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Bakgrund 

Sedan flera år tillbaka har eleverna i Borgskolan uppvisat svaga resultat i matematik och då främst i 

geometri (problemlösning). Skolans och kommunens ledning såg detta som ett problem och ville få 

till stånd en utveckling av undervisningen. Kontakt togs med Stockholms universitet och ett lokalt 

forsknings- och utvecklingsprojekt baserat på modellen learning study planerades. 

 Utgångspunkten var således att skolledningen var intresserad av att driva ett projekt i matematik 

utifrån modellen learning study för att utveckla undervisningen i matematik vid Borgskolan. Tre av 

lärarna i skolan, Maria Lans, Maria Nilsen och Irene Rönnberg, hade tidigare genomfört en lesson 

study i matematik och var intresserade av att delta i en learning study. Skolledningen skrev en 

ansökan till kommunens utbildningsavdelning om att få driva ett forsknings- och utvecklingsprojekt 

i samverkan med Stockholms universitet. Skolans ledning föreslog att arbetslaget för år 1-3, i vilket 

Maria Lans och Maria Nilsen arbetar skulle delta i projektet. 

Projektet startade i mars 2009 och avslutades i maj 2010. Arbetsgruppen1 bestod av forskarna 

docent Inger Eriksson (vetenskaplig ledare och didaktiker) och FD Ylva Ståhle (projektledare och 

pedagog) och lärarna Maria Lans, Maria Nilsen, Irene Rönnberg, Terese Lindgren, Barbro 

Rosenqvist, Gunilla Eurenius–Persson. Docent Torbjörn Tambour (matematiker) medverkade i 

projektet främst som diskussionspartner och ämnessakkunnig. Vid flera tillfällen konsulterades 

även universitetsadjunkt Mona Hverven (tidigare Mona ter Vehn) som är anställd matematik-

didaktiker vid Stockholms universitet.  

Inledningsvis var det endast Maria Lans och Maria Nilsen som var informerade om det planerade 

utvecklingsprojektet och som hade erfarenheter från lesson study. De första mötena användes för att 

informera vad en learning study skulle kunna innebära vad gäller innehåll, arbetssätt och 

arbetsinsats. Lärarnas engagemang och intresse för projektet var lite olika och framför allt 

diskuterades deras förutsättningar att delta i projektet. Farhågor lyftes i relation till tid. Lärarna 

upplevde att de fått fler och fler arbetsuppgifter som staplats på varandra, så prioriteringar 

efterlystes. De menade att det inte är rimligt att delta i alla möten och kurser som föreslås av 

skolledningen och samtidigt delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet under våren 

2009 påverkades också av oro i lärarlaget. Några tjänster skulle tas bort till hösten och lärarna visste 

inte vilka lärare som skulle beröras. Några lärare i arbetslaget ville inte engagera sig i projektet 

förrän de visste om de skulle tjänstgöra i skolan till hösten eller ej. Lärarna var under våren 

dessutom överlastade med arbete pga. nationella prov och individuella utvecklingsplaner (IUP) och 

tyckte att de varken hade tid eller ork med projektet under en period. De hade inte heller fått utrett 

                                                
1 Projektet var även kopplat till nätverket som arbetar med att utveckla Stockholm Learning Study (SLS, 
http://www.did.su.se / samverkan). 
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vilka arbetstider som skulle kunna avsättas för projektet. Sammantaget upptogs det mesta av 

planeringstiden under våren av dessa frågor istället för att som planerat användas för att lägga 

grunderna för learning study-projektet. I slutet av vårterminen hade dock tillräckliga beslut fattats 

för att det planerade projektet skulle kunna starta till hösten. Skolledningen ställde sig också 

förstående till att projektet behövde fortgå även under vårterminen 2010 för att till vissa delar 

kompensera den tid som gått förlorat under vårterminen. 

Trots att projektet tidsmässigt hade försinkats på grund av de olika turerna under våren var i princip 

alla lärare motiverade och intresserade av att få projektet att fungera under hösten. Ett 

informationsbrev om projektet till de deltagande elevernas föräldrar formulerades. Föräldrarna gavs 

möjlighet att meddela skolan om de inte ville att deras barn skulle filmas under försökslektionerna. 

