisa om 

mätning av längd i relation till strävansmålen i matematik. Utifrån dessa presentationer fördes 

sedan diskussionerna under hela dagen. Nedan ges några exempel på hur lärarna upplevde 

dagen (alla exempel härstammar från mötet 2004-11-18). 

Exempel 1 
Lärare: Vi tyckte det var väldigt roligt och intressant att mötas på det här sättet, att träffa alla dessa 
människor som hade en massa olika infallsvinklar, och… ja, just detta att strävansmålen belystes 
och kanske fick en annan andemening. Den här terminologin som man använder kan ibland lyfta 
saker, den kan göra att man får syn på saker från olika håll. 
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Exempel 2 – det här exemplet är ett längre utdrag som uttrycker lite grann av de förväntningar 

som lärarna hade på mötet med forskarna, samtidigt som det ger uttryck för en viss besvikelse 

– forskarna hade inte svaret. 
Lärare: jag tyckte också att det var en härlig dag, men jag kände mig frustrerad när jag gick 
därifrån. Jag kan fortfarande inte riktigt få tag i vad det var som... (…) jag har strukit under 
strävansmålen kräver kommunikation, det är Lars som säger detta, att det är inte självklart att det 
går att kombinera med individualisering. 
(…) 
Lärare: När du säger det här så kommer jag ihåg vad jag tänkte på när jag gick därifrån… ja, det 
var ju väldigt lite respons, alltså vi möttes ju inte riktigt där. (…) dom här matematikerna hade ju 
inte särskilt mycket inlägg eller synpunkter eller frågor, (…) Ja, och att dom då inte hade så 
mycket av det här som vi satt och väntade på... ja, så vi möttes ju inte riktigt i en kommunikation. 
(…) 
Lärare: Ja, där sitter dom och ska kartlägga planera och göra våra mål, och här är vi på 
verkstadsgolvet och vi kan inte genomföra deras intentioner för vi vet inte hur dom har tänkt och 
dom vet inte hur det ser ut i verkstaden. Och det var bra kände jag, för nu väcktes nya frågor. 
Lärare: Men det var lite bra för självförtroendet att se att det dom hade att komma med faktiskt var 
väldigt likt det vi hade att komma med. Det var ju så här att dom hade hittat på något där borta och 
någonting här, utan det var ändå – 
Lärare: – Ja, det var ju väldigt likt… ja, man använde kanske andra ord, men vi hade ju tänkt rätt 
kändes det som. 

 
Exempel 3 – här ger en av lärarna uttryck för det som föreföll ha gjort mest intryck på dem. 

Det är också något som lärarna återkommande fortsatte att hänvisa till under vårens arbete.  
Lärare: Han [Lars Mouwitz] hade sammanfattat det som att 1. Hade med attityder att göra 2. 
Sammanhanget, 3. Enkulturera 4. Argumentation, 5. Alla stegen i en problemlösning, 6. 
matematiskt omdöme, kvalitativt, när går en modell att använda och inte, 7. Handlade om 
hjälpmedel. Det var väldigt tydligt, och det gillade vi... [skratt]. 
 

Exempel 4 – i det här exemplet kommer det fram att en del av de begrepp forskarna tar för 

givet inte alls är självklara för lärarna. Här visar det sig att ett sådant begrepp har diskuterats 

under dagen och därmed blivit klarare. 
Lärare: vi kopplade lite grand till det som Seth var inne på också, att strävansmålen skulle kunna 
tänkas vara ett utforskande arbetssätt. 
Forskare: Vad tänker ni om utforskande arbetssätt? 
Lärare: Det funderade jag också på, och jag frågade om han tänkte på ett forskningsbaserat 
arbetssätt, men jag tyckte inte att jag fick ett entydigt ja på den frågan. Men lite grand det här att 
man kopplar logik till det man gör, att man har en förståelse för varför jag håller på med det här, 
och att man kopplar det till ett sammanhang eller en situation som ger logik. 
 

Frågan om ’område’ aktualiserades även under seminariet och de diskussioner som fördes 

föreföll vara betydelsefulla för hur lärarna sedan kom att tala om det. 
Lärare: Ja, vilka moment kapitlet innehöll, lite så… 
Forskare: Mm. 
Lärare: Ja, hur området är uppdelat i olika moment. 
Lärare: Jag har aldrig reflekterat över ordet överhuvudtaget. 
Forskare: Och så trodde ni att vi la en särskild betydelse i detta… 
(…) 
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Lärare: Och sedan att man i dom här delarna gjorde begränsningar inom... – Ja, styra hur längd... 
Men man kanske sysslade med subtraktion och addition till exempel... ja, att man från början 
tydliggör var begränsningarna är, för det tenderar ju att svälla ganska snabbt ibland. 
Lärare: Ja, man kan ju göra längd hur stort som helst egentligen (2004-11-18). 
 

Sammantaget gav samtalet om seminariet ett intryck av att lärarna å den ena sidan hade 

förväntat sig något särskilt som de inte fick och att flera saker belystes på för lärarna nya sätt 

å den andra. Av utdragen ovan framgår att åtminstone delar av dagen bidrog till att lärarna 

utvecklade en mer nyanserad bild av hur mål att sträva mot kunde förstås och vad man kunde 

uppmärksamma i planeringen av arbetet i relation till dem.  

Teman i samtalen relaterade till mål att 
sträva mot  

Det vi konstaterat då vi gått igenom det bandade materialet från de gemensamma mötena är 

att några teman återkommer flera gånger och i relation till skiftande sammanhang. I samtalen 

om vilket område lärarna skulle välja för att pröva den gemensamma planeringen i relation 

strävansmålen i matematik framgick olika aspekter av det som karaktäriserade lärararbetet i 

skolorna. Även om det enligt läroplanen (Lpo94) inte finns årskurser i traditionell mening 

präglades lärarnas arbete ändå av att det fanns en lärobok per skolår för ämnet. Då en av 

forskarna föreskog att de inte bara skulle välja ett gemensamt område för planeringen utan 

även ett gemensamt skolår ställde sig lärarna till en början tveksamma. Några av dem 

undervisade enbart barn i de tidigaste skolåren medan andra huvudsakligen undervisade barn i 

åldern 11-12 år. Lärarna fattade slutligen beslut om att välja övergången mellan år 3 och år 4 

och det som bidrog till detta beslut var den idé de hade om vad detta innebar i förhållande till 

läromedlen. En av lärarna reste dock frågan om huruvida den av läromedlen givna 

ordningsföljden för ämnesinnehållet var självklar eller om det fanns andra sätt att förstå 

ordningen i relation till strävansmålen. Frågan komplicerades ytterligare av en annan lärare 

som påpekade att föreställningen om barnens nivå inte nödvändigtvis är relaterad till 

motsvarande skolår.  

Vi har därför valt att belysa dessa teman utifrån sådana frågor eller diskussioner som 

aktualiserades under projektåret. Dessa teman handlade om läromedel, bedömning, barnens 

förutsättningar och matematik i skolan. Av de utdrag ur samtalen som förekommer nedan 

framgår det också att dessa teman samverkar – de förekommer således tillsammans i olika 

konstellationer och är betydelsefulla för vad lärarna uppfattar är möjligt. 



 - 19 - 

 

LÄROMEDEL 
I förhållande till läromedlen fokuserade samtalen huvudsakligen två teman: föreställningar 

om läromedlets överordnade funktion och föreställningar om inneboende kvaliteter hos 

läromedlet. Dessa teman förkom huvudsakligen under höstterminen. Inför decembermötet 

hade lärarna tagit med sig de läromedel de arbetar med och då forskarna anlände till mötet 

pågick ett livligt samtal. Lärarna bläddrade i läromedlen jämförde hur de var strukturerade 

eller granskade specifika avsnitt. Särskilt den gången blev samtalet inledningsvis starkt 

fokuserat på läromedel. Då samtalet vid senare tillfällen relaterade till läromedel låg fokus 

istället på innehållet – hur presenterar olika läromedel ett visst innehåll. 

Det första temat, föreställningar om läromedlets överordnade funktion, berör frågor om hur 

mycket läromedlet ska styra undervisningen: ”om man vågade släppa [matteboken] en lektion 

i veckan för att köra teman” (2004-09-16).  

Ett av exemplen har valts ut för att frågan om att följa läromedlet även är kopplad till vem 

som väljer läromedel. Ibland kan det vara en fråga för den enskilda läraren, i andra 

sammanhang bestäms detta på skolnivå och i ytterligare andra sammanhang är det kommunen 

som fattar beslut om det. Lärarna i projektgruppen använde olika läromedel (egentligen serier 

av läromedel), åtminstone inom Farsta stadsdel varierade läromedlet i matematik således från 

en skola till en annan5, men även variationer kunde även förekomma inom skolorna. Detta 

kunde vålla problem i samband med att eleverna fick en ny lärare t.ex. i samband med 

övergången från skolår 3 till skolår 4 eller vid byte av skola. 

Lärare: Och vi på vår skola har kommit på att vi har väldigt olika läromedel i matematik, både på 
låg- och mellanstadiet, men också mot varandra. Någon bok bygger väldigt mycket på uppställning 
av tal och så, medan den dom haft i vissa klasser på låg inte har gjort det, och här kör man på sitt 
race liksom, för så har man alltid gjort, och eleverna är ju inte där… ja, det här skulle man ju 
verkligen behöva diskutera, hur vill vi göra på skola, så att man är något så när eniga om en röd 
tråd, för sedan att man gör lite olika och så vidare (2004-09-16). 
 

Några exemplet handlar om hur stora avsteg från läroboken lärarna uppfattar att de kan göra. 

Först följer ett exempel på något som inom lärargruppen förefaller ses som rimliga 

(acceptabla) avsteg från läroboken – man skulle kunna tala om temporära utflykter till andra 

uppgifter: 
Lärare: Men det ligger ju en tidsaspekt i det här med matte, att man som lärare måste hinna med en 
del saker under ett år. (…)  
Lärare: Och man återkommer ju till det hela tiden, att man liksom måste ta befälet över 
matteböckerna och kunna sortera bort det som faktiskt bara är vad läromedelsförlagen och 
författarna tycker (2004-10-07). 

                                                
5 Det förekommer även att kommuner eller kommundelar fattar ett övergripande beslut om vilken serie av 
böcker som lärarna ska använda och dessa köps sedan in centralt. 
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Lärare: Så gjorde jag, när jag slängde matteboken så att säga, innan man vågade – ja, då hoppade 
jag över den och den och den sidan för där hade författaren tänkt på ett helt annat sätt än jag. – Ja, 
så jobbade man kreativt med andra saker, och då fick man liksom en egen liten bank att plocka ur, 
och det blir ju som en mattebok det också. (…) Men det kräver ju mera av mig att liksom tänka ut 
vad jag ska plocka ur boken och vad jag ska strunta i (2004-12-02). 
 

Det sista exemplet visar att det finns en uppfattning om gränser för hur långt det är möjligt att 

inte följa läromedlet och att gränserna upprättas även av andra än av lärarna eller skolan – 

även föräldrarna har förväntningar på att det ska finnas en bok: 
Lärare: Den stora nackdelen med en mattebok är ju om den blir ett stressmoment, att man måste 
hinna klart, för man kan ju inte skicka hem en bok där dom bara gjort åtta sidor liksom… (2004-
12-02). 
 

Det andra temat, om föreställningar om inneboende kvaliteter hos läromedlet, handlade om 

huruvida ett läromedel i sig är bra eller dåligt. Den idén som slutligen gjorde att läroboken 

som samtalsämne släpptes var då en av lärarna sa 
Lärare: Jag känner att det jag gör är väldigt platt och väldigt mycket utifrån matteboken, så 
egentligen känns det inte särskilt intressant att utgå från den. (…) 
Lärare: På lågstadiet hos oss skippar man den sista boken i Matte-mosaikserien helt och hållet, 
därför att den trasslar bara till det för dom, och så jobbar med annat istället. (…) 
Lärare: ju mer jag funderar på det så handlar det faktiskt om infallsvinkeln, man kan mycket väl 
använda läromedlen, men det beror på hur man använder dom, och i det användandet får vi också 
med strävansmålen (2004-12-02). 
 

Av exemplen ovan kan man se att de alla härstammar från höstterminens möten. Efter 

decembermötet kan man säga att samtalen om läromedlen fick ett annat fokus. Istället för att 

tala om läromedel som goda eller dåliga i sig blev lärarna mera intresserade av att se hur olika 

läromedel presenterade ett visst innehåll. Man kan således säga att fokus i samtal relaterade 

till läromedel efter höstterminen 2004 försköts från läromedlen till innehållet och uppgifterna. 

BEDÖMNING 
Ett annat tema som återkom i olika sammanhang – och som vi hade tänkt arbetat mera med 

under slutskedet av det första projektåret men inte hann med – var bedömning. Detta tema 

introducerades av lärarna redan under det andra mötet. Bedömning var betydelsefullt för 

lärarna i relation till två aspekter av projektet. Den ena aspekten handlade om lärarnas 

föreställning om att det fanns en stark koppling mellan mål att sträva mot och 

betygskriterierna för betyget MVG å den ena sidan och föreställningar om att elever har (eller 

saknar) något slags inre förutsättningar för att kunna få MVG. 
Lärare: det är så mycket inom skolan som går ut på det… bedömningen, och att MVG handlar 
mera om, eller mycket om mognad i språk och sådant, vilket gör att alla kanske inte kan nå dit. 
(…) 
Att inte alla nivåer är till för alla elever, för man kanske inte är där än (2004-09-16).  
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Även om bedömning för betygssättning inte var aktuellt för någon av lärarna under projektets 

första år, var frågan om bedömning för godkänt ändå en realitet för de lärare som undervisade 

i skolår 3-6. Dels handlade samtalen om nationella provet för år 5 och dels om 

Stockholmsprovet, som ges under skolår 3 och 7 (www.stockholm.se/files/75100-

75199/file_75188.pdf). För lärarnas del handlade fanns det således en oro för vad 

experimentundervisningen skulle komma att innebära för elevernas resultat på respektive 

prov. Lärarna utgick från att den undervisning de skulle genomföra inom ramen för projektet 

skulle skilja sig från det de vanligtvis gjorde. Med den starka bilden av strävansmålen som 

något som gällde äldre elever å den en sidan och ”högpresterande” å den andra,  är det 

begripligt att lärarna oroade sig för att projektet ensidigt skulle komma att gälla den gruppen 

av barn, medan ”de vanliga” eleverna riskerade att få sämre förutsättningar för att klara de 

prov lärarna ålagts att genomföra lokalt och nationellt.  
Lärare: Och just det här med stor klass, att det är många barn man ska tillgodose, hur ser vi att alla 
har kunskaper om vi nu släpper läromedlen och försöker jobba mera laborativt? 
Bedömningsgrunderna tycker jag är lite... – Hur bedömer vi, hur ser vi att det är godtagbart eller 
bra... ja, dom här bitarna. Eller är det som förut att man har det lite grand ändå, och vet... ja, det är 
mycket tankar som snurrar nu känner jag. 
Lärare: Jag håller med, och det känns väldigt, väldigt spännande och roligt, men sedan har jag 
väldigt många tankar kring vad det är för område vi ska försöka koppla loss till just det här och 
göra någonting av. För vissa saker måste jag liksom hinna innan, i och med att jag har en femma 
och vi ska ha nationella prov... - Ja, vad kan jag spara till slutet på terminen, som inte är lika 
viktigt att klara av just nu, och... ja, det är väldigt mycket sådana tankar som snurrar runt just nu. 
Eller man kanske ska skippa det i femman och ta det i sexan sedan (2004-12-02). 
Vi diskuterade just huruvida vi skulle ta in kriterier för bedömningsarbetet redan i början, om man 
funderar på det här med vad är det att göra en plan, och vad ska planen omfatta. Då valde vi att 
inte ta med bedömningen i vårt förslag när vi diskuterade, utan att planen omfattar en slags 
utvecklad konkretisering av dom förmågor som ska utvecklas, eller dom mål man har (2005-01-
13). 
 

Lärarnas fokusering på relationen mellan hur undervisningen organiserades och barnens 

resultat kan också ses i samband med vilka frågor lärarna ställde då en av forskarna berättade 

om hur man arbetade på en skola i England som hon besökt: 
Lärare: Men vad har dom fått för resultat, har dom kunnat mäta det på något sätt? 
Forskare: Nej, men dom är ju för små [5-7 år] dom här barnen… 
Lärare: Men man måste ju kunna mäta kunskaps… (2004-12-09). 
 

I samtalen förekom det även exempel på att frågan om hur man skulle resonera i förhållande 

till bedömning, och vad man kan se som uttryck för kunskapsutveckling inte var något som 

lärarna såg som enkelt och entydigt.  