Learning study – en modell för forskning och utveckling 

Learning study är en utvecklings- och forskningsmodell med rötter i den japanska kollegiala 

kompetensutvecklingsmodellen lesson study. Modellen learning study har utarbetats av professor 

Ference Marton vid Göteborgs universitet och hans kolleger vid Hongkong University2. I en 

learning study arbetar lärare och forskare tillsammans med att systematiskt undersöka och utveckla 

undervisningen för att förbättra elevers lärande av något avgränsat kunskapsområde – ett så kallat 

lärandeobjekt. Det som väljs som lärandeobjekt ska vara något som lärarna upplever att eleverna 

har svårt att lära sig. Det ska också vara centralt för det ämnesområde eller det kunskapsområde 

man väljer att arbeta med. Ett lärandeobjekt bör vara relativt snävt avgränsat så att det kan 

behandlas under en eller ett par försökslektioner (t.ex. förståelse och hantering av ett begrepp eller 

ett fenomen). Att begränsa försöksundervisningen till en lektion ökar förutsättningarna för att det är 

just det valda lärandeobjektet som fokuseras. Med flera lektioner blir det lätt flera olika 

lärandeobjekt som behandlas samtidigt eller parallellt vilket kan försvåra analysarbetet och 

utvecklingen av undervisningen. En learning study består schematiskt av en serie steg: 

1. Val av lärandeobjekt 

2. Innehållsanalys3 

3. Förtest (intervjuer, papper o penna test el. dyl.) 

                                                

2 För en mera ingående beskrivning se t.ex. Carlgren & Marton (2000). 
3 Inom SLS har vi lagt speciell vikt vid det vi valt att kalla för innehållsanalys. Det är ett begrepp som utvecklades i 
samband med Farstaprojektet (se Eriksson & Lindberg 2007). I traditionella learning studies är denna fas i processen 
mer eller mindre outtalad även om det förekommer en analys av kunskapsinnehållet. Inom SLS använder vi genomför 
vi innehållsanalyser med stöd av verksamhetsteoretiska antaganden om kunskapens natur och utveckling. Inom SLS 
prövar vi även att använda resultatet från innehållsanalysen för att få idéer om hur undervisningen kring lärandeobjektet 
kan utformas. 
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4. Utformning av försökslektion 1 

5. Genomförande och observation (videoinspelning) av undervisningsförsök 1 (2 & 3) 

6. Eftertest (i princip samma som förtestet) 

7. Analys och utformning av försökslektion 2 (steg 4-7 upprepas ytterligare en eller två 

gånger) 

8. Rapportskrivande 

Steg 1-3 utgörs av det inledande planeringsarbetet. En elevgrupp identifieras och ett lärandeobjekt 

väljs med beaktande av lärarnas kunskaper om den valda elevgruppen. Innehållsanalysen innebär att 

man tidigt i processen genomför en grundlig analys av det valda lärandeobjektet (Eriksson & 

Lindberg, 2007). En av de centrala frågorna för innehållsanalysen är vad man kan när man är 

kunnig. Innehållsanalysen omfattar även en analys av hur det valda lärandeobjektet kan förstås i ett 

historiskt perspektiv och i relation till olika sammanhang. I relation till vilka mänskliga 

verksamheter har den aktuella kunskapens utvecklats? Vilka olika historiska utvecklingsskeden är 

centrala?  Vilka begrepp, modeller, tekniker används?  