Lärare: Vi hade en intressant diskussion om det här med strävansmål som vi fastnade i rätt länge, 
när det gäller bedömningsgrund och när det gäller hur man ser att dom kan uttrycka och har 
kunskapen. Det som jag känt många gånger när man jobbar med strävansmålen är att barn… just 
det här att det är ingen trappa vi pratar om, utan det är någonting som finns runt omkring hela tiden 
på något sätt, och ibland kan man ju få… om man nu inte har synen på hur en läroprocess går till 
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så kan det ibland se ut som om barnen backar enligt dom här strävansmålen. Plötsligt har dom inte 
den här tilltron till kunskapen, eller så använder dom sig inte av värdet av matematikens 
uttrycksformer när vi jobbar med det här, vilket ofta handlar om att man har infört nya kunskaper 
som gör att dom… ja, precis som i språk, när man skriver, att man övergeneraliserar 
stavningsregler för att man får in nytt, och då kan det se ut som man backar och blir sämre (2004-
12-02). 

BARNENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
En fråga som ofta återkom under i stort sett hela projekttiden handlade om barnens 

förutsättningar. Detta tema täcker en mängd olika aspekter, t.ex. föreställningar om att det 

finns en relation mellan barnens ålder (skolår) och vad som är möjligt för dem att lära sig. Av 

samtalen kan man dock utläsa att denna relation inte är entydig utan måste ses i förhållande 

till barnens olikheter, som antas bero på såväl inneboende (genetiska) förutsättningar som 

sociala förutsättningar (föräldrarnas engagemang och kompetens, vilket/vilka språk barnen 

hade tillgång till) . Sammantaget präglade sådana föreställningar lärarnas uppfattningar om 

vad experimentet kunde handla om eller hur det skulle utformas. Det första exemplet handlar 

om att höga betyg kräver en viss mognad, som kan förstås som biologiskt relaterad: 
Lärare: det är så mycket inom skolan som går ut på [bedömning], och att MVG handlar (…) 
mycket om mognad i språk och sådant, vilket gör att alla kanske inte kan nå dit. (…) Att inte alla 
nivåer är till för alla elever, för man kanske inte är där än.  
(…) 
Lärare: Det var det vi kom underfund med när vi kom in på MVG, att det är det som gör att vissa 
betyg inte är öppna för vissa elever om man säger så (2004-09-16). 
 

Det andra exemplet fokuserar istället barnens sociala bakgrund. 
Lärare: Fast jag tänker att det inte bara är tidigare skolkunskap, utan det är allt vi har med oss i 
bagaget som kan se helt olika ut, och jag utgår ju från min "normalvärld" antar jag, och det kan 
vara svårt att sätta sig in i vad var och en har med sig liksom (2004-09-16). 
 
Dessa föreställningar om olika slags begränsningar kombineras med andra vanliga föreställningar 
om att brister inom ett område kan kompenseras genom kompetenser inom andra områden: 
Lärare: Det som gäller för sådana barn som har svårt för matte är ju att man kan kompensera… ja, 
så att dom känner att dom duger, att dom är bra, och att dom kan inom andra områden, att man då 
kan jobba på ett annat sätt... 
Lärare: Precis, eller med bild och… ja, så att man försöker få in det där, så att dom känner att… 
för man kan ju växa i den sak man inte kan genom att man kan andra saker, då vågar man mera 
kanske. 
Lärare: För det är en väldig fokusering på just räknefärdigheter, på räknemetoder hela tiden, och 
då faller dom här barnen ur ramen (2004-09-16). 
 

Det var en sådan aspekt som lärarna tyckte att forskarna inte förstod och som ibland gjorde 

dem frustrerade, vilket följande utdrag är ett exempel på. Exemplet är relaterat till ett e-brev 

som en av forskarna skrev med frågor till den plan lärarna skissat på. 
Lärare: ja, vad gör vi med det här i vårt projekt, hur hjälper det oss framåt? Det känns nästan tvärt 
om, som att nejdå, vi ska inte tro att vi är på rätt spår för nu kommer något som vi också måste 
tänka på. Det känns som att vi har hamnat fel och fastnat allihopa… – ja, i det här att utgå från att 
försöka göra målbeskrivningar, för dom här strävansmålen är så enorma. Vi känner att vi skulle 
vilja utgå från det vi gör konkret och sedan titta var någonstans vi kan få in strävansmålen. Ja, så 



 - 23 - 

 

skulle vi vilja gå vidare, pratade vi om. Vi har haft lite olika idéer, antingen att vi hittar på 
någonting, typ bygget, eller också att vi tittar på vad vi faktiskt gör i vår undervisning under 
vårterminen… – ja, att vi går runt så och tittar. Vi är ju kanske lite mer fyrkantiga i tankarna än 
forskarna, för vi står här nere och ser barnen framför oss… – ja, att det ska funka för lille Kalle 
och lilla Stina och lille Pelle. 
Lärare: Ja, för vi kan ju inte stanna upp i en abstrakt tanke, utan vi måste hela tiden tänka på vad 
barnen verkligen behöver få för att dom ska klara sig vidare genom grundskolan. Den tanken finns 
också med och vi lever ju hela tiden under tidspress som lärare precis som vi pratade om (2004-12-
02). 
 

Nedan följer några exempel som belyser hur lärarna tänkte om lärararbetet i relation till de 

föreställningar de hade om elevernas förutsättningar. Några av dem är generella, det sista 

exemplet är relaterade till den planering lärarna påbörjat. 
Lärare: Och då tänker man, kan skolan kompensera den där ryggsäcken som en del har med sig, en 
massa gratiskunskaper och livserfarenhet i språk, tanke, reflektion och allt vad det nu är, som gör 
att dom kan nå en MVG-nivå, kan skolan kompensera det? (…) det är ju min strävan, att försöka 
utveckla barnen, individen, så mycket jag kan, om det nu hänger på mig så är det min absoluta 
ambition.  
(…) 
Lärare: Men jag tycker ändå att det finns en poäng i att man tänker att vad gjorde jag för fel (…) 
Det kan ju vara en sådan sak, att man sorterar ut dom här barnen genom att låta dom räkna räkna 
räkna och träna tabeller – det återkommer jag till varenda gång – istället för att man gör 
matematiken spännande och levande och… ja, hur man nu gör det. Och att man jobbar efter 
strävansmålen, vilket jag också tjatar om, för har man strävansmålen framför sig så jobbar man på 
ett annat sätt än om man har uppnåendemålen framför sig, och som gagnar dom här som inte har 
någon ryggsäck med sig (2004-09-16). 
Lärare: det är ju det som är problemet, just att man får ett så brett spektra av barn som ligger på så 
olika nivåer, och då tänker jag att strävansmålen är väl ändå att utveckla barnen och vidga deras 
begrepp och kunskaper, och att försöka hitta en balans där så man räcker till för gruppen. Ja, jag 
har tjugosex elever, så den frågan sitter jag och funderar på (2004-12-02). 
Lärare: Jag tycker man tittar på vad dom har gjort och vad dom kan när man börjar planera, och 
sedan vad dom bör kunna, men sedan är det klart att läroböckerna styr mycket, det gör dom. 
Lärare: Man kanske går igenom och tittar på vad behöver dom här och vad behöver dom inte. 
Forskare: Vad betyder det, gå igenom och titta?  
Lärare: Utifrån det här... – ja, att man kanske stryker saker, man kanske betonar vissa saker, man 
funderar på genomgången och på vilka barn man ska undervisa, gruppen… – ja, hur fungerar den, 
vad behöver dom och på vilka olika sätt (2005-01-13). 
 

MATEMATIK I SKOLAN 
Att få i uppdrag att iscensätta matematikundervisning i relation till mål att sträva mot – som 

något annat än det man gjort tidigare – visade sig vara svårt. Hur undervisningen i matematik 

i svensk grundskola utformas bygger på en mer eller mindre uttalad tradition (annorlunda 

uttryckt: på kulturella föreställningar) om hur man gör. Vilka dessa traditioner eller kulturella 

föreställningar är går inte enkelt att säga. I samtalen om såväl den första, principiella 

undervisningsplanering av ett matematiskt område som om planeringen av 

experimentundervisningen fanns det flera sådana situationer där aspekter av de här lärarnas 

föreställningar om matematik kom till uttryck. Det här temat belyser några sådana 

föreställningar om vad som sågs som förgivet taget. De indikerade både hur lärarna 
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uppfattade att man gör och vad som de såg som omöjligt. Man kan också säga att de 

synliggjorde vad lärarna i någon mening brottades med för att kunna göra något annat.  

Det första exemplet handlar om att det finns en ordningsföljd som bygger på vad man måste 

kunna först för att kunna göra något annat senare. 

Lärare: Och när kan vi göra olika, i vissa ämnen är det liksom inga problem att göra olika saker, 
men så kom vi in på matte, och då var vi ganska övertygade om att där är det svårare för barnen att 
få välja stoff. Jag har till exempel en kille i min klass som så gärna vill jobba med kvadratrötter, 
men han har ju liksom ingen förförståelse så han bara kan hoppa in på kvadratrötter så därför kan 
jag ju inte låta honom välja det. Jag kan göra en snabb genomgång och visa vad det är för 
någonting men jag kan inte få honom att förstå det än tror jag. Ja, och där fastnade vi, vad är det 
för mattestoff dom kan få välja på och sådana saker. 
Lärare: För sedan måste man ju lägga lite grunder (2004-09-16). 
 

Följande exempel utgör ett senare inslag i samtalet om exemplet ovan. Här tydliggörs vilka 

konventioner som gäller för hur man skriver matematik (strukturerar arbetsgången på papper) 

i skolan. 
Lärare: Men det gäller ju att ändå fånga dom eleverna samtidigt som man lägger grunden för andra 
barn, och även det här barnet… ja, för han kunde ju skriva huller om buller på sidan och så var det 
klart, han kunde börja mitt på sidan, och så fick han inte plats, då fortsatte han längre upp och 
längre ned för han hade ju allt det här i huvudet liksom. Han fick ju leta strukturer då, eller jag fick 
visa honom strukturer, men så få barn har man ju inte i grupperna, man har ju hela gäng, och det är 
det som är det svåra tycker jag, att liksom mata alla med precis det där som ger stimulans (2004-
09-16). 
 

I fortsättningen är exemplen hämtade från de tidiga samtal som fördes om planering av 

undervisningsexperimentet. Fokus här ligger på olika aspekter av det som lärarna ser som 

förutsättningar för undervisning i matematik.  
Lärare: Jag tycker man tittar på vad dom har gjort och vad dom kan när man börjar planera, och 
sedan vad dom bör kunna, men sedan är det klart att läroböckerna styr mycket, det gör dom (2005-
01-13). 
Lärare: Och det jag tycker är svårt på mellanstadiet… på lågstadiet tycker jag det är lättare att 
jobba med konkret material och få in det på ett naturligt sätt, men på mellanstadiet… ja, det är ju 
naturligt med material när det gäller volym och enheter och så, det är ju det det går ut på, men i 
andra bitar… och just när man märker att elever har svårigheter och skulle behöva backa bandet 
lite och liksom uppleva och plocka med grejer för att förstå. (…) 
Ja, prioriteringen är alltid gruppen, förutsättningarna, materialet, läroboken (2005-01-13). 
 

De två sista exemplen är relaterade till försök från forskarnas sida att få lärarna att tänka 

principiellt innan de planerade klassrumsarbetet. Det förslag forskarna gav var att skilja på 

innehållsplanering (vad eleverna ska lära sig) och undervisningsplanering (planeringen av 

arbetet i klassrummet).  
Lärare: man vill liksom se lektionerna, man vill se barnen, man vill se vad kan vi göra, och kan vi 
tända en glimt i deras ögon och allt det där, medan [forskare] pratar om just det här med kärnan i 
matematiken och vad man har ... och det känns som en jätteviktig diskussion, men liksom ... ja, det 
är svårt att bara koppla bort det där andra (2005-02-24). 
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Lärare: jag tycker att [forskare] kretsar kring det hela tiden, att det här med den generella idén 
bakom någonting är så viktig, bakom matematiken i stort och bakom varje moment och så vidare, 
och det har man väl inte riktigt tänkt förut. 
Lärare: - Nej, för man går ju in och presenterar (2005-02-24) 

TEMAN – SAMMANFATTNING  
Sammantaget bidrog de föreställningar som presenterats ovan till att prägla lärarnas 

uppfattningar om vad som var möjligt att göra inom ramen för projektet. De visar också att 

lärarna upplevde att det fanns förväntningar från forskarna om att de skulle göra något annat. I 

detta hade de förstås rätt – uppdraget i styrdokumenten var entydigt, mål att sträva mot ”skall 

styra undervisningen och prägla allt arbete i skolan” (Skolverket, 1996, s. 23) – medan det 

visat sig att mål att uppnå istället hade fått den funktionen. Utifrån detta förväntades lärarna 

göra något annat, och här kände lärarna en uttalad oro: ” Så att det inte bara blir som att jaha, 

det är något flum på gång” (2004-12-09). Den oron bottnade rimligen i den kritik som 

riktades mot 1970-talets ”flumpedagogik” (jfr t.ex. Bergström, 2003). Annorlunda uttryckt 

kan man säga att lärarna ville något annat än det de gjorde men det alternativ de uppfattade att 

fanns värjde de sig emot. Samtidigt kan det sägas utgöra den utmaning som fanns i projektet: 

att frigöra sig från befintliga föreställningar om det möjliga – och om det omöjliga.  

Inspel till de gemensamma mötena 
Även om en del av arbetet genomfördes under de gemensamma mötena bestod arbetet också 

av andra delar. Lärarna kom först två och två med förslag till planeringar som de jobbat med 

mellan de gemensamma mötena, senare planerade alla lärare gemensamt. Även forskarna 

hade separata möten där diskussioner fördes om vad man skulle kunna tillföra de 

gemensamma diskussionerna. Nedan presenteras några av de inspel som gjordes under 

projektår ett.  

TEXTER 
Utöver de textutdrag om mål att sträva mot som redan i samband med första mötet delades ut 

till lärarna gjorde forskarna även sökningar på andra texter som uppfattades kunna ge olika 

slags bidrag till hur man skulle kunna tänka. Då lärarna började fundera på matematiskt 

område för den första principiella planeringen nämndes tid som ett alternativ. En av forskarna 

gjorde då en litteratursökning och skickade en kommenterad förteckning över några 

vetenskapliga artiklar som belyste klassrumsarbetet med tid i skolor på olika håll i världen. I 

samband med en annan diskussion om innehållet där lärarna prövade hur de skulle kunna 

tänka om de skulle välja samma område för barn i olika åldrar föreslogs kapitlet Solrosens 

affär: exempel på en ny sorts pedagogisk praktik av Birgitta Davidsson (1999). Och slutligen 
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gjorde forskarna en litteratursökning i början av vårterminen, då lärarna började fråga efter 

exempel på hur andra gjort. Den litteratursökningen gjordes lite bredare, med (de engelska) 

sökorden volume, mathematics och learning. På basis av sökningen valdes ett tiotal artiklar ut 

som gavs till lärarna. Den text som lärarna främst läste och även kommenterade eller använde 

som exempel i de fortsatta samtalen var dock Solrosens affär, men även andra kapitel i 

samma antologi (Carlgren, 1999) användes. Lärarna upplevde att de engelska texterna var 

svåra att läsa. 

BEGREPP 
Exempel på några av de begrepp som forskarna som forskarna så att säga hade med sig in i 

projektet – och försökte introducera för lärarna – var matematiskt innehåll, begrepp, förmågor 

och nyckeluppgifter. Lärarna reagerade med att börja pröva på att använda dem i olika 

sammanhang. Två sådana exempel där lärarna prövade på att använda dem för att diskutera en 

uppgift de funderat på följer här: 
Lärare: Vi försökte isolera matematiskt innehåll, för jag känner att det är svårt att veta vad som är 
bara just matematiskt innehåll, som inte är begrepp, förmågor och nyckeluppgifter och så vidare. 
Då tänker jag matematiskt innehåll med betoning på matematiskt… ja, det är inte att kunna att det 
här är en deciliter, utan då ska man liksom använda det och räkna med det på olika sätt, men jag 
ser ingen klar skillnad mellan förmågor och… (2004-09-23). 
Lärare: Vi gjorde precis som [forskare], pratade om det här att man går fram och tillbaka och hit 
och dit bland dom här tre [matematiskt innehåll, begrepp och förmågor]... och plötsligt upptäckte 
jag att nej men oj då, nu var vi inne på begrepp, men det var ju helt okej. Och när det var 
matematiskt innehåll så pratade vi om att det handlade om att mäta och jämföra volymer. (…) Och 
sedan begrepp... ja, dom olika måttenheterna, och dom här prefixen, kilo, deci, milli, och så 
jämförelseord... 
Forskare: Som större, mindre...? 
Lärare: Just det. Det vi skrev mest på var förmågor: referensmått, uppskatta… 
Forskare: På vilket sätt hamnade referensmått under förmågor och inte under innehåll? 
Lärare: Det kan nog vara både - och, egentligen, det sa vi nog om flera saker, så det kan hamna 
under både förmåga och innehåll, det beror på hur man vinklar det. 
Forskare: Just det... 
Lärare: För om man säger att kunna använda referensmått... ja, det är ju en förmåga, medan 
referensmått är... – nej, det är inte begrepp... nej, nyckeluppgifter var den tredje… 
Lärare: Men det matematiska innehållet, var det inte att man kunde räkna ut volymen (2004-09-
23)? 
 

Förutom att lärarna försökte använda de begrepp som introducerades av forskarna i relation 

till det planeringsarbete de påbörjat, översatte de dem också till ett språk de var mera 

bekväma med.  
Lärare: ”Att sätta ord på”, skrev vi, och det är väl det vi har pratat om. Det är ju samma sak som att 
kunna använda begreppen för att kunna beskriva och så vidare (2004-09-23)? 
 

Forskarna försökte också bilda sig en uppfattning om hur lärarna tolkat begreppen –  
Forskare: Vad tänker ni om nyckeluppgifter, vad betyder det för er? 
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Lärare: Jag tycker det är svårt… ja, det här som [forskare] pratar om, att göra ett problem som får 
barnen att upptäcka, uppleva och inse, eller komma till insikt om någonting, och det är svårt alltså, 
jag tycker det är jättesvårt (2004-09-23). 
 

MODELLER FÖR HUR MAN KAN ARBETA MED MÅL ATT STRÄVA MOT  
Det exempel som en av forskarna presenterade för lärarna tidigt (i september) i projektet kom 

att bli väldigt betydelsefullt för lärarna under hela projektåret. Dels kom det att fungera som 

ett slags idealmodell för vad lärarna ville iscensätta i sina klassrum i samband med 

experimentundervisningen och dels inspirerade det dem till att omedelbart pröva i liten skala 

och utan förpliktelser gentemot projektet. Ett sådant exempel är relaterat till det samtal om tid 

som utspann sig i gruppen då lärarna övervägde att välja tid som område för den principiella 

planeringen. Forskaren ställde då en fråga till lärarna: ”vad det är för problem som införandet 

av mätning av tid ska lösa?”.  En lärare initierade en diskussion om tid i sin klass. Den ena 

läraren gav barnen i läxa att fråga sina föräldrar vad tid var för något. Barnens olika svar 

användes sedan för en kollektiv diskussion om tid som fenomen. Hennes upplevelse av 

samtalet med barnen var att helt annorlunda än de hon föreställt sig att man skulle kunna föra 

med barn. 
Lärare: det blev något av en aha-upplevelse för mig, det här att hit ska vi, och om det här är tid – 
som det var i det första fallet – ja, då tänker man på hur man ska få barnen intresserade av tid, så 
man inte bara säger att idag ska vi lära oss klockan, utan att man börjar med att fråga sig vad tid är 
och så vidare. På samma sätt som vi har gjort med längd … vad är längd, hur tar man reda på det 
… ja, så har jag tänkt när det gäller strävansmålen … att man inte bara lär sig centimeter och meter 
(2004-10-07). 
 

Även den tidigare presenterade Farstamodellen (jfr figur 1, s. 16), som två av lärarna 

introducerade och som sedan utvecklades av gruppen gemensamt, utgör ett sådant exempel på 

modeller som spelades in i projektet och fick betydelse för det fortsatta arbetet. 

Ytterligare en modell som introducerades av forskarna var den så kallade modellen för 

verksamhetsplanering (figur 1). Den utarbetades av forskarna i syfte att försöka komma bort 

från de starkt situationsbundna diskussionerna som upplevdes som stoppande i relation till 

principiella diskussioner. Så som modellen utformades under det första projektåret lades 

tonvikten på den del som benämndes innehålls analys. 
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Figur 2: Modell för verksamhetsplanering. 

Modellen, som till en början kallades för innehållsplanering och senare verksamhetsplanering, 

var tänkt att fungera som ett redskap för att kunna tala om kunskapsinnehåll på ett sätt som 

skulle kunna överskrida en tradition av att se enbart begreppen och de begreppsliga 

relationerna som det innehåll som eleverna ska lära sig. I modellen består kunskapsinnehållet 

av såväl a) begrepp och begreppsliga relationer, b) de förmågor som är relaterade till 

behärskandet av situationer i vilka begreppen har en funktion och c) de typer av erfarenheter i 

vilket behärskandet av begreppen och de begreppsliga relationerna behövs – s.k. 

nyckeluppgifter. Dessa tre aspekter är ömsesidigt beroende av varandra och kan endast i ett 

analytiskt arbete hållas isär. För att beskriva kunskapsinnehållet i mätning av volym, krävs att 

man kan a) begreppsliggöra såväl mätning som volym och beskriva relationen mellan de olika 

begreppen, mätning handlar då om att tillskriva en egenskap ett specifikt mätetal och mätning 

av volym handlar då om att tillskriva egenskapen volym ett mätetal. Vidare krävs att man b) 

kan urskilja de förmågor mätning av volym och c) att man kan skapa sammanhang där 

mätning av volym har en funktion. Igenom att identifiera nyckeluppgifter med hjälp av 

kunskaper om begrepp och begreppsliga relationer och specifika förmågor kan 

innehållsplaneringen fungera som underlag för planeringen av verksamheten i klassrummet, i 

relation till aktuella förutsättningar av olika slag.  



 - 29 - 

 

Experimentundervisning om mätning och volym 
i fyra klassrum 

Det experiment som slutligen genomfördes baserades på lärarnas gemensamma planering och 

i samtliga fall valde lärarna att arbete i par. Ett experiment per skola genomfördes således 

under de tre sista veckorna i april 2005. Jämfört med den tidsplan som gjordes upp inför 

hösten innebar det en fördröjning med ungefär två månader, vilket ledde till att det inte nästan 

fanns någon tid över för gemensam analys. 

Det område som lärarna valde att arbeta med handlade om mätning av volym, vilket kan ses 

som två slags innehåll: mätning och volym. Inför planeringsarbetet fattade lärarna beslut om 

att alla klasser skulle möta samma uppgift, d.v.s. inramningen av experimentet skulle i 

huvudsak vara detsamma. Utifrån det som lärarna gav uttryck för under gemensamma möten 

och i den kontakt de hade med forskarna via e-post kan lärarnas syfte med experimentet 

formuleras i följande punkter:  

• Lärarna sa vid flera tillfällen att de ville ”få med barnen”, de ville skapa en undervisning 
som skulle utgå från barnen.  

• Det exempel (av Davydov) som en av forskarna, Seth, presenterade för lärarna – där 
uppgiften bestod i att eleverna skulle jämföra två olika långa föremål och beskriva 
skillnaderna i längd – gjorde ett oerhört starkt intryck på lärarna. Deras förhoppning var 
att experimentet skulle ge deras elever en sådan upplevelse. 

• Lärarna ville också komma bort från den lärobokstyrning och drillträning de upplevde att 
präglade deras undervisning. Istället ville de rikta in arbetet på ”hur vill vi att barnen ska 
tänka?” 

• Slutligen ville lärarna åstadkomma diskussioner som skulle synliggöra barnens tänkande. 
 

Under detta låg även projektets idé, att utveckla redskap som gör det möjligt att arbeta med 

strävansmålen. Den gemensamma grovplaneringen presenterades så här: 
Här är grovplaneringen som vi gjorde tillsammans förra vecka med våra justeringar. Läs mellan 
raderna också. 
 Lektion 1: Eleverna delas in i grupper. Varje grupp tar två nävar pennepasta. De ska bestämma 
mängden på olika sätt, längdmäta, våga och volymbestämma. Vilken grupp har mest? Varför kan 
man inte jämföra. Syftet är att de ska förstå att man inte kan jämföra olika egenskaper. 
När använder man volym? 
Lektion 2: Eleverna får sortera olika förpackningar efter volym. Uppskatta och kontrollmäta. Dra 
slutsatser varför ev. några förpackningar hamnat fel. 
Lektion 3: Vi har hällt upp en liter vatten i olika genomskinliga kärl. Luring; sortera efter volym. 
Kontrollmäta. Olika form men samma volym. 
Undersöka de två sylindrarna av ett A4 papper. 
Lektion 4: Historiskt och kulturellt perspektiv. Vilka volymenheter använder vi och när. Laborera 
med ml, cl, dl och l. Dra slutsatser om sambanden. 
Lektion 5: Något om referensmått. Undersöka. Räkneuppgifter med volym. 
Lektion 6: Baka scones och blanda saft. Praktisk tillämpning av volym. Eleverna utvärderar. (e-
post från lärarna 2005-03-17). 
 

Genomförandet i de enskilda klasserna planerades mera ingående av de två lärare som 

ansvarade för undervisningen, som då kunde ta hänsyn till t.ex. barnens ålder och tidigare 
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erfarenheter i förhållande till mätning och volym. Utifrån denna tvåstegsplanering startade 

experimentundervisningen i varsitt klassrum på fyra skolor med två lärare i varje klass. 

Undervisningsexperimentet planerades för en sekvens om åtta gånger 40 minuter. Hur de 

olika arbetspassen fördelade sig över de fyra veckor experimentet pågick, varierade mellan 

skolorna. Tre varianter förekom: två arbetspass i följd varje vecka, ett arbetspass i början av 

veckan och ett annat i slutet eller två pass under samma dag men vid olika tidpunkter.  

Den presentation som följer visar endast aspekter av klassrumssituationerna. De aspekter 

som har valts ut är sådana som varit betydelsefulla för våra möjligheter att säga något om vad 

det innebär att arbeta i förhållande till strävansmålen i matematik och därför inte de som 

nödvändigtvis bäst synliggör arbetet i klassrummen som helhet. 

I skolorna B, C och D videofilmades undervisningexeperimenten och ljudband (minidisc) 

användes som komplement. I skola A användes enbart ljudband. Utöver det har vi samlat in 

de kopior som lärarna delade ut till sina elever och det finns ca 30 digitala foton från två av 

klassrumsmiljöerna. Mer ingående beskrivningar av olika aspekter av datamaterialet kommer 

att senare, några sådana presentationer har redan gjorts (Björklund Boistrup, 2006; Björklund 

Boistrup & Lindberg, 2006; Eriksson & Lindberg 2006). 

Fokus i presentationerna ligger på problemsituationer. Syftet med att välja ett sådant fokus 

är att försöka identifiera varför det blir ett problem och hur detta kan säga något om vad det 

kan innebära att arbeta i relation till strävansmålen. 

SKOLA A 
I det här klassrummet arbetade lärarna med projektets yngsta elever. Lärarna började med att 

ställa frågan vad eleverna tänker på då de hör ordet volym. Ett av de första svaren en elev gav 

var volym. Detta skapade en viss förvirring då lärarna inte riktigt visste hur de skulle tackla 

svaret, samtidigt som de inte ville avfärda elevens svar. ”Hur tänker du då” sa läraren och då 

eleven sagt att det handlade om högre eller lägre volym accepterade läraren svaret med ett 

”mm” och gav frågan till följande elev.  

Efter denna inledning hade de här lärarna valt att avvika lite i förhållande till den första 

uppgiften. Istället för makaroner fick barnen börja med att mäta vatten som barnen skulle 

mäta med sina nävar, de skulle alltså skopa upp vatten från en hink till ett kärl tills kärlet var 

fullt. Uppgiften var dock i övrigt densamma, nämligen att bestämma vem som hade ”mest”. 

Efter det fick barnen en likadan uppgift men istället för vatten skulle de mäta kottar. De två 

uppgifterna avslutades med en kollektiv diskussion om nävens egenskaper som mätredskap i 

förhållande till att kunna säga vem som hade ”mest”. Diskussionen fokuserade frågor som 
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vad ”mest” betydde – antalet nävar kontra mängde vatten i de olika kärlen, vad som 

påverkade hur många nävar det i själva verket blev etc. Det första arbetspasset avslutades med 

att varje elev först på lapp fick skriva några ord som varit viktiga under dagen, och sedan 

gjordes en gemensam lista över viktiga ord, t.ex. mätning, vatten, redskap, och lärarna 

antecknar orden på ett blädderblock. En av eleverna svarar ”koldioxid”, och då uppstår en 

kort tystnad, sedan frågar en annan elev ”koldioxid, hur kan du säga så?”, varpå läraren säger 

att alla fått i uppgift att säga det de tycker är viktigt och då har en valt att säga koldioxid, 

varpå ordet antecknas bland de övriga på blädderblocket. 

En annan aspekt av arbetet i gruppen med de minsta barnen som var specifikt för just den 

klassen var hur lärarna valde att introducera olika slags mätredskap – standardiserade och 

andra. Barnen fick i läxa att ta med sig olika typer av föremål som angav hur mycket något 

innehöll. De hade med sig allt möjligt: konservburkar, mjölkpaket, måttsatser, läskflaskor, 

shampo-flaskor etc. Den uppgift barnen fick i klassen var att gruppera de olika föremålen 

utifrån att de skulle vara lika på något sätt, d.v.s. en kategorisering av föremålen. Sedan skulle 

de namnge varje grupp – bestämma vad man kunde kalla den typen av föremål. Nedan följer 

två exempel på sådana kategoriseringar. 

   

Figur 3: Behållare, mätredskap och annat. Figur 4: Behållare 

I figur 3 utgör konservburken och medicinflaskan exempel på vad en grupp barn kategoriserat 

som ”behållare” (pappersmuggen utgör en del av ett pågående arbete i annat skolämne), 

måttsatserna som ”mätredskap” och glaset som ”annat”. Figur 4 är ett exempel på en 

kategorisering som gjordes av en annan grupp barn.  

Mätredskap av olika slag fick således en stark betoning i det här klassrummet, liksom 

diskussionerna om deras olika egenskaper. En rutin som lärarna valde att ha med handlade om 

hur varje arbetspass avslutades – först med en enskild reflexion över vilka ord som varit 

viktiga under lektionen och sedan med en kollektiv sammanfattning till vilken alla elever 

bidrog med ett ord.  
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Figur 5. Viktiga ord för en elev. Figur 6. Den kollektiva sammanfattningen. 

 

SKOLA B 
Här delades eleverna in i grupper om 4-5 per grupp. Sedan fick varje grupp en hög med 

makaroner och uppgiften att bestämma hur mycket makaroner de hade. Varje grupp fick olika 

mätredskap, decilitermått, linjal, våg, måttband. De grupperna som fick linjaler respektive ett 

måttband är inledningsvis tveksamma till vad de ska göra med dem. I den gruppen som fick 

linjalerna fanns en osäkerhet om vad uppgiften handlade om och bad den ena läraren precisera 

den. Läraren upprepade att eleverna ska bestämma hur mycket makaroner de hade fått. En av 

flickorna frågade då om de skulle räkna antalet makaroner och fick svaret att det var upp till 

gruppen hur de ville lösa uppgiften. Efter diverse diskussioner började gruppen räkna antalet 

makaroner och skapade små högar med tio makaroner i varje. Då kom den andra läraren fram 

till gruppen och frågade om de använde sig av det redskap de fått och gruppen blir igen 

tveksam till vad de förväntas göra. En elev tar de båda linjalerna och börjar fösa ihop 

makaronerna till en sträng och visar åt de andra att det går att använda linjalerna för att mäta 

hur mycket makaroner de har och deras resultat är 2 meter och 44 centimeter.  

Lärarna samlade sedan alla grupperna och bad dem ange hur mycket makaroner de hade 

och den ena läraren skrev upp resultaten på tavlan: 1½ dl, 2 m 44 cm, 300 g, 1 dl 68 ml, 53 

cm (omkretsen) och 100 g. Sedan frågade lärarna eleverna vilken grupp som hade mest 

makaroner. Eleverna svarade genom att rösta om vem som hade mest. Lärarna frågade då hur 

de skulle kunna avgöra vem som har mest, och en elev föreslog då att de kunde mäta längden 

i alla grupper.  

Den situation som uppstod var att eleverna förespråkade längd som ett bra sätt att mäta och 

jämföra mängden makaroner medan lärarna egentligen ville att de skulle inse behovet av 
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volymmått. En liknande situation uppstod även under den andra lektionen, där längd för 

eleverna föreföll vara ett bra mått medan lärarna ville att de skulle välja ett volymmått. 

SKOLA C 
En motsvarande situation som i skola B uppstod även i skola C, där lärarna arbetade med de 

äldsta eleverna i projektet. Även i den här klassen fick eleverna olika slags mätredskap, men i 

detta fall fanns det också några okonventionella redskap. Eleverna fick måttband, våg, en liten 

ask för tandpetare, piprensare och en äggkopp. I den här klassen fick eleverna dock en 

betydligt mindre mängd pasta, och istället för makaroner hade lärarna valt penne. Även 

eleverna i det här klassrummet föreföll till en början tveksamma till uppgiften, särskilt de som 

fått asken för tandpetare, piprensarna och äggkoppen. Att räkna antalet föreföll vara det sätt 

som tilltalade eleverna mest, särskilt som de var relativt få, så lärarna fick övertala dem att 

använda de redskap de fått. Den grupp som fick måttbandet radade sina pennes efter varandra 

i en lång rad, som de sedan mätte med måttbandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Hur mycket penne? 

Den grupp som fick piprensare trädde upp sina pennes på piprensarna. Då alla var klara följde 

arbetet samma procedur som i grupp B, nämligen att eleverna skulle bestämma vem som hade 

mest. Återigen var det flera elever som föreslog att de skulle räkna antalet penne för att på 

enklaste sätt kunna jämföra vem som hade mest, medan detta inte var vad lärarna ville. 