Lärarnas erfarenheter av vad eleverna kan ha svårt med i relation till det valda lärandeobjektet och 

resultatet från innehållsanalysen används därefter som underlag för att utforma ett förtest. Ett sådant 

förtest ska ge fördjupad information om vad det är eleverna kan och vad det är som kan skapa 

svårigheter för lärande. Detta förutsätter att testet utformas både med beaktande av hur kunnandet 

kan representeras och elevernas erfarenheter av olika testformer. Det är således inte självklart att ett 

förtest ska utgöras av ett penna-och-papper-test (Lindberg, 2005). I många rapporterade learning 

studies framstår för- och eftertest främst som ett redskap för att jämföra elevernas resultat efter 

olika försökslektionerna. Detta kan leda till att det huvudsakliga syftet med en learning study 

kommer i skymundan, d.v.s. i stället för att fokusera kunskaper om lärandeobjektet, innehållet i 

lektionerna, innehållets behandling, lärarnas lärande mm riskerar testerna att fokusera hur många 

procentandelar av eleverna som klarat flera frågor.  

Steg 4-7 utgörs av planering – genomförande – analys – ny planering. En av de aspekter som skiljer 

en lesson study från en learning study är att i den senare används lärandeteoretiska antaganden 

systematiskt som redskap för planeringen. Ference Marton och hans kolleger har utvecklat 

modellen för learning study i relation till den lärandeteori som kallas variationsteori (se t.ex. 

Runesson, 1999, 2008). Inom variationsteorin beskrivs lärande som ett förändrat sätt att se/urskilja 

något. För att öka förutsättningarna för elevers lärande av ett fenomen, ett begrepp etc. krävs att 

lärarna förmår att tydliggöra sådana kritiska aspekter som eleverna behöver kunna urskilja för ett 

mera kraftfullt seende. Med en sådan kunskap är det möjligt för lärarna att planera vad i 
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undervisningen det är som ska variera och vad som ska vara konstant och vad det är som ska variera 

samtidigt (Carlgren & Marton, 2000). 

En learning study genomförs oftast i en cykel om tre försökslektioner som genomförs i tre skilda 

elevgrupper (om det planeras för färre eller flera försökslektioner delas den sammantagna 

elevgruppen in i motsvarande antal grupper). På detta sätt kan således steg 4-7 i learning study-

modellen förstås som cykliska moment. Testen utgör tillsammans med video-dokumentation av 

genomförd försökslektion underlag för analys och planering av den följande försökslektionen. 

Steg 8 utgörs av rapportering – sammantaget kan modellen beskrivas som ett systematiskt och 

praktiskt experimenterande där olika utformningar av undervisningen analyseras i relation till 

kunskapens innehåll och elevernas lärande. Förutom det konkreta utvecklingsarbetet kan också 

generell kunskap angående kunskapsinnehållet, elevernas lärande, lärandeproblem, utformning av 

undervisning och bedömning av kunnande utvecklas. Som ett delresultat kan en learning study även 

fungera som en modell för hur lärare framöver kan förhålla sig mera analytiskt utforskande till sitt 

eget arbete. 

För att erfarenheter ska kunna kumuleras, spridas och ligga till grund för fortsatt 

kunskapsutveckling krävs någon form av dokumentation. 

Relationen mellan forskare och lärare 

Relationen mellan forskare och lärare i en learning study kan variera från att vara klart uppdelad där 

forskaren ansvarar för dataproduktion, analys och avrapportering i relation till sina egna intressen 

och lärarna ansvarar för undervisningens planering och genomförande till att forskarna och lärarna 

arbetar mer eller mindre kollaborativt kring alla de olika stegen. Även i relation till 

dokumentationen kan relationen mellan forskare och lärare variera. 
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Några lärandeteoretiska antaganden 

I det följande ska vi ge en kortfattat presentation av några av de grundläggande principer som är 

kännetecknade för variationsteori och developmental teaching. 

Variationsteori 

Variationsteori bygger på ett grundläggande antagande om att mänskligt lärande har sin grund i hur 

världen erfars. Vad som är möjligt att erfara är beroende av vad som kan urskiljas och fokuseras. 

Att t.ex. lösa problem är beroende av vad vi identifierar som ett problem och hur sådana problem 

kan lösas. Marton (2005) talar om att lärande handlar om att se världen på ett nytt och mera 

kraftfullt sätt, vilket innebär att man i relation till ett fenomen kan urskilja olika kritiska drag och 

fokusera dem samtidigt. Det är de kritiska dragen som är av central betydelse i relation till elevernas 

kunskapsutveckling. Att kunna urskilja vad det är som utgör kritiska drag hos ett visst fenomen är 

beroende av vad som varierar och vad som hålls konstant. 