En annan sådan situation som skapade problem för lärarna i det här klassrummet uppstod i 

samband med att lärarna initierade en diskussion om egenskaper. För att få igång 

diskussionen bad lärarna eleverna beskriva vilka egenskaper väggen i klassrummet hade. De 

samlade alla de egenskaper eleverna räknade upp på ett blädderblock, t.ex. gul, ful, smutsig – 

och egenskaperna blev betydlig fler än lärarna hade föreställt sig. Följande uppgift för 

eleverna var att ange vilka av egenskaperna som var mätbara. Även här fick lärarna andra svar 

än de hade tänkt sig. De egenskaper som skapade mest diskussion i klassen var gul och ful. 

Hur skulle man mäta det? En av eleverna visste att gulhet var något man kunde mäta i 
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färgaffären och en annan sa att fulhet var något man kunde mäta med attitydmätningar. Båda 

dessa svar ledde diskussionen bort ifrån det som lärarna ville styra in den på, d.v.s. volym. 

SKOLA D 
Arbetet i skola D genomfördes till en början som i skola B och C. Varje grupp fick en större 

behållare 3-4 l med mer eller mindre välfylld med makaroner. Varje grupp fick också ett 

mätredskap: ett decilitermått, ett så kallat rätblock, ett måttband, en miniräknare, en våg och i 

en grupp fick de använda sina nävar och grupperna fick i uppgift att, med hjälp av det redskap 

de fått, fastställa hur mycket makaroner de hade. Utifrån de olika resultaten fick eleverna 

sedan bestämma vilken grupp som hade mest makaroner. Efter flera diskussioner om 

huruvida ett större tal, t.ex. 29 (nävar) automatiskt också innebar en större mängd jämfört 

med den grupp vars resultat var 4,2 (meter), enades eleverna under lärarnas vägledning om 

behovet av ett gemensamt mått för att kunna jämföra.  

I samband med den kollektiva genomgången försöker lärarna få eleverna att redogöra lite 

mera utförligt för hur de gick till väga när de skulle mäta hur mycket makaroner gruppen 

hade. Läraren gör även egna förtydliganden genom att utveckla det eleven sagt. Efter en sådan 

sekvens, som i hög utsträckning bygger på hur eleverna formulerar sig, summerar läraren vad 

arbetet handlade om genom att använda begrepp som framstår som mera matematiska: 

Lärare: Man kan alltså sätta namn på egenskaper. Så att man kunde mäta med vikt och även längd 
och rymd och mängd. Så att vågen var ju med vikt och måttband kunde man mäta längden. 
Decilitermått med rymden. Och miniräknare kunde man se mängden också. Och rätblock kunde 
man se hur mycket det rymde. 
 

I denna summering tydliggör läraren relationen mellan det som mäts och det redskap som 

används för mätningen. Efter detta förtydligande säger läraren att de nu ska arbeta med 

volym. Inledningsvis får eleverna individuellt fått skriva ner på en papperslapp vad de tänker 

på när de hör ordet volym. Eleverna skriver under några minuter och sedan samlar lärarna in 

lapparna. Efter det uppmanas eleverna att berätta vad de skrivit – vad är volym? 
Lärare 1: så där då, då har ni fått igång tankarna om volym. Det ska bli jättespännande att läsa vad 
ni tycker volym är. Det kan ju vara en massa olika saker.[vänder sig till lärare 2]. Vi hade några 
frågor. Ska vi samla ihop dem innan jag kör vidare sen? [Lärare 2 nickar instämmande och tar 
över] 
Lärare 2: vad är volym? Era tankar nu…lite vad ni har skrivit och så här…. Du tänker på [pekar på 
en elev] 
Elev 1: när man sätter på radion så finns det olika volym 
Lärare 2: okay det gör det  [lite dämpat – nickar lätt bekräftande - pekar på en annan elev] 
Elev 3: det är mängden av något 
Lärare 2: jaa [lite tveksamt] kan du ge exempel på hur du tänker på 
Elev 6: ljud 
Lärare 2: ljud, ja [kort – neutralt] och  
Elev 7: alkohol [svårt att höra om det är samma elev – troligen en annan] 
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Lärare 2: alkohol, okay – du [pekar på en annan elev] 
Elev 9: volym är ljud så där hur mycket ljud 
Lärare 2: ja, ljud och du 
Elev 10: musik 
Lärare 2: musik [kort, lite dämpat] okay 
Elev 4: jag tänker på färger. Volymen av gult på det ena och en annan volym av gult på den andra 
Lärare 2: jaha [lätt förbryllad] hur man målar en tavla eller…? [visar med händerna en svepande  
rörelse] 
Elev 4: mm  
Lärare 2: okay [uppmuntrande] och du [pekar på ytterligare en annan elev] 
Erik6 det är liksom hur mycket som ry eller ryms i någon ting. Till exempel hur mycket det finns i 
nå’nting om det är en liter mjölk. Så är det volymen en liter. 
Lärare 2: okay så nu kommer du in lite grann på hur man mäter volym ja… har ni förslag på hur 
man mäter om man tänker på vad… [frågar efter elevens namn] vad Erik sa? … Hur skulle man 
kunna mäta den volymen? 

 
Många av eleverna markerar ivrigt och läraren pekar på olika elever. Flera av eleverna ger 

exempel som kopplas samman med ljud. Läraren upprepar vad eleverna säger men i relation 

till dem som hänvisar till ljud återkopplar läraren i princip genom att upprepa elevens svar. Då 

elev 3 svarar att ”det är mängden av något” blir läraren tveksam och ber att eleven ska ge ett 

exempel. Eleven svarar ljud och läraren upprepar svaret. Inte heller elev 7, som säger alkohol, 

får någon annan respons än en upprepning. Det är först då Erik säger att ”det är liksom hur 

mycket som ry- eller ryms i någonting. Till exempel hur mycket det finns i nå’nting om det är 

en liter mjölk. Så är det volymen en liter” som läraren riktar in sin fråga volym som rymdmått 

och släpper frågan om vad eleverna tänkte på när de hörde ordet volym. 

DISKUSSION 
I de exempel från klassrummen som presenterats ovan har vi valt att belysa några specifika 

problem. Det ena handlar det om att lärarna vill skapa en öppen ingång – utgå från eleverna – 

vilket t.ex. kommer till uttryck både i skola A och i skola C då de vill att eleverna ska säga 

vad de tänker på då de hör ordet volym. I båda fallen får lärarna oväntade svar som gör att de 

inte kan fortsätta såsom de tänkt – med volym som rymdmått och mätning av volym. Också i 

skolorna B och C uppstår liknande situationer då lärarna vill att eleverna ska jämföra hur 

mycket pasta de har och eleverna vill att de ska räkna antalet för att kunna göra jämförelsen. 

Lärarna har också i detta fall en plan som de vill kunna följa men i och med att eleverna 

svarar annorlunda än de tänkt sig blir lektionen inte så öppen som de velat.  

En aspekt av experimentundervisningen, som vi visat på i ett tidigare sammanhang 

(Eriksson & Lindberg 2006), är att lärarna valde att särskilt fokusera två av strävansmålen – 

att skapa en undervisning som skulle utgå från och involvera eleverna och att få dem att ”tala 

                                                
6 Fingerat namn. 
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matematiska”. De här båda målen krockade så att säga emellanåt i klassrummen och då 

lärarna måste välja mellan att se till att eleverna kände sig fortsatt involverade å den ena sidan 

och tala matematiska å den andra, valde lärarna huvudsakligen det förstnämnda. De 

prioriterade således ett slags trygghetsaspekt på bekostnad av det matematiska innehållet. 

En annan aspekt av experimentundervinsingen, som är tydligare i de exempel som valts 

ovan, är att lärarna är oförberedda på svar som skulle kunna vara matematiska men inte direkt 

i relation till den uttolkning av volymbegreppet som lärarna gjort, eller till den uttolkning av 

mätning som lärarna gjort. Lärarnas planering blev i en mening mer begränsande än den hade 

behövt bli – men det hade krävt en helt annan förberedelse. Den här aspekten är intressant i 

förhållande till det exempel – den modell – som lärarna eftersträvade att efterlikna (Davydovs 

exempel). Dess förebildlighet som modell blev avgörande för vad lärarna planerade. Lärarna 

var åtminstone till en början rätt besvikna över att deras experiment inte riktgt blev vad de 

hade tänkt sig. Mot detta kan man ställa projektets syfte – att utforska på vilka sätt man kan 

arbeta i relation till strävansmålen i matematik. De specifika erfarenheter som har 

exemplifierats här möjliggör dock att även diskutera hur man ska förhålla sig i situationer då 

det uppstår en konflikt mellan olika mål – vad ska man prioritera? Ska man gör skilda 

prioriteringar i olika situationer? Om man vill ta vara på alla de möjligheter att diskutera 

volym som matematiskt innehåll som ges i de situationer som antyds ovan – på vilka sätt kan 

det möjliggöras? Därför är exemplen ovan värdefulla erfarenheter och kan användas för att 

föra diskussioner om alternativa lösningar i varierande sammanhang. 
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PROJEKTÅR 2: ATT REALISERA STRÄVANSMÅL 
VIA EKVATIONER 

 
Inför det andra projektåret genomfördes vissa justeringar av den grundläggande kollaborativa 

modellen. Bland annat upplevde forskarna ett behov av längre sammanhållna arbetspass och 

mera tid för gemensamt analysarbete, efter de genomförda undervisningsexperimenten. Mot 

denna bakgrund beslöt forskarna att organisera arbetet kring ca en heldag per månad istället 

för att som under det första året vika en halv dag i veckan. Tider och uppläggning 

diskuterades och fastställdes i samråd med berörda rektorer under mars-april Det var inte 

enbart behovet av att kunna arbeta mera sammanhållet under en hel dag som påverkade denna 

förändring. Det var också svårt att samordna alla deltagares kalendrar i flera korta möten. Att 

mötas en dag i månaden framstod därmed som en praktisk lösning. Detta val medförde andra 

problem genom att lärarna då inte var frilagda i schemat.7 

Höstens arbete under projektår 2 organiserades således kring ett inledande 

halvdagsseminarium och fyra heldagsseminarier. Under projektåret var arbetsgruppens arbete 

fokuserat på a) innebörden med att arbeta i relation till strävansmålen, b) val av matematiskt 

område, c) diskussioner om olika undervisningsmodeller, d) planering och analys av 

undervisningsexperiment och e) planering av studiedag. Höstterminens seminariedagar 

fokuserade diskussioner om strävansmålen och planering av undervisningsexperimenten. 

Vårterminen inleddes med ett extra insatt planeringsseminarium och därefter genomförde 

lärarna, två och två i sina respektive skolor, sina undervisningsexperiment. Lärarna valde att 

själva filma sina undervisningsexperiment. I slutet av februari och fram till maj genomfördes 

med utgångspunkt i de filmade lektionerna fyra analysseminarier och avslutningsvis användes 

två heldagar för att identifiera centrala slutsatser av projektet och för att planera innehållet i 

den studiedag som lärarna tillsammans med en av forskarna hade planerat att hålla för 

samtliga matematiklärare på de tre skolorna den 4 oktober 20068. I det följande ges en 

beskrivning av det centrala innehållet i arbete under projektår 2.  

                                                
7 Under projektår 2 upplevde lärarna många problem med att få tid i tjänsten att delta i projektet. Ett problem 
som bidrog till att flera arbetstimmar fick läggas ned på att diskutera de praktiska villkoren för projektet. 
8 Detta informationstillfälle inhiberades av två orsaker. Del för att trots att en inbjudan iordningställdes och 
skickades till skolledningen i början av juni 2005 blev mötet inte schemalagt. Ett nytt tillfälle för lärarna att 
presentera sina erfarenheter ordnades i samband med en allmän projektdag den 20 november 2005. Vid detta 
tillfälle avstod lärarna från att delta eftersom de upplevd att ledningen inte i tillräcklig utsträckning gett dem 
incitament för att genomföra presentationen. 
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Diskussioner om strävansmålen 
För att skapa en gemensam grund för gruppens gemensamma arbete användes, på samma sätt 

som under projektår 1, de första seminarierna till att bearbeta frågor om strävansmålen, 

projektets övergripande syfte och arbetets genomförande. En del av de texter, rörande syn på 

kunskap och strävansmålen, som användes under projekt år 1 (se fotnoten på sid. 12) delades 

ut till lärarna för att möjliggöra för dem att i någon mån förstå forskarnas utgångspunkter. 

Ingen av lärarna hade några erfarenheter av att i sina respektive kollegier ha diskuterat målen 

att sträva mot. I början av projekt år 2 talade lärarna om strävansmålen som något som 

framförallt ska kopplas samman med det högsta betyget (MVG). Strävansmålen uppfattades 

således beskriva kunskapskvaliteter på en viss nivå – en nivå som kan prövas med MVG-

uppgifter i t.ex. ett prov. 

Forskarna å sin sida presenterade uppfattningar av strävansmålen som generaliserade 

beskrivningar av det kunnande (de kunskapskvaliteter) som eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla under skoltiden och att strävansmålen därmed ska fungera som utgångspunkt för 

undervisningens planering (Skolverket, 1996). Forskarna uppfattade att det kunnande 

och/eller det förhållningssätt som anges i strävansmålen ställer specifika krav på 

undervisningen. Givet att undervisningen utformas så att de förmågor och förhållningssätt 

som beskrivs i strävansmålen kan utvecklas så blir resultatet av skolans verksamhet att målen 

realiseras (och att uppnåendemålen samtidigt nås). Strävansmålen kan således endast 

realiseras indirekt som ett utfall av en verksamhet. Som ett led i analysen av strävansmålen 

användes också under det andra projektåret den indelning av strävansmålen som Lars 

Mouwitz presenterade under projektår 1. Mouwitz delar in målen att sträva mot i tre 

kategorier: attitydmål, förmågor som ska utvecklas och mål som ger underlag för innehållsligt 

urval. 

Attityder och förhållningssätt: 
utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära 
sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 
inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och får 
kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken 
utvecklats och använts, 
inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer 
 

Förmågor eleverna förväntas utveckla: 
utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande 
utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, 
jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen 
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utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas 
förutsättningar, begränsningar och användning 
utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter 
 

Vägledande för val av matematiskt område (innehåll): 
Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att 
förstå och använda 
grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent 
olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken 
av viktiga storheter 
grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser 
grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att 
beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information 
grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter 
egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer  
sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer (www.skolverket.se) 
 

I samband med diskussionerna kring strävansmålen var det speciellt det första målet, som 

berör utvecklingen av intresse för matematik och tilltro till den egna förmågan, som på olika 

sätt ofta lyftes och diskuterades under mötena. Att få eleverna intresserade framstod för 

lärarna som mer eller mindre avgörande för elevernas lärande. 

Lärarnas sätt att förstå och tala om strävansmålen utvecklades under året så att skillnaderna 

mellan lärarnas uppfattningar och forskarnas uppfattningar minskade och att mera explicita 

uttolkningar tog form. 

Val av matematiskt område  
Under de första sammankomsterna diskuterades även vilket matematiskt område som kunde 

vara av intresse att fokusera för det gemensamma arbetet. Lärarna var mest intresserad av att 

arbeta med det de kallade för benämnda tal. Enligt deras erfarenheter skapar lösningen av 

benämnda tal ofta problem i undervisningen i och med att eleverna (inte de duktigare) har 

svårt att veta hur de ska gå tillväga. På uppmaning av forskarna utarbetade lärarna en modell 

där de beskriver ett tänkt upplägg för att stegvis arbeta med lösning av benämnda tal.  
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Figur 8. Lärarnas modell över stegen i problemlösning. 

 

Denna modell utgjorde utgångspunkt för gemensamma diskussioner om hur undervisningen – 

och då främst i relation till de kommande undervisningsexperimenten – borde planeras.  
Lärare:  Vi träffades för en vecka sedan, och vi kom fram till ett förslag på hur man kan lösa ett 
problem ... (skickar runt papper) ja, vi tolkade vår uppgift så att vi skulle göra ett förslag på hur 
man ska gå tillväga när man löser ett benämnt tal. Vi funderade kring olika saker, och kom på lite 



 - 41 - 

 

fler saker som kan vara bra att kunna, och så hittade vi då en modell ... ja, det här är ju bara ett 
utkast, så jag vet inte riktigt ... ja, vad ni var ute efter, men vi trodde att det var det här. 
Forskare: Kan ni prata oss igenom modellen? 
Lärare: Startar man här uppe i övre ... ett benämnt tal. Alltså man har en problemuppgift som 
man ska lösa, och då stöter man ju på olika problem här ... antingen är det texten, 
textförståelse/läsförståelse, och då är ju frågan vad man gör där, och vem som har ansvaret för det. 
Vi tyckte att det låg lite utanför oss mattelärares ansvarsområde, vi tyckte snarare att det var 
skolans ansvar att sätta in extra åtgärder för läsinlärning. Men fungerar det så går man ju vidare 
ned i den här vänsterspalten. Man förstår uppgiften, kan plocka ut det som behövs för att ha en 
metod för att lösa den ... ja, då går man raka vägen ned. Det gäller dom som fixar det hela. Stöter 
man på problem i någon av dom här delarna så behöver man använda olika redskap och metoder 
för att klara det, och det är ju där vi kommer in och kan hjälpa och leda dom rätt.  
Lärare: Ja, det här var tanken, men sedan ska man ju kunna jobba utifrån det här också ... 
(2005-10-20). 
 

I arbetsgruppen uppstod diskussioner kring vad som utgör kunskapsinnehållet i benämnda tal 

– det i texten beskrivna problemet eller de matematiska operationerna. Diskussionerna 

fokuserade främst vad det är för kunnande benämnda tal efterfrågar, d.v.s. vad är det man 

måste kunna för att kunna lösa benämnda tal. Inledningsvis såg lärarna elevernas läsande av 

texttalen och användning av modeller (redskap) som det som skapade mest problem vid 

lösningen av uppgifterna. Efterhand konstaterade lärarna att vilket kunnande som 

efterfrågandes i benämnda tal var beroende av vilket matematiskt område de var utformade i 

relation till. 
Forskare:  Om man gör den här typen av innehållsplanering, vad är det man måste kunna för att 
kunna lösa benämnda tal ... ja, det är liksom det ni har jobbat med? 
Lärare: Mm. 
Forskare: Okej, och då börjar det med hur man löser uppgifterna? (…)  
Lärare: Att förstå texten, och sedan förstå den matematiska uppgiften, och att sedan ha redskap 
och metoder för att lösa uppgiften (2005-10-20). 
 

Diskussionerna kring vad som skulle utgöra det matematiska området som 

undervisningsexperimenten skulle handla om var också år två en fråga som tog mycket tid. En 

av orsakerna till att det tog mycket tid i anspråk berodde till stora delar på att forskarna och 

lärarna hade skilda uppfattningar om vad som utgör ett matematiskt innehåll (se även 

projektår 1). För lärarna var det oproblematiskt att tala om benämnda tal som ett matematiskt 

innehåll medan det för matematikerna framstod som problematiskt eftersom benämnda tal i 

sig inte säger vad för slags matematiska problem eller vilka matematiska redskap som 

behandlas. 
Lärare: Alla jobbar med olika delar, och benämnda tal ingår ju i alla ... 
Lärare: Ja, som en gemensam nämnare då ... 
Lärare: Ja. 
Lärare: Men två tredjedelar av våra prov är ju benämnda tal, eller hur? 
 (samfällt ja från de övriga lärarna) 
Forskare: Så egentligen innefattar benämnda tal flera olika matematiska områden? 
Lärare: Ja, alla. 
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Forskare:  Och då har ni ett annat problem, nämligen att definiera vad som är innehåll ... 
Lärare: Hur menar du då? 
Forskare: Om man tittar på rutan till höger, så blir innehållsplaneringen i relation till benämnda 
tal beroende av vilket matematiskt område ni jobbar med, och då får ni göra olika 
innehållsplaneringar för varje matematiskt område eftersom det matematiska innehållet är det som 
blir huvudpoängen, eller hur? (2005-11-20). 
 

Efter diskussioner om vad lärarna menade med benämnda tal beslöt arbetsgruppen att de 

kunde enas om att arbeta med ekvationer som exempel på benämnda tal. 

Under hösten uppstod också en del diskussioner om olika modeller för hur man kan tänka 

sig att undervisning idealt kan planeras och organiseras för att man ska kunna hävda att man 

arbetar i relation till målen att sträva mot.  

Två undervisningsmodeller 
Vid det fjärde mötet på hösten (20051105) bad forskarna lärarna att beskriva hur de tänkte sig 

att de idealt skulle organiserar matematikundervisningen givet att alla elever är snälla och 

samarbetsvilliga. Efter gruppvisa diskussioner presenterade lärarna en modell (båda 

grupperna resonerad i princip lika) som tar sin utgångspunkt i att först (eller snabbt) väcka 

elevernas intresse. 
o Skapa ett matteintresse och öka elevens självkänsla – framför allt genom att hitta en 

verklighetsanknytning 
o Presentera olika matteverktyg och olika metoder  
o Ge stöd till eleverna att tillämpa sina kunskaper (förklara på olika sätt visualisera) 
o Att få upp det logiska tänkandet (fältanteckningar, 2005-11-10 – anteckningar från tavlan) 
 

I diskussionen som fördes i relation till denna modell försökte forskarna utmana det tänkande 

om undervisning om låg bakom lärarnas skiss till modell. Detta gav upphov till en hel del 

argumentation 
Forskare: ni har beskrivit vad eleverna ska göra – vad ska ni göra för att uppnå detta 
Lärare: eleverna ska ju inte förklara 
Lärare: detta är det viktigaste om de ska kunna lära sig 
Forskare: upprepar att det är vad eleverna ska göra  
Lärarna, nej, detta är vad läraren ska göra 
Forskare: ok, detta är vad ni hopas ni ska uppnå. Vad ska ni göra för att uppnå detta? 
Lärare: svårt att sätta ord på – detta är våra mål (2005-11-10). 
 

ATT VÄCKA INTRESSE 
Forskarna försökte utmana och frågade lärarna vilka tekniker de har för att t.ex. väcka 

intresse. Lärarna sa att intresse kan väckas genom t.ex. morötter som betyg, uppmuntra och 

genom att koppla till elevernas vardag. Vidare sa lärarna att intresse också kan väckas genom 

att man som lärare visar det egna intresset och att det smittar av sig. Forskarna kontrade med 

att säga att med en annan idé om undervisning kan frågan om intresse förstås på ett annat sätt.  
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Forskare: lärarens intresse kan vara en igångsättare men om eleverna inte ser meningen med 
innehållet …. Då är eleverna ständigt beroende av att läraren ständigt skapar intresset på nytt och 
på nytt igen att stötta och ge insikt är mera motiverande än personlig entusiasm … men eleverna 
måste ingå i handlingar där de lär sig något för att se mening… (…) vi kom in till den här 
diskussionen för att vi diskuterade lärarnas engagemang och mitt påstående att det var mindre 
betydelsefullt. Vad som var viktigare var att eleverna kunde se mening med vad de gör (2005-11-
10). 
 

Den undervisningsmodell forskarna försökte förmedla en förståelse för genom diskussionerna 

bygger på grundantagande som initialt utvecklats av Elkonin (1961) och Davydov 

(1972/1990), båda med rötter i Vygotsky-traditionen (se t.ex. Vygotsky, 1934/1986). Denna 

modell bygger på tre grundläggande principer:  
1. Den första principen handlar om matematikens särart inom vilket innehållet (vanligen 

beskrivet i termer av begrepp) är strukturerat i beroende relationer; 
2. den andra handlar om vilka aktiviteter (handlingar) som barnen behöver engageras i för 

att kunna lära matematikens begreppsliga strukturer; och 
3. den tredje, slutligen, handlar om hur lärare ska hjälpa till att strukturerar dessa handlingar 

i undervisningssituationen (Chaiklin, 2006).  
 

Beroende på vad matematikundervisningen handlar om – vilken typ av matematiskt innehåll 

som behandlas i ämnet – måste de specifika handlingarna och undervisningsaktiviteterna 

modifieras och anpassas till de konkreta situationer som man har för handen. Detta blev 

speciellt tydligt när denna modell, som under projektår 1 användes för att utveckla en 

undervisning där elever kan tillägna sig en förståelse om ett specifikt begrepp, användes i 

relation till ett område som snarare handlar om att inse värdet av och tillägna sig ett specifikt 

matematiskt redskap. Davydovs undervisningsmodell jämfördes med den modell lärarna 

presenterat och i diskussionerna belystes vari olikheterna mellan dessa båda modeller bestod.  

Den modell forskarna presenterade utgår från att a) en individ är motiverad och intresserad 

(blir engagerade i) att arbeta med innehåll, ämnen och/eller uppgifter som de förstår och b) att 

förståelse utvecklas medan man arbetar aktivt och framgångsrikt med ett problem/en uppgift. 

I ett undervisningstänkande av detta slag består lärarens utmaning i att skapa sådana uppgifter 

som ger eleverna förutsättningar att, genom deltagande, utveckla den nödvändiga förståelsen. 

En grundförutsättning för att detta sätt att tänka om undervisning och lärande ska fungera är 

att lärarna har en bild av vilka förmågor som ska utvecklas, d.v.s. att lärarna har en klar bild 

över vad man kan när man är kunnig. Om man vet vilka förmågor eleverna förväntas utveckla 

kan man också utforma sådana uppgifter som efterfrågar de önskvärda förmågorna och som 

därmed är engagerande.  
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TVÅ TYPER AV INTRESSE 
Frågan om vad som avses med intresse återkom i flera diskussioner och vid ett tillfälle 

försökte forskarna att skapa en större tydlighet i diskussionerna genom att skilja på det de 

valde att kalla intresse 1 och intresse 2. Intresse 1 handlar i matematikundervisningen t.ex. 

om att på olika sätt locka eleverna att arbeta med sina uppgifter. Ett sätt att locka eleverna att 

ta sig an uppgifterna är att välja sådana som innehållsligt berör eleverna. Det kan t.ex. handla 

om att välja uppgifter där problemet är inramat i relation till musik. Ett annat sätt att skapa 

intresse 1 hos är att rama in undervisningen i tävlingsform eller genom att koppla uppgifterna 

till betyg. Intresse 1 kan också skapas genom att läraren försöker övertyga eleverna att de 

längre fram kommer att ha nytta av att kunna det utpekade innehållet medför. Gruppen 

konstaterade att ett problem med intresse 1 är att det vanligen förutsätter att läraren ständigt är 

beredd att återskapa det. Vidare diskuterade gruppen att vad som väcker intresse hos en del 

elever inte väcker intresse hos andra. 

Intresse 2 handlar om det slags intresse som utvecklas genom av att individen i allt högre 

utsträckning bemästrar de situationer som han/hon är involverad i. Att bli intresserad kan ur 

ett sådant perspektiv ses som ett resultat av att man blir allt kunnigare och därmed också 

lättare ser meningen med det arbetet handlar om. Intresse 2 handlar således om att bli 

engagerad i något. Den undervisningsmodell forskarna presenterade bygger på antaganden 

om att skapa förutsättningar för att ett intresse av typ 2 ska kunna utvecklas. Denna modell 

ställer därmed krav på de uppgifter eleverna ska arbeta med. Uppgifter som efterfrågar det 

kunnande som ska utvecklas kräver inte att lärare behöver försöka entusiasmera och 

uppmuntra eleverna före att de ska börja arbeta, eftersom idén är att vartefter eleverna börjar 

bemästra redskapet och klara av att lösa problemen desto mera framstår redskapet som 

intressant och nyttigt. Frågan om intresse är relevant i relation till att det finns mål att sträva 

mot i kursplanen i matematik som beskriver att eleverna: 

utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära 
sig matematik och att använda matematik i olika situationer (Kursplanen i matematik) 
 

Att hjälpa eleverna att utveckla ett intresse för matematik framstår som ett led i skolans 

kunskapsuppdrag. Skrivningen i strävansmålen anger inte att eleverna inledningsvis ska 

förmås att tycka att matematikundervisningen är intressant. Istället betonas att det handlar om 

att utveckla ett intresse – ett tänkande som kan liknas med det forskarna talade om som 

intresse 2.  
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NÄR ÄR EKVATIONER ETT BRA REDSKAP? 
Utifrån diskussionerna om de två olika undervisningsmodellerna och utifrån diskussionerna 

om intresse 1 och 2 fokuserades diskussionerna på vilka konsekvenser som kan dras i relation 

till elevers möjlighet att lära sig förstå och använda ekvationer. Under det första projektåret 

var det gemensamma matematiska området volym och mätning av volym vilket på ett helt 

annat sätt än ekvationer kan ses som ett matematiskt innehåll. Matematiskt är således 

ekvationer snarare att betrakta som ett redskap som är utvecklat för att lösa vissa typer av 

(matematiska) problem. Det grundläggande matematiska tänkandet som kan kopplas samman 

med ekvationer tränas eleverna i redan från de första skolåren i grundskolan även om det då 

sker utan matematiska symboler.  
  4+__= 6 

 

Uppgifter som bygger på de bakomliggande principerna för ekvationer använder i de tidigare 

skolåren ett streck för att symboliserar det okända. När eleverna under de senare skolåren 

möter problem som handlar om att fastställa värdet på en okänd variabel så symboliseras det 

okända med en bokstav (vanligen x). Skillnaden mellan enkla ekvationsuppgifter i t.ex. skolår 

8 och uppgifter som eleverna möter tidigt i utbildningen är principiellt obefintliga. 

Exempelvis kan eleverna i skolår 8 möta ekvationsuppgifter som t.ex.:  
  X+4=13 (Matte Direkt, år 8 sid 74) 

 

I ett inledande skede ombads lärarna samla in exempel på elevuppgifter som inte kan eller 

som är svåra att lösa utan ekvationer. Lärarna granskade olika läromedel (främst 

matematikböcker) och kunde konstatera att de flesta uppgifterna kunde lösas på andra sätt – 

ibland enklare – t.ex. genom att gissa. Lärarna konstaterade vidare att uppgifter som de 

beskrev som G-uppgifter nästan alltid kunde lösas på andra sätt och att det i huvudsak var 

uppgifter de beskrev som MVG-uppgifter som var svåra att lösa utan ekvationer. Det blev 

således tydligt att det inte var lätt att hitta uppgifter som efterfrågar ekvationer som redskap.  
Lärare:  men många elever som prövar sig fram och det är ju också ett sätt att kringgå ekvationerna 
för att för att lösa problemet för att dom tycker …och jag brukar säga att de måste tänka 
strukturerat och att likhetstecknet har en annan innebörd i ekvationer – att vänster höger ska vara 
identiskt… men många tycker att det krånglar till det hela – som att se att 7x = 35 det vet ju alla 
det är ju bara att sätta in en femma x=5. Men sen att liksom gå vidare när det blir lite krångligare – 
att förstå att man måste kunna grunderna för att kunna lösa svårare ekvationer. Men sen finns det 
dom som prövar och prövar och visst det funkar ju. (…)  
Lärare: vad vi har hittat för uppgifter? Vi har bara.. 
Forskare: ja men inte bara uppgifter som alla kan hitta utan uppgifter där ekvationer verkligen har 
något att erbjuda. 
Lärare: ja, ju mer vi letar ju mera inser vi att det går att lösa med andra sätt 
Lärare: alla går att lösa på andra sätt. 
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Forskare: när börjar det bli svårt att lösa på andra sätt. 
Lärare: det är ju såna, när, dom svåraste talen – dom enkla talen går ju alltid att lösa på andra sätt. 
Dom här, typ G-talen. Men då det börjar bli vg-, mvg-tal då börjar det bli mycket enklare med 
ekvation. Prövningarna kan bli väldigt långa, MVG-talen ja. (…)  
Lärare: Då är det snabbast med ekvation, men det går annars också. 
Lärare: Ja, det går att testa sig fram, men det är ju mycket jobbigare. (…)  
Forskare:, alltså på riktigt. (…) När behöver jag det? 
Lärare: när du ska få ut ditt arv och du vet att han ska få den delen och den ska få den delen … 
Forskare: det är ett exempel alltså att man ska fördela arv mellan olika – olika ska ha olika 
andelar… av ett arv. Det är ett problem när en ekvation kan vara … underlättande? 
Lärare: Fast det vanligaste är väl i naturvetenskapen på högre studier sen 
(…)  
Lärare: man ser det som en förenklig, ja … man måste kunna se ekvationslösning som en 
förenkling för lösandet av ett problem i stället för att eleverna ser det att det blir svårare, mer 
komplicerat – obegripligt. Men vi ser det som en förenkling (2005-11-10). 
 

När det gäller att introducera ekvationer är matematikböckerna ofta uppbyggda utifrån att 

eleverna genom att börja med enkla uppgifter ska kunna tillägna sig principerna för 

ekvationer för att senare kunna arbeta med mera komplexa ekvationer. Det forskarna 

problematiserade i relation till detta handlade om att ett sådant angreppssätt fokuserar på de 

matematiska operationerna. Med hänvisning till de undervisningstraditioner, som bygger 

vidare på Davydovs (1972/1990) tänkande, som forskarna använde som utgångspunkt för 

arbetet, lyftes frågan om vilken förståelse eleverna kan utveckla om fokus främst ligger på 

behärskande av matematiska operationer som i relation till ekvationer handlar om att lösa ut 

det okända. Om uppgifterna är av ett sådant slag att de (enklare) går att lösa på annat sätt än 

med hjälp av ekvationer varför ska man då använda ekvationer och framför allt hur ska man 

med sådana uppgifter få eleverna att se ekvationer som ett kraftfullt matematisktredskap. 