Vi skulle inte kunna se det ”grönas grönhet” eller förstå begreppet färg om vi levde i en värld där allt 
hade samma gröna färg. Vi skulle inte kunna känna lycka om vi var lika lyckliga hela tiden. Vi skulle 
inte kunna uppfatta vad som särskiljer ett visst vin från andra viner om det var det första glas vin vi 
drack. Vi skulle bara kunna särskilja vin från andra drycker som vi tidigare smakat. Att dricka ett första 
glas vin och därefter alltid dricka samma vin är, ur denna speciella synvinkel, samma sak. (Marton 2005, 
s. 108) 

Variationsteorin kan sammanfattas i följande punkter: 

• att lärande handlar om att urskilja ett fenomen på ett kvalitativt nytt sätt 

• för att urskilja ett fenomen måste något variera och något hållas konstant 

• undervisningen måste erbjuda möjligheter att erfara variation 

• att designa undervisning handlar om att planera vad som ska konstanthållas och vad som ska 

varieras i förhållande till lärandeobjektets kritiska aspekter 

• att det är ofta bättre att variera flera dimensioner samtidigt 

Variation är således ett centralt begrepp och Marton (2005) har identifierat fyra olika typer av 

variationsmönster som handlar om olika relationer mellan vad som varierar (variation) och vad som 

hålls konstant (invarians). Vilket variationsmönster som kan användas är till stora delar beroende av 

lärandeobjektet och elevernas erfarenheter. De fyra variationsmönstren är: generalisering, 

separation, kontrast och fusion. Kortfattat kan dessa fyra variationsmönster beskrivas: 

• Generalisering – handlar om att lära sig urskilja det som är fenomenets (begreppets, 

föremålets etc.) kritiska drag från det som är irrelevant. ”Det invarianta i detta mönster är ett 

begrepp (parallellogram, ’3’ o.s.v.), en problemlösningsmetod osv., medan det som varierar 
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är olika instanser av begreppet (t.ex. ’tre äpplen’, ’tre koppar’, ’tre katter’ o.s.v.) eller olika 

fall som problemlösningsmetoden kan tillämpas på (t.ex. att räkna ut den obekanta sidan i en 

rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats när de övriga två sidorna är bekanta)” 

(Marton, 2005, s. 109). Marton använder begreppet ”3” som exempel för att visa att 

innebörden i 3 kan tydliggöras genom att tre används för att beteckna olika föremål; tre 

äpplen, tre båtar o.s.v. I detta variationsmönster är det 3 som är i fokus inte båtar eller 

äpplen. 

• Separation – är ett variationsmönster där två eller flera aspekt av det som ska urskiljas 

behöver varieras för att just denna aspekt ska kunna tydliggöras. ”Om ett barn alltid ser två 

grisar, tre katter, fyra kor och aldrig tvärtom skulle hon inte kunna särskilja ’grishet’ från 

’tvåhet’, ’katthet’ från ’trehet’ och ’kohet’ från ’fyrhet’” (Marton, 2005, s 110). 

• Kontrast – ”Här jämförs en instans eller ett fall med en eller flera instanser eller fall, där det 

som är invariant träder i bakgrunden medan det som varierar blir synligt. Variations-

/invariansmönstret kan vara exakt det samma som i ’separationsfallet’ ovan, men här 

fokuseras inte på variationsdimensionen utan på ett visst värde i den dimensionen (t.ex. på 

’trehet’ och ’tredjehet’ i stället för på ’månghet’ och sekventiell position/…/” (Marton, 

2005, s. 110). 

• Fusion – många fenomen är komplexa och sammansatta vilket kräver att flera dimensioner 

måste beaktas samtidigt. Med ett variationsteoretiskt antagande kan man säga att vi bör 

kunna utveckla ”en mer effektiv grund för kraftfullt agerande om man betraktar ett visst 

fenomen i termer av ett antal analytiskt åtskilda, men ändå samtidigt upplevda aspekter, än 

om man anlägger ett globalt, odifferentierat synsätt på samma fenomen” (Marton 2005, s. 