Utifrån tankarna om intresse 2 argumenterade forskarna för att de uppgifter eleverna ges att 

arbeta med bör vara av sådant slag att de efterfrågar behovet av ekvationer. Av lärarnas 

diskussioner drog arbetsgruppen slutsatsen att matematiska uppgifter som är svåra eller 

principiellt omöjliga att lösa ut utan ekvationer är ovanliga i läromedlen och att sådana 

uppgifter sällan tillhör vardagslivet. Lärarna betonade dock att de elever som i fortsatta 

studier avser att läsa t.ex. naturvetenskap behöver behärska principerna för ekvationer.  
Forskare: har ni lagt märke till nästan varje gång ni prövar att ge exempel man alltid säger man 
kan göra det på annat sätt. Du [hänvisar till en av lärarna] gav exemplet med de 40% och [hänvisar 
till en av lärarna] säger ”å det är bara logiskt tänkande”. Och du har ett exempel att man kan räkna 
ut och gör det mycket lättare – det som slår mig att i många avseenden – ekvationer – om man bara 
presenterar ekvationer så har man skurit bort den viktigaste aspekten i hela problematiken – och 
det är när är det relevant eller nödvändigt. 
Lärare: men det är just om du ska, om du har allmänna gas-lagen och en okänd. Då måste du 
kunna lösa en ekvation 
Lärare: formler helt enkelt, kunna sätta in värden i en formel och lösa ut det du inte vet – lösa ut 
det okända i en formel.  
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Forskare: jag vill inte pressa fram min poäng (…) jag tror att problemet för eleverna är att de 
saknar den erfarenheten att känna igen: här är en situation … Det är, som matematiklärare är det 
intressant. Men en av implikationerna är att man är tvungen till att inte starta med ekvationer – 
man startar med de praktiska problem eller situationer och använder logiskt tänkande eller 
huvudräkning och så startar man att upptäcka! ok här är ett sätt som man kan finna svaret lättare 
eller snabbare … (…) vad är det för egenskaper i situationer när ekvationer är en fördel och jag tro 
om ni blir mera medvetna om vad är det för kvaliteter så kan man producera sin egen lärobok. För 
det är de situationer som man kan överlämna till eleverna att börja arbeta med (2005-11-10). 
 

Om undervisningen ska utvecklas i relation till idéer om att eleverna först måste vara 

intresserade, som lärarna inledningsvis förordade, är det svårt att inleda med uppgifter av det 

slag där ekvationerna är nödvändiga eller avsevärt underlättande. Om man däremot utgår från 

att intresse är något som ska komma som ett resultat av det man gör behöver man försöka 

utarbeta uppgifter som efterfrågade ekvationer som ett intressant redskap. Med diskussioner 

av detta slag planerade och genomförde lärarna i början av vårterminen 2006 ett antal 

undervisningsexperiment. Forskarna, och då framförallt Seth Chaiklin, fungerade som 

bollplank under lärarnas planeringsarbete. 

Undervisningsexperimenten – genomförande 
och analysarbete 

Lärarna på de tre skolorna valde att utforma sina undervisningsexperiment på olika sätt. 

Gubbängsskolan inledde lärarna sina undervisningsexperiment i januari, I Hökarängsskolan 

genomförde lärarna sina undervisningsexperiment huvudsakligen i februari. Lärarna i 

Kvickentorpsskolan genomförde, på grund av olika praktiska orsaker, sina 

undervisningsexperiment först i mars. Eftersom lärarna genomförde 

undervisningsexperimenten vid olika tidpunkter beslöt arbetsgruppen att analysarbetet skulle 

inledas parallellt med det att undervisningsexperimenten genomfördes. 

Videodokumentationen från Gubbängsskolan utgjorde således material för de första två 

analysseminarierna. Därefter användes ett analysseminarium per undervisningsexperiment. I 

det följande ges en kort beskrivning av hur respektive skola arbetade. 

Gubbängsskolan – Lärarna genomförde fyra lektioner med en grupp elever bestående av 

elever från år 8 och år 9 – ca hälften från respektive år – som hade valt matematik som tillval 

(elevens val). Gruppens storlek varierade från gång till gång (mellan 6 och 13 elever). De 

flesta av dessa elever bedömdes av lärarna som matematiskt intresserade och kunniga. Inför 

lektionerna hade lärarna valt att utforma en mängd olika uppgifter som eleverna skulle lösa 

och därefter beskriva hur de genomförde lösningen och motivera varför de valde att lösa 

uppgiften på detta sätt. Inledningsvis uppmanades eleverna att försöka hitta på så många olika 

sätt att lösa uppgifterna på som möjligt. En av uppgifterna – kub-uppgiften – utgjorde ett 
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centralt inslag i analysarbetet och låg också till grund för lärarna i Kvickentorpsskolans 

undervisningsexperiment (se nedan). 

Hökarängsskolan – Lärarna valde att genomföra undervisningsexperimentet i en av lärarnas 

ordinarie klasser – en klass med 25 elever i skolår åtta. De hade som huvudsaklig strategi att 

bygga upp undervisningen på ett sätt som skulle lära eleverna att behärska ekvationer som 

redskap. De hade i likhet med lärarna i Gubbängsskolan också utformat en mängd uppgifter 

(från lätta till svårare) som eleverna fick arbeta med. De första uppgifterna fick eleverna välja 

metoder men när de kom till svårare då berättade lärarna att ekvationer var ett bra redskap för 

uppgifternas lösning och försökte därmed få eleverna att pröva ekvationer som redskap. 

Kvickentorpsskolan – Lärarna genomförde ett undervisningsexperiment i en klass. En av 

uppgifterna – kub-uppgiften – lärarna valde att arbetade med var en utveckling av en av 

uppgifterna som lärarna vid Gubbängsskolan använt. Efter analysdiskussionen i relation till 

Gubbängsskolans experiment med kub-uppgiften beslöt arbetsgruppen att lärarna på 

Kvickentorpsskolan i ytterligare ett undervisningsexperiment skulle pröva att utveckla 

uppgiften och genomförande med en liten grupp elever. Fokus låg på att utforma uppgifter 

som skapade ett behov av ekvationer. 

Analysen av de olika undervisningsexperimenten genomfördes i relation till filmsekvenser 

som lärarna på förhand hade valt ut. För att ha en gemensam struktur för analysarbetet 

formulerades följande övergripande frågor: 

Vad i situationen kan relateras till strävansmålen (vilket/vilka)? 
Hur kan uppgiften/redskapen/kommunikationen utvecklas i relation till ett eller flera strävansmål? 
Vad är matematiskt i situationen? Är någon situation mera matematisk än någon av de övriga? 
(Fältanteckninger, 2006-02-23). 
 

Forskarna hade utarbetat frågorna före första analystillfället och presenterade dem för lärarna. 

I relation till frågorna uppstod en del diskussioner om vad som avsågs och hur de kunde 

preciseras.  
Lärare:  Jag fattar inte riktigt [hänvisar till en av frågorna så som de var formulerade från början], 
vad efterfrågar strävansmålen i den här situationen? 
Forskare: Om man tar ett strävansmål och tittar på det, och så säger man så här att jaha, om man 
har en sådan här situation och det här strävansmålet, vad skulle man liksom behöva göra, på vilket 
annat sätt kan situationen/uppgiften utvecklas ... ja, det vill säga, vad finns det för krav på 
verksamheten inbyggt i strävansmålet? Hänger du med? Om ett strävansmål väldigt starkt lyfter 
den kommunikativa aspekten till exempel ... ja, då kan man ju säga att det strävansmålet 
efterfrågar kommunikation av något slag ... 
Forskare: I dom andra frågorna tittar man på situationen och så försöker man se hur den passar 
ihop med strävansmålen, och vilka i så fall, men i det andra fallet utgår man från strävansmålen 
och så kan man till exempel beta av dom ett efter ett och säga okej, vad säger det här 
strävansmålet, och hur skulle man behöva göra i den här situationen för att få med det i arbetet. 
Om man säger att hela projektet handlar om att utforska strävansmålens innebörd så blir det som 
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att liksom försöka pröva strävansmålen i relation till den undervisning som pågår. Hur kan man 
tänka kring det här, på vilka sätt kan man tänka kring det här ... 
Forskare: Om vi kopplar tillbaka till det syfte som ... ja, varför ska vi föra den här diskussionen, 
vad är det vi vill åstadkomma med den ... alltså vår övergripande fråga är ju hur kan man arbeta 
med strävansmålen, hur kan man arbeta i relation till strävansmålen, hur kan vi få dom till 
verksamma mål istället för att dom blir någonting som vi inte vet hur vi ska ... men också, vad kan 
vi konstatera att det finns för behov av verksamhetens utveckling liksom ... ja, vi skulle behöva få 
mycket flera inslag av det eller det, eller vi borde dra det här lite längre ... ja, det vill vi också 
kunna säga någonting om i slutänden ... ja, att om man ska jobba med strävansmålen så behöver 
man utveckla verksamheten i relation till det här och det här och det här ... det vill vi också kunna 
säga i slutänden. 
Forskare: Och eftersom ni är sex mattelärare ... ja, om ni går in och tittar på dom här målen med 
era ögon så kanske ni vill säga delvis samma saker om dom, men kanske också - och det är vår 
förhoppning - olika saker, för vi kan inte komma ut till lärare och säga att det bara finns ett sätt att 
jobba med strävansmålen och det är det enda rätta ... 
Lärare: Nej ... 
Forskare: Utan så här ser dom olika alternativen ut som kommer från den här gruppen, ungefär så 
tänker vi. 
Forskare: Och det övergripande syftet är att vi ska få bättre koll på det matematiska innehållet, 
alltså vad är det för ett matematiskt innehåll som strävansmålen efterfrågar egentligen, vad är det 
för matematiskt kunnande som efterfrågas. Det är vad vi vill göra när vi haft alla dom här samtalen 
kring filmerna ... ja, då vill vi kunna säga att ja, så här och så här är det. Åtminstone. Och sedan 
kommer det ju att kräva fortsatt utvecklingsarbete, för vi kommer ju förstås inte  komma fram till 
några slutgiltiga lösningar, men ... 
Forskare: Men åtminstone mera ... ja, sprida till andra, via lärarutbildningarna, via 
lärarfortbildning och ... ja, på olika sätt. 
Forskare: Tycker ni att ni har koll på hur vi tänker? 
Lärare: Kan ni formulera om trean ... 
Forskare: Om du tar den här situationen och försöker tolka den i relation till vart och ett av 
strävansmålen, hur skulle det då förändra situationen för att det skulle svara mot vart och ett av 
strävansmålen? 
Forskare: Eller strävansmålen ihop ... 
L ärare, Men är det inte samma sak som tvåan? 
Forskare: Egentligen inte, i det första fallet utgår du bara från vilka ...(…) Ja, vi kan stryka trean. 
Lärare: Ja, dom hänger ihop (2006-02-23). 
 

Med frågorna som hjälp analyserade arbetsgruppen tillsammans de olika filmsekvenser som 

lärarna presenterade. Med en grov tematisering av analysarbetet framträdde två 

diskussionsområden; reflektion kring ett matematiskt innehåll och strävansmålen för alla 

elever eller bara för en del. Eftersom gruppen under de två första analystillfällena arbetade 

med materialet från Gubbängsskolan kom flera av diskussionerna att relateras till de uppgifter 

som användes under dessa lektioner vilket också återspeglas i rapporten. 

REFLEKTION KRING ETT MATEMATISKT INNEHÅLL 
I det inledande analysskedet uppstod diskussioner som på olika sätt berörde hur lärarna 

arbetade med de olika uppgifterna. Undervisningsexperimenten i Gubbängsskolan 

genomfördes genom att lärarna delade ut uppgifter som eleverna var för sig eller i mindre 

grupper bearbetade, därefter presenterade de sina resultat, redogjorde hur de arbetat och 

motiverade varför de valt den lösningsmetod de valt. Efter det delade lärarna ut nästa uppgift 
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som bearbetades på ett likartat sätt. Uppgifterna var utformade så att de i något avseende var 

enklare i början och sedan allt svårare (mera komplexa). I Gubbängsskolan uppmuntrade 

lärarna eleverna att försöka hitta så många olika lösningar som möjligt till de olika 

uppgifterna. I Hökarängsskolan, där lärarna också lät eleverna arbeta med en mängd av 

uppgifter som de sedan gick igenom i helklass, strävade lärarna efter att eleverna skulle 

använda ekvationer som redskap för att lösa alla uppgifter – även de enklare. I relation till 

filmsekvenser som visade detta mönster frågade forskarna om varför lärarna inte höll tag i 

diskussionerna kring redovisningarna. 
Lärare: Ja, det blir samma sak här, att dom sitter och jobbar i en kvart ungefär med nästa 
uppgift. 
Forskare: Men dom jobbar individuellt först? 
Lärare: Ja, först läser dom igenom och tänker efter, innan dom börjar prata. Och det blir ju 
alltid lite frågor om vad man menar och om uppgifterna också. 
(…)  
Forskare: Just det, men jag menar från det vi har sett på filmen ... ja, det handlade ju egentligen 
om att lägga ut uppgifter som går att diskutera, och det jag inte tycker att jag ser i filmen är 
kommentarer om hur det ska vara ... ja, det låter som att ni har mer som en slags gemensam ... att 
ni arbetar med något som du beskriver att du har infört ... ja, fattar ni vad jag är ute efter eller är 
jag ute och cyklar? Alltså jag fick en slags fråga i relation till filmen som ... ja, vad är matematik i 
det här, och vad är matematikundervisning ... ja, på vilket sätt förbättrar du matematiken? (…)  
Forskare: Men om man går till filmen, och till dom frågor vi hade ... ja, vi hade två frågor ... ja, 
vilka situationer skulle vara intressanta att analysera närmare och hur skulle man kunna analysera 
det? Och jag fick väldigt starkt en fråga till, nämligen vad är matematik i det här? 
Lärare: Vilken fråga avser du? 
Forskare: Generellt i hela filmen, alltså det vi har sett ... alltså i och för sig tyckte jag du svarade 
på något vis ... ja, men allt är matematik, men jag kände mig inte helt tillfredsställd med det för jag 
vet inte alltså ... 
Lärare: Nej, men jag tror vi är ganska låsta i det här att matematik är räkning, och det är väl det 
man vill komma ifrån ... och i och med att man inför och trycker hårdare på dom här 
strävansmålen också, att det inte bara handlar om algoritmer och att sitta och bolla med siffror hit 
och dit, utan matematikämnet ska vara så mycket mer än så. Det är det jag tycker man ska lyfta 
med den här diskussionen, att matte är så mycket mer, och jag tycker eleverna pratar jättemycket 
matte i den här filmen, varenda tanke dom har är matte egentligen, och det är det man ska lyfta 
(2006-02-23). 
 

Diskussionerna i arbetsgruppen kom att fokusera vilket matematiskt tänkande lärarna skapar 

förutsättningar för genom att inte utnyttja elevernas lösningar och presentationer som 

underlag för diskussioner som kunde ha lett till ett mera vidgat tänkande kring matematik. 

Lärarna ser också att diskussionerna inte alltid följs upp. De konstaterar vidare att lektioner av 

detta slag inte förekommer så ofta i den ordinarie undervisningen. Frågan om vad det 

matematiska innehållet utgörs av och hur man kan hjälpa eleverna att se det fokuserades 

också i de fortsatta diskussionerna. Forskarna exemplifierar vad de menar genom att hänvisa 

till en av uppgifterna eleverna i Gubbängsskolan arbetat med: Tre äpplen ska delas mellan 

fyra barn. Alla ska få lika mycket. Hur ska man göra? En del av eleverna hade löst uppgiften 

med hjälp av bråk och en del med procent. En del elever ritade äpplen och gav olika 
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lösningar, t.ex. att två äpplen delas i två halvor och det tredje delas i fyra delar. Andra 

föreslog att man skulle mosa äpplena och mäta med decilitermått (exemplena är hämtade från 

kopior på elevsvar). 
Forskare: Jag har en enkel fråga, nu har ni använt en uppgift. Nu är ni färdig med den med äppel 
eller så… Har ni upplevt att det var en ny fråga eller problem som uppstår? 
Lärare: När man tog nästa uppgift ... 
Forskare: Ja, vad som ligger bakom, min fråga är … en av de utmaningarna med att arbeta på 
detta sätt är att när man är färdig med en uppgift hur går man vidare till nästa ... 
Lärare: Det känns som att eleverna släpper uppgiften och gör ... ja, det blir en ny uppgift, dom 
kopplar inte ihop uppgifterna, så det är nytt för dom och helt nya förutsättningar. 
Forskare: Precis. för att när jag lyssnat till det ni har presenterat så ser det ut som om ni har 
upptäckt en mycket viktig punkt, att eleverna kan ingå i dialog och reflekterar över problemen, 
men om eleverna alltid blir (…) beroende av er, att ni kommer med ny uppgift… man kommer 
med en, löser den och presenterar och så nästa… Vi [eleverna] sitter och väntar på läraren kommer 
med nästa. (…) Och Ingrid frågar vad är matematik och ni säger alla, vi ser en massa matematik. 
Vi [forskarna och lärarna] ser det, men eleverna har inte reflekterat. Så det som låg i mitt förslag är 
att t.ex. säga ok nu har vi fem barn och tre äppel och när det är löst frågar ni hur blir det med sju? 
Därefter är nästa steg OK låt oss titta på lösningarna – är det möjligt att hitta ett mönster. Den 
första gången kommer barnen inte att vara medveten om att det ligger en hel del matematiska 
strategier i att utforska olika variationer bakom.  
Lärare: Ja ... 
Forskare: Men nästa gång ni börjar på ett nytt område så kommer några elever att tänka tillbaka 
och fråga kan vi använda samma strategi igen ... så poängen är att man måste tänka igenom vad är 
det mera allmänna om det finns en mer allmän ... och det kan vara att efter man har gjort det med 
tre, fyra eller fem olika med äppel så kanske man kan säga att ok låt oss nu fundera över vad är en 
strategi och var, var problemen. Idén är att hjälpa eleverna att bli medvetna om vad är målet här… 
att bli medvetna om tankeprocessen som dom använt i processen ... ja, det är märkligt, men när 
dom blir medvetna om vad dom kan så är de intresserade av att använda det och det är mycket 
praktiskt för lärarna… (2006-02-23). 
 

I samband med diskussionen om strategier för att hjälpa elever att bli medvetna om det 

matematiska innehållet i olika uppgifter uppstod också en diskussion om hur lång tid det tar 

och i vilken ålder elever är mogna för sådana processer. Lärarna argumenterade för att en 

sådan process tar lång tid – kanske flera år – och att det delvis är beroende på elevernas ålder. 

Forskarna ifrågasatte huruvida det måste ta så lång tid och om det i så fall kan relateras till de 

undervisningstraditioner som präglar matematikundervisningen. 
Forskare: Alltså det som är huvudfrågan för mig: vad är matematiken i det här ... ja, är det inte det 
som är matematiken? 
Lärare: Nej, jag tycker det beror på situationen, det beror på uppgifterna. Om det är lätta 
uppgifter så kan dom gissa, men det finns uppgifter som inte går att gissa svaret på. 
Forskare: Nej just det, men jag menar i precis den här ... ja, om vi bara pratar om det exempel vi 
har sett nu ... 
Lärare: Men det är ju två olika syften som hänger ihop, men det är självklart två olika syften, så 
man kan inte koppla ihop dom helt och hållet heller. För vissa räcker den här första ... att jaha, det 
här gick att lösa, och det gick att lösa på flera olika sätt, sedan kan man vidareutveckla det rent 
matematiskt som en matematiker, men då är man på en väldigt hög nivå, som egentligen inte 
stämmer på elever i den här åldern, det är ju ett undantag om någon skulle kunna gå vidare med ett 
sådant här problem, däremot kan man få dom att inse att det går att göra det. 
Forskare: Att det går att lösa ... 
Lärare: Att det går att lösa och att det går att hitta systematiska metoder. 
Forskare: Ja. 
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Forskare: Men är det verkligen så? 
Lärare: Det tror jag. 
Forskare: Är det verkligen så, alltså för jag undrar varför det inte skulle gå att i diskussionen ... 
alltså att genom dom här sakerna har ni fått upp en massa ... varför skulle det inte gå att ta itu med 
dom frågorna, att liksom försöka visa på den frågan ... för jag försöker läsa det här strävansmålet; 
att utveckla intresse för matematik, tilltro till det egna tänkandet ... det är oproblematiskt i 
förhållande till det här ... och den egna förmågan att lära sig matematik och använda matematik i 
olika situationer ... ja, om man tar det i relation till det vi har sagt så ... ja, då tycker jag fortfarande 
det känns som att ... ja, var landar diskussionen, alltså hur får man det här att liksom lyfta sig för 
eleverna, hur ska man få dom att lämna den lektionen med någon slags aha-känsla som är 
matematisk till sin karaktär? 
Lärare: Det gör man ju inte helt snabbt, utan det är ju en ganska lång process, och jag tror man 
har inlett den här processen, och som [hänvisar till en av lärarna] sa, att om man börjar med det här 
i sjuan så kanske det är något som landar i nian, men det är ingenting man lär sig på 60 minuter, 
eller på en termin eller så. Det är en väldigt lång process, men det är viktigt att inleda den på något 
sätt, och det är det jag tycker man kan göra på det här sättet, sedan är det en annan sak var det 
landar. 
Lärare:  (…) en lång process, så man kanske kan börja nu och så landar det om tre år för dom 
här eleverna, det är ju ... 
Forskare: Men varför skulle det vara en lång process? 
Lärare: För att eleverna bara femton år och inte tjugofem, dom är barn och det måste vi ha 
respekt för (2006-02-23). 
 

Forskarna argumenterade för att även om uppgifterna kunde bedömas efterfråga ekvationer så 

behöver eleverna hjälp genom diskussioner i klassen att bli medvetna om det matematiska 

innehållet. 

STRÄVANSMÅLEN FÖR ALLA ELEVER ELLER BARA FÖR EN DEL 
En annan fråga som aktualiserades under analysarbetet handlade om huruvida de uppgifter 

som lärarna valde ut kunde användas i vilken elevgrupp som helst eller inte. Lärarna 

argumenterade för att svårare uppgifter endast kan ges till elever som är duktiga. Detta blir 

tydligt i samband med en uppgift som kallades ”kub-uppgiften”: 
En kub med sidan 3 cm doppas i röd färg. När färgen torkat delas den i 27 små kuber med sidan 1 
cm. Några av de små kuberna har färg på 3 sidor, några på 2 sidor, några på 1 sida och någon inte 
på någon sida. 
1. Hur många av de små kuberna har färg på 3, 2, 1 respektive 0 sidor. 
2. Gör på samma sätt för en kub med sidorna 

a. 1 cm 
b. 2 cm 
c. 4 cm  
3. Skriv en formel för hur fördelningen blir för vilken kub som helst, dvs. en generell formel. 
(Fältanteckningar, 2006-02-23) 
 

Eleverna arbetade med uppgiften och klarade av att lösa deluppgifterna 1 och 2 men fick 

problem när de skulle lösa ut deluppgift 3. I slutet på en av filmsekvenserna ser man hur en av 

lärarna i klassen, för att demonstrera för eleverna hur nr 3 ska lösas ut, börjar räkna på tavlan. 

Läraren hinner inte färdigställa uträkningen före rastklockan ringer och eleverna packar ihop 

sina saker och frågar om de får gå. Det blev tydligt i arbetsgruppens diskussioner att 
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uppgiftens tredje delfråga var svår även för läraren. I relation till denna situation fördes en 

diskussion om huruvida en uppgift av detta slag kan användas för elever som ses som 

speciellt svaga.  
Lärare: (…) Likadant med den här sista uppgiften [kub-uppgiften], den var ju mer avancerad; skriv 
en formel för fördelningen på vilken kub som helst, det vill säga en generell formel ... ja, där vill 
man ju ha en kub med ett obegränsat antal delar ... 
Lärare: Var det någon som grejade det? 
Lärare: Nej, jag gjorde det nästan, fast jag vet inte om dom fattade ... 
Lärare: Nästan?! 
Lärare: Ja, det var precis på slutet, men jag fick upp den på tavlan som en formel, men då var 
eleverna nästan ute ur klassrummet ... 
 (allmänt skratt) 
Lärare: Det var precis på slutet så det blev inte så bra, men den gick ju att genomföra, men man 
skulle ha kunnat göra den mycket bättre ... ja, men det berodde mera på tidsfaktorn, att den inte 
hanns med riktigt. Och den var lite för svår för dom, den låg lite grand över deras huvuden, och då 
tappade dom fokus på slutet. (…)  
Lärare: Den där är svår ...  
Forskare:  Hänger dom med där tror du? 
Lärare: Nej. 
Lärare: Så man ser direkt skillnaden mellan olika uppgifter, i den här uppgiften har dom lättare 
att prova sig fram ... 
Lärare: Ja, fast den här trean är ju ... där skiljer ... där är det riktigt MVG ... ja, det finns inget 
annat än MVG på den. 
Lärare: Men dom har svårt ... 
Lärare: Ska vi göra den här med mina [här hänvisar läraren till de elever som går i en liten 
grupp för att klara G]? 
Lärare: Nej nej, dom har inte en chans. 
Lärare: Nej, det är just därför jag säger det, ska vi göra den här med mina ... 
Lärare: Nej, vi kan göra den hos mina åttor istället ... 
Lärare: Vi får väl se, du har förutfattade meningar om mina barn. 
Forskare: Jamen, det där är ju också en intressant grej, vad är det som skulle krävas för att ni 
skulle kunna göra det här med dina elever? 
Lärare: Det skulle vi kunna göra idag. 
Forskare: Va? 
Lärare: Vi skulle kunna göra det idag, det handlar om förutfattade meningar om mina elever, 
det är därför jag säger så. 
Forskare: Så du menar att [hänvisar till en av lärarna] har fel? 
Lärare: Ja. 
Forskare: Jaha. 
Lärare: Men dom skulle aldrig komma fram till dom här ekvationerna ... 
Lärare: Nej, jag tror inte mina elever skulle komma fram till dom heller ... 
Lärare: Nej, inte ens [du] kom ju fram till dom ... (skratt) 
Foskare: Nu pratar ni om trean? 
Lärare: Ja. 
Lärare: Den är nästan lite för svår för nior, den är lite mera gymnasieaktig. 
Lärare: O ja, men det var väl lite grejen också, att det skulle bli som en slutkläm (2006-03-16) 
 

För lärarna var det uppenbart att huruvida en svår uppgift kan användas eller inte är beroende 

av elevernas förutsättningar. Svaga elever förväntas inte klara av att arbeta med svårare 

uppgifter – uppgifter som lärarna klassar som MVG-uppgifter. Forskarna delade inte lärarnas 
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uppfattning om att man på ett enkelt sätt kan avgöra vilka uppgifter som bara vissa elever 

klarar av och föreslog att det skulle vara intressant att pröva vad som händer om en ”svårare” 

uppgift ges till elever som anses som svaga. Utifrån ett sådant experiment tänkte sig forskarna 

att kan uppgiften och dess inramning kan problematiseras. I arbetsgruppen beslöts att de 

lärare som ännu inte genomfört alla sina undervisningsexperiment skulle pröva kub-uppgiften 

med elever som bedöms ha svårt att klara G och som går i en liten speciell grupp.  

I den lilla gruppen var det tre elever som arbetade med kub-uppgiften. Några elever andra 

var med då lektionen inleddes men de avvek innan arbetet egentligen hade kommit igång. Av 

de tre eleverna var det två som med uppenbar iver arbetade med uppgiften. Även om de inte 

lyckades helt så arbetade de på. Det är oklart huruvida eleverna hade lyckats lösa uppgiften 

eftersom de blev störda av att en av lärarna höll på med kameran.  

Forskare: Det jag tänker på i relation till sista gången är att jag tycker det var lite fascinerande att 
se dom här killarnas engagemang ... ja, det var visserligen lite stökigt runt omkring och så vidare, 
men bortser man från det och fångar dom här båda killarna som faktiskt försöker jobba med att 
lösa både den konkreta uppgiften i relation till dom här olika ... och sedan också försöker få fram 
någon formel ... ja, så tycker jag det var väldigt intressant att se deras engagemang, och också 
intressant att se hur den ene killen blir uppenbart störd av [läraren] när han fibblar med kameran ... 
Lärare: Mm. 
Forskare: Hur det var en sak som drog bort honom, och inte innehållet eller någonting sådant, det 
tycker jag är jätteintressant.  
Lärare: Fast jag tror han började bli ... ja, det hade nog lika gärna kunnat vara någonting annat, 
för dom hade ju jobbat länge med samma ... 
Forskare: Ja, jättelång tid, och det här är ju killar som ni beskriver har svårt med koncentrationen 
och så vidare, och som ändå var så oerhört fokuserade. 
Lärare: Mm. 
Forskare: Det tycker jag säger väldigt mycket ... ja, för mig i relation till när jag mött andra ungar 
i den här situationen, eller med sådana diagnoser och så vidare, alltså hur avhängigt det är av vilka 
uppgifter dom jobbar med ... ja, om det finns någonting i uppgifterna som kan ta tag i dom och bli 
intressant (2006-04-20). 
 

Den tredje av eleverna som deltog i detta undervisningsexperiment inledde som de två andra 

med att försöka lösa Kub-uppgiften. Efter ett tag så tappade han tålamodet och visade att han 

inte tänkte arbeta vidare. En av lärarna satte sig bredvid för att hjälpa. Eleven föreföll ha 

svårigheter att se den tredimensionella kuben framför sig. Läraren tåg då en bordspennvässare 

som stöd för diskussionen om hur många 1 cm små kuber en kub med sidorna 3 cm består av. 

Under arbetslagets planering hade lärarna tänkt att de skulle ha med sig en fysisk kub så som 

lärarna i Gubbängsskolan hade haft. När sedan lektionen genomfördes hade lärarna inte med 

sig någon kub vilket blev problematiskt för speciellt den ena av eleverna. Ett litet tag 

fungerade visserligen pennvässaren som tankestöd för denna elev men sedan blev uppgiften 

för övermäktig. Idén med att pröva en uppgift som lärarna uppfattade för svår för en del 

elever blev inte helt prövad, dels i relation till den elev som hade behövt ha ett tankestöd i 
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form en fysisk kub och dels i relation till de andra två elever som blev störda av filmkameran 

och som därmed inte fullföljde uppgiften. 
Lärare: Och dom tycker det är roligt när dom inser att dom kan se på olika sätt liksom. 
Forskare: Ja, det tror jag också, och jag tror också att det var väldigt starkt kopplat till att dom i 
alla fall fick fatt i en fråga, och att dom på något sätt hade en viss kapacitet, en viss kompetens, 
och vissa redskap att ... ja, så i relation till våra frågor om hur uppgifter och redskap kan utvecklas 
i relation till strävansmålen så tycker jag att det var ett ganska bra exempel på det. Och ni hade ju 
ändå gjort det lite svårt för dom eftersom ni inte hade den där kuben i verkligheten ... ja, och ni 
jobbade ju med killar som beskrivs som utrustade med dåligt tålamod, till skillnad från [lärarna i 
Gubbängsskolan] som när dom jobbade med kuben hade en grupp elever som beskrivs som mer 
eller mindre tvärt om, och dom hade ändå svårigheter med den uppgiften. Och dom här som inte 
hade det här konkreta ... ja, du jobbade med en pennvässare sedan som var lite åt det hållet, men ... 
ja, så på det sättet så fick dom ju jobba mycket mera ... ja, dom tvingades föreställa sig mycket 
mera än era elever, och dom var ändå engagerade i uppgiften (2006-04-20). 
 

De diskussioner som fördes i arbetsgruppen relaterat till detta undervisningsexperiment 

belyste hur beroende elevernas möjlighet till lärande är av undervisningens inramning. 

Inför den planerade studiedagen (som inte genomfördes, se fotnot på sid. 37) genomförde 

arbetsgruppen an en analys av kub-uppgiften. Först diskuterades vilket matematiskt kunnande 

uppgiften tränar. 

Matematiskt innehåll 
Kubens geometri 
Tredimensionellt tänk  
Tabeller 
Formelhantering 
Ekvationer / generell lösning (Utdrag ur inbjudan till studiedagen 2006-06-01). 
 

Jämfört med de inledande diskussionerna om benämnda tal där det var svårt för lärarna att 

peka ut vilket matematiskt innehåll som sådana tal handlar om kunde lärarna i slutet av 

projekttiden konstatera att det matematiska innehållet är beroende av uppgiften. Lärarna 

konstaterade också att en uppgift som kub-uppgiften kan varieras på flera olika sätt beroende 

på hur man arbetar med den. 
Olika sätt att jobba på 
Varierad svårighets grad, t.ex. med kuben som fysikt föremål kan de räkna antalet sidor. 
svårighetsgraden ökar om man kommer fram till en generell formel 
Med olika storlekar på kuben kan man testa och se och räkna 
Eleverna diskuterar själva utan lärarens inlägg 
Vidare arbete – en annan form, t.ex. pyramid 
Uppgiften kan också delas upp i delar (Utdrag ur inbjudan till studiedagen 2006-06-01). 
 

Av erfarenheterna från undervisningsexperimenten konstaterade lärarna att det matematiska 

innehållet i komplexa uppgifter ställer krav på undervisningens organisation. 
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Genomförande 
Man bör ha (minst) en fysisk kub så att eleverna kan se och känna på den 
Låt eleverna få lite tid för att läsa igenom uppgiften på egenhand före de börjar lösa uppgiften  
Låt eleverna i första hand förklara för varandra, handled först om eleverna kör fast  
Det är bra om eleverna både ritar, skriver och pratar 
Låt det ta tid (Utdrag ur inbjudan till studiedagen 2006-06-01). 

 

Att realisera strävansmålen utifrån olika 
undervisningsmodeller 

Sammantaget handlade mycket av diskussionerna under analysarbetet om hur uppgifter och 

användningen av dem kan utvecklas för att i högre utsträckning realisera den typ av kunnande 

som strävansmålen indikerar. Utifrån hur strävansmålen är utformade framstår det som att 

t.ex. den undervisningsmodell som Seth Chaiklin introducerade har större förutsättningar att 

realisera målen jämfört med vad den typ av traditionell undervisningsmodell som lärarna 

inledningsvis presenterade (Chaiklin, 1999; 2006; jfr även Carlgren, 2006; Carlgren, 1999; 

Carlgren & Marton, 2000).  