110). Detta förutsätter att vi först behöver identifiera och separera det som framstår som 

kritiska aspekter för att i ett följande skede föra samman dem igen genom en ”samtidig 

variation av de dimensioner av variation som motsvarar de kritiska dragen” (ibid, s. 110). 

I detta projekt använde vi framförallt varationsmönstret separation. 

Developmental teaching och verksamhetsteoretiska antaganden 

Vasili Davydov är en av dem som arbetade vidare med Vygotskys teoretiska arbeten kring lärande 

och undervisning och utvecklade den didaktiska modell som benämns developmental teaching 

(utvecklande undervisning). En av huvudprincipen i Davydovs didaktiska arbete utgörs av 

begreppet learning activity (lärandeverksamhet). Målet med en lärandeverksamhet är att hjälpa 

varje elev att bli en oberoende och kritisk lärande person. En lärandeverksamhet förutsätter att 

eleverna (i början med guidning från läraren) analysera uppgiften/problemet. Vad är det som ska 

åstadkommas? Vad är det som efterfrågas? Vad utgör relevanta data? Med analysen som 
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utgångspunkt planeras de handlingar som ska göra det möjligt att lösa uppgiften. Vilka redskap, 

modeller och strategier finns tillgängliga? Under hela arbetsprocessen förväntas eleven reflektera 

och göra bedömningar. Reflektionsarbetet omfattar tre aspekter:  

(1) förmåga att identifiera sina egna och andra människors mål med olika handlingar samt metoder och medel för att 
uppnå dessa mål; (2) förståelse av andra människors synsätt genom att se på objekt, processer och problem från 
andra perspektiv än det egna; och (3) förmåga att bedöma sig själv och identifiera den egna prestationens starka och 
svaga delar. (Kinard & Kozulin i svensk översättning under utgivning, Studentlitteratur) 

Att organisera en undervisning där eleverna får analysera uppgifterna och planera sina handlingar är 

vanliga inslag många undervisningsmodeller medan reflektion beskrivs som ett särdrag för en 

lärandeverksamhet (Kinard & Kozuling, 20084). Ett annat centralt inslag i lärandeverksamheter är 

analys, planering och reflektion.  I ett vygotskianskt perspektiv är varje lärandeverksamhet 

ämnesspecifikt och kulturellt beroende. Att analysera en matematisk uppgift förutsätter t.ex. 

tillgång till matematikspecifika tankeredskap (begrepp, modeller o.s.v.). En av de mest 

grundläggande idéerna är att de lärandeaktiviteter som eleverna deltar i behöver vara riktat mot ett 

objekt. Med detta menas att det är en avgörande skillnad i att behärska ett objekt (att kunna både 

handla med och i förhållande till objektet) och att kunna fakta och fraser om objektet. Undervisning 

behöver således organiseras så att eleverna kan engagera sig i aktiviteter/verksamheter där det 

objekt de förväntas utveckla kunskap om utgör föremålet för aktiviteterna/verksamheterna. 

Motsatsen kan beskrivas som att eleverna får färdiga utsagor, modeller och formler presenterat för 

sig (Chaiklin, 2010; Davydov, 1990). 

Learning activity och developmental teaching har en inbyggd utmaning att designa 

lärandesituationer där eleverna bjuds in i verksamheter där de kan erfara ett behov av att utveckla 

sitt kunnande (utmanas) vilket därmed kan motivera dem till ett engagemang och utforskande 

hållning. 

  

                                                

4 Boken Rigorous mathematical thinking kommer i svensk översättning från Studentlitteratur. 
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Learning study – Mätandets idé 

När väl projektet efter en del praktiska och organisatoriska svårigheter på hösten kom igång hade 

lärarna bestämt att denna learning study skulle handla om mätning. 

Vägen till lärandeobjektet 

Kommunledning hade från början framfört önskemål om att projektet skulle handla om geometri. 

Detta blev också utgångspunkten för de inledande diskussionerna i arbetsgruppen under vårens 

möten. Vi diskuterade vad lärarna upplever att eleverna har problem med i relation till geometri. 

Det framkom att eleverna bl.a. har svårigheter i relation till symboler och begreppen area och 

omkrets. En viktig aspekt som diskuterades ingående var språkets betydelse för elevernas förståelse 

av olika uppgifter. De flesta av eleverna har inte svenska som modersmål. Lärarna menar att 

eleverna förväxlar begreppen eller har en oklar uppfattning om dess innebörd. Deras uppfattning 

var vidare att elever har lättare att förstå när de får utföra praktiskt arbete än när de arbetar med 

symboler och öppna utsagor. De menar att eleverna har lättare med problemlösande tal då de kan 

göra handlingar av dem. För att öka elevernas motivation och förståelse utgår lärarna ofta ifrån 

elevernas vardagserfarenheter och de inbjuder dessutom till diskussioner kring vad man kan 

använda kunskaperna till. 

Lärarna fick i uppgift att granska läromedlen i matematik för att identifiera vad eleverna i år 1-3 

möter för slags uppgifter i geometri5. Arbetsgruppen diskuterade och analyserade därefter de 

uppgifter som behandlar area och omkrets. Även innehållet i de nationella proven som genomförs i 

år 3 diskuterades. Lärarna konstaterade att det inte var konstigt att deras elever uppvisade svaga 

kunskaper i geometri. Före det nationella provet hade man arbetat mycket lite med sådana 

geometriska aspekter som prövades. Efter resultatet från det nationella provet har lärarna i högre 

utsträckning börjat arbeta med geometriska uppgifter. Lärarna var således inte övertygade om att 

det var geometri som var det område som eleverna har mest svårigheter med. Efter att ha intervjuat 

en av lärarna som undervisade matematik i de senare åren så beslöt lärarna att lärandeobjektet i 

stället skulle handla om mätning. Där började arbetet på hösten. 

                                                
5 I år ett till tre arbetar eleverna med begreppen millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer (och dess 
förkortningar), mil, omkrets, area, volym, cirkel, rektangel, triangel, kvadrat. I år ett har eleverna bl.a. arbetat med 
logiska block, byggmaterial och kapplastavar. I relation till materialet används också begrepp som t.ex. tjock, tunn, 
liten, stor, fler, flest. Begrepp som; längd, bredd, kortast, längst, fler, färre, mer, mest är enligt lärarna svåra att förstå. I 
år två arbetar eleverna med att mäta kroppen, saker i klassrummet och i naturen. De mäter bl.a. omkretsen om 
trädstammar och saker inomhus. Vi diskuterade vad eleverna arbetar med för uppgifter för att lära sig area och omkrets 
i år 3. 
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Inger: Ylva sa att ni hade gett besked om att ni ville att det skulle handla om mätning. Och då förstod jag att det 
också var tillsammans med diskussioner med dej [lärare 6] /…/ Det som jag tänker att vi gör dom här två närmaste 
gångerna det är att vi jobbar med, vi diskuterar vad vi menar med mätning och mera precist vad det skulle kunna 
handla om och... vi ... jag har också spånat tillsammans med Torbjörn som inte heller är här idag. Så har jag spånat 
lite grann vad hur det ser ut ur en matematikers synvinkel - mätning - på ett mera generellt plan /…/ Då hoppas jag 
att vi under dagen kanske kan klara av att precisera, åtminstone tentativt [preliminär] precisera vad som ska vara ett 
möjligt lärande objekt. /…/ (arbetsmöte 09-09-07) 

Med detta som utgångspunkt fördes flera diskussioner i arbetsgruppen för att få en bild av vad det 

är som vållar svårigheter för eleverna när de arbetar med uppgifter kring mätning. 

Inger: Ni har bestämt mätning och jag skrev till Torbjörn, eftersom han inte kunde komma med idag, att ni hade valt 
mätning och så hade jag skrivit en skiss till vad kan man först... mätning vad är det för nånting, vad är det för 
fenomen. /…/ och då så säger han  så här /…/ ’Först