Den traditionella matematikundervisningen bygger på några olika antaganden: a) att 

eleverna först måste vara intresserade för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att få 

tillstånd ett lärande (intresse ett). Ett sådant intresse tänker sig lärarna att kan skapas om 

innehållet i uppgifterna förmår knyta an till elevernas vardagsliv. b) att eleverna har olika 

förutsättningar som är avgörande för hur svåra uppgifter de kan komma att klara av. För att 

hantera det så börjar man med lättare och går därefter över till allt svårare. c) att eleverna först 

måste få undervisning i hur de ska lösa olika uppgifter och att de först måste behärska de 

matematiska regler och redskap som ska användas. d) att man i undervisningen måste utgå 

ifrån elevernas nivå (mognad) och att man inte kan påskynda ganska långsamma 

utvecklingsprocesser.  

Den undervisningsmodell forskarna arbetade utifrån utgår ifrån andra antaganden: a) 

intresse utvecklas när man börjar behärska det man gör och när det man gör fyller någon 

funktion. b) därmed måste eleverna få möjlighet att arbeta med sådana problem (uppgifter) 

där det kunnande de ska utveckla finns inbyggt men också att de kan få diskutera och arbeta 

tillsammans med någon (läraren/en mera kunnig klasskamrat) annan. c) denna 

undervisningsmetod bygger också på antaganden om att det är när man arbetar med att lösa 

olika problem som man samtidigt lära sig behärska hur redskap ska användas, vilka regler 

som gäller och vilka operationer som ingår i arbetet. d) utgångspunkten för undervisningens 

planering blir med dessa antaganden en fråga om att man som lärare är medveten om vilket 
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slags kunnande som ska utvecklas, vilka förmågor som krävs av eleverna och i vilka 

situationer (problem/uppgifter) som möjliggör att eleverna kan bli delaktiga i detta kunnande. 

De båda undervisningsmodellerna ger också underlag för skilda sätt att se på frågan om 

bedömning och betygsättning där den traditionella undervisningsmodellen möjliggör att 

koppla samman vissa uppgifter med vissa betyg ≈ svårare uppgifter högre betyg. Utifrån den 

undervisningsmodell forskarna presenterade är idén att alla arbetar med samma uppgifter 

(med olika grad av guidning) och bedömningen fokuserar kvaliteten på de kunskaper eleverna 

utvecklar – ett kvalitativt djupare/mer komplext kunnande ger högre betyg. Skillnaderna 

mellan de båda undervisningsmodellerna kan sammanfattas med hjälp av nedanstående tablå. 

Undervisning utifrån intresse 1 Undervisning utifrån intresse 2 

Uppgifterna ska locka eleverna till arbete, t.ex. 
genom att beröra deras vardag (intresse måste 
skapas först)  

Intresse (lust) följer som ett resultat när man 
börjar behärska det uppgifterna efterfrågar 

Uppgifterna ska gå från lättare till svårare så att 
eleverna gradvis kan bli skickligare (eleverna 
klarar av den svårighetsgrad på uppgifterna som 
de har förutsättningar för) 

Uppgifterna ska utformas så att den kunskap som 
ska utvecklas finns inbyggd i uppgifterna (olika 
elever kan behöva olika typ av guidning ≈ låna 
kompetens tills den egna kompetensen är 
tillräcklig) 

Först behöver eleverna behärska de 
grundläggande redskapen/operationerna/reglerna 

Behärskande av redskap/operationer/regler sker 
under det att eleverna arbetar med att lösa 
problem där dessa behövs 

Läraren utgår ifrån den nivå (ålder, mognad, 
kapacitet) eleverna presterar på och arbetar 
därifrån (och är beredda på att det kan ta lång tid) 

Lärarna utgår från det kunnande de vill att 
eleverna ska behärska och skapar förutsättningar 
för eleverna att arbeta med uppgifter av det slag 
som kan realisera denna typ av kunnande (se även 
projektår 1) 

Uppgifternas svårighetsgrad sammanfaller med 
betygen 

Betygen relateras till med vilken kvalitet 
uppgifterna löses 

 

Figur 9. En jämförelse mellan två sätt att förstå undervisning. 
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SLUTSATSER FRÅN PROJEKTÅR 1 OCH 2 
De båda projektåren genomfördes under olika premisser och med olika innehåll. Principiellt 

var uppdraget det samma de båda åren. I det följande ska några slutsatser från projektet lyftas. 

Den första slutsatsen handlar om utvecklingen av en modell för att arbeta med strävansmålen 

och den andra handlar om det kollaborativa forskningsarbetet och förutsättningarna för det. 

En modell för arbetet med strävansmålen 
Ett av syftena med projektet var att utveckla en modell som skulle kunna användas vid 

planering av en undervisning som tar sin utgångspunkt i kursplaners mål att sträva mot. Under 

projektets första år utarbetades en preliminär modell för att arbeta med strävansmålen. 

Modellen, som benämndes till en början innehållsplanering, utvecklades för att svara mot de 

behov som uppstod i samband med planeringen av innehållet i undervisningsexperimenten. 

Denna modell benämndes senare verksamhetsplanering. I arbetet under det första året uppstod 

ett behov av identifiera och beskriva ett kunnande i innehållsliga termer eleverna skulle ges 

möjlighet att utveckla. Under det andra projektåret var den första tanken att granska, pröva 

och utveckla modell från det första projektåret. När sedan arbetet under projektår 2 inleddes 

stod det snart klart för forskarna att denna modell inte svarade mot de problem lärarna 

upplevde som centrala att arbeta med. Lärarna hade inte speciellt svårt att innehållsligt 

beskriva det kunnande de ville att eleverna skulle utveckla – t.ex. att behärska 

ekvationslösningar. Det som däremot framstod som väsentligt för det andra projektåret var 

dessutom att förstå vilka krav på undervisningen som indirekt finns inskrivna i strävansmålen. 

Då den första modellen avsåg att fungera som ett redskap för att identifiera ett innehållsligt 

kunnande ur strävansmålen utvecklades under det andra projektåret en modell för att utveckla 

en undervisning som kan realisera ett visst innehållsligt kunnande.  

För att skapa förutsättningar för att strävansmålen ska realiseras krävs att lärarna har grepp 

om det kunnande som ska utvecklas. Mot bakgrund av projektet kan konstateras att lärarna i 

de tidigare skolåren inte kände sig tillräckligt väl rustade för den typen av analytiskt arbete 

som en innehållsanalys förutsätter. Deras utbildning och erfarenheter utgör inte en tillräcklig 

grund för att identifiera vilket kunnande, i innehållsliga termer, som t.ex. ingår i ett 

behärskande av mätning av volym. Modellen som utvecklades under det första projektåret var 

tänkt att fungera som ett redskap för att veta vad en innehållsanalys minst bör bestå av: 

begrepp och begreppens inbördes relationer; förmågor som är förbundna med ett behärskande 

av situationer som kan kopplas samman med mätning generellt och mätning av volym mera 

precist; den tredje aspekten av en innehållsanalys förutsätter att man kan identifiera vilka 
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typer av erfarenheter eleverna behöver ha möjlighet att utveckla i form av deltagande i en 

uppgiftsfokuserad praktik (nyckeluppgifter). Om lärarna inte har kunskaper och/eller tid att 

utveckla innehållsanalyser av detta slag i relation till de olika kunskapsområden som kan 

uttolkas ur strävansmålen borde den didaktiska forskningen (eller ev. läromedelsproducenter) 

kunna svara mot ett sådant behov. När väl kunskapsinnehållet, t.ex. att tillskriva en egenskap 

ett mätetal (t.ex. egenskapen volym tilskrivs mätetalet 1 dl), var utarbetat hade lärarna inte 

större svårigheter att skissa på en undervisning där alla elever erbjöds möjlighet att delta. 

Om det var kunskapsinnehållet som utgjorde arbetsgruppens främsta fokus under det första 

projektåret så var det undervisningen som fokuserades under projektår 2. En av slutsatserna 

av arbetsgruppens arbete under det andra året är att arbetet med strävansmålen förutsätter en 

matematikundervisning som i flera avseenden bryter mot det som kan beskrivas som en 

traditionell matematikundervisning. Att, i enlighet med uppläggningen i de matematikböcker 

lärarna använde, börja med enkla rutinartade uppgifter för att sedan – för en del av eleverna – 

övergå till mera komplexa och innehållsligt rikare uppgifter riskerar att skapa situationer där 

en del elever aldrig får en reell chans att utveckla de kunskapskvaliteter strävansmålen anger. 

Likaså kan det vara problematiskt att realisera den typ av kunnande som strävansmålen 

efterfrågar om man måste lyckas med att först få eleverna intresserade.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att strävansmålen inte bara ställer krav på att man vet 

vilket innehållsligt kunnande eleverna ska utveckla utan också att man kan organisera en 

undervisning där det önskvärda kunnandet har förutsättningar att utvecklas. Skolans tradition 

att erbjuda de elever som bedöms som svaga enkla uppgifter och de elever som bedöms som 

starka mera komplexa uppgifter är också svårt att förena med idéerna som ligger till grund för 

kursplanens utformning av strävansmålen. Modellen för verksamhetsplanering från projektår 

ett (se sid. 28) som fokuserade de innehållsliga aspekterna kan med stöd av den 

undervisningsmodell som användes under projektår 2 bli mera komplett. Planering och 

bestämning av kunskapsinnehållet är en aspekt av att arbeta i relation till strävansmålen och 

att utveckla principer för undervisningen som bryter den traditionella synen på t.ex. kunskap, 

intresse och uppgifter och visar på möjligheter av en undervisning som ger förutsättningar för 

att realisera det planerade kunskapsinnehållet en annan. 

Att gå på kurs eller arbeta med 
kunskapsutveckling  

Ett annat syfte var att utveckla en modell för kollaborativ forskning. Detta förutsätter att 

deltagare från två skilda verksamheter med skilda intressen och med skilda organisatoriska 
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förutsättningar ska enas kring en gemensam uppgift. För att det ska vara möjligt krävs någon 

form av möte över gränser som i sin tur förutsätter att en gemensam uppgift kan identifieras 

(Bowker & Star, 1989). Att skapa förutsättningar för kollaborativa forskningsprojekt där 

forskare och lärare ska mötas med sina respektive kompetenser kring en gemensam fråga är 

således inte självklart en enkel sak. Att deltagarna kommer från olika verksamheter innebär 

också att var och en går in i projektet med olika medvetna/omedvetna föreställningar om vad 

det gemensamma projektet ska handla om, vem som ska ansvara för vad och hur arbetet ska 

genomföras. En av de slutsatser som kan dras utifrån detta projekt är att mycket kraft måste 

läggas ner på att etablera en gemensam agenda – att enas om vad det är som ska åstadkommas 

i denna ”nya” arbetsgemenskap. Skolans vardag och uppgifter är av ett helt annat slag än vad 

forskningens vardag och uppgifter består av. Att därtill starta ett projekt där lärarna ska gå in 

som samarbetspart i ett forskningsprojekt kräver att de olika gruppernas förställningar och 

traditioner blottläggas och problematiseras och att uppgiften kan fastställas .  

Ett första problem som detta kollaborativa projekt måste hantera kan relateras till frågor om 

vad som avses med ett gemensamt arbete. Uppenbarligen var denna fråga svår att hantera i 

detta projekt. Detta orsakades dels av att flera av lärarna uppfattade att de mer eller mindre 

frivilligt ”gick en kurs” där de skulle lära sig arbeta med strävansmålen. Lärarnas 

föreställningar om att de gick på kurs förstärktes också av skolledarna som, trots en tydlig 

information från forskarna om att det handlade om ett gemensamt 

kunskapsutvecklingsprojekt, ”skickade” sina lärare på kurs. Projektets innehåll föreföll inte 

vara något som engagerade skolledningen. Under de båda projektåren var det endast i två av 

skolorna som projektet fick någon betydelse utanför projektgruppen. Att utveckla kunskaper 

om hur man planerar och undervisar med utgångspunkt i strävansmålen uppfattades i de 

övriga skolorna som något som inte berörde skolledningen eller kollegiet som sin helhet. 

Projektet var snarare bara en kurs, vilken som helst, som några lärare deltog i. Därmed inte 

sagt att ett deltagande i ett kollaborativt forskningsprojekt inte skapar förutsättningar för 

lärande. Ett lärande är väl alltid möjligt då nya praktiker upprättas men iden om att gå på kurs 

var problematiskt i relation till projektets syfte som handlade om att gemensamt arbeta fram 

en modell för att arbeta med strävansmålen. 

Forskarna tenderade också emellanåt axla den ”kursledarroll” lärarna tillskrev forskarna 

med en ambition av att ”lyssna in” lärarna eller genom att driva diskussionerna mot ett 

bestämt sätt att se på lärande och undervisning. Att forskarna på förhand hade planerat hur 

projektet skulle drivas för det första mötet med lärarna bidrog med säkerhet till att lärarna 
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uppfattade att det fanns ett ”rätt sätt” som forskarna inte ville deklarera öppet. En aspekt som 

också torde ha haft en avgörande betydelse för att forskarna och lärarna uppfattade projektet 

helt olika var att forskarna hade ett teoretiskt perspektiv på lärande och undervisning 

(Davydovs teorier om utvecklande undervisning, se Chaiklin, 1999) som lärarna uppfattade 

att gav normer för hur de skulle förstå sitt sina undervisningsexperiment. Det teoretiska 

perspektivet blev således något som lärarna uppfattade att de skulle underordna sig. Därmed 

blev den teoretiska modellen inte ett gemensamt tankeredskap att pröva. Till vissa delar kan 

användandet av Davydovs teoretiska modell för utvecklande undervisning förstärkt lärarnas 

uppfattningar av att det fanns ett rätt sätt. Intrycket av att forskarna hade en idé om rätt sätt 

förstärktes av att diskussionerna om strävansmålens betydelse för undervisningens planering 

var ny för lärarna men inte för forskarna och att lärarna behövde ”läsa in sig”. Detta bidrog 

inledningsvis till att fokus för diskussionerna lades på hur strävansmålen kunde förstås och 

inte så mycket vad det gemensamma kunskapsutvecklingsarbetet skull handla om. Vidare kan 

konstateras att frågan om att utveckla sin undervisning i relation till strävansmålen inte var en 

”äkta” fråga för lärarna på samma sätt som det var en äkta fråga för forskarna, d.v.s. lärarna 

upplevde inget behov av ny kunskap om hur undervisningen kan utformas i relation till 

strävansmålen. De problem lärarna gav uttryck för handlade snarare om hur man i den egna 

klassen med elever med olika intressen och förutsättningar kan undervisa ett visst moment 

eller begrepp. För lärarna framstod frågan om strävansmålen som något man fick ta itu med 

när den grundläggande undervisningen fungerade. 

Kanske skulle hela projektet fått ett annat utfall ifall lärarna hade varit mera förtrogen med 

idéerna om strävansmålen på förhand, d.v.s. kanske är det först efter detta projekt som lärarna 

skulle känna sig bekväma som samarbetspart i att utveckla modeller för hur man arbetar mot 

strävansmålen. En indikation om att det är så kan utläsas det utvecklingsarbete kring 

strävansmålen som ledningsgruppen på Sköndalsskolan initierade som ett resultat av att två 

av lärarna deltagit i projektet år 1. En annan indikation är att två av lärarna från projektår 1 

har påbörjat magisterstudier som till stora dela har samma innehållsliga fokus som projektet 

har haft.  

Om man med kollaborativt kunskapsutvecklande arbete avser ett arbete kring ett 

gemensamt kunskapsobjekt (något båda parter upplever behov av att utveckla nytt kunnande 

om och där respektive part med sina skilda kompetenser uppfattas kunna bidra till denna 

kunskapsutveckling) var det först i samband med undervisningsexperimenten – under 
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vårterminen för respektive projektår – som arbetet fick en tydligare karaktär av att vara 

kollaborativt men då var tiden i respektive arbetsgrupp för kort (jfr Bowker & Star, 1989).  

Sammantaget kan konstateras att det var svårt att konstituera en gemensam fråga att arbeta 

kring och därmed blev det också problematiskt att hitta former för hur man, med 

utgångspunkt i de båda professionsgrupperna kompetenser, kunde utveckla kunskap kring en 

sådan fråga. Genom att de båda projektåren fokuserade samma grundfråga kan konstateras att 

arbetet har gett underlag för att sammantaget beskriva en modell för verksamhetsplanering 

bestående av två delar; där den första delen – innehållsanalysen – fokuserades under projektår 

1 och den andra delen – undervisningsplanering – fokuserades under projektår 29.  

 

 

                                                
9 I samband med projektet utvecklade Seth Chaiklin en modell för praxisutvecklande forskning. Denna modell 
presenterade Chaiklin under ett seminarium på LHS hösten 2006.  
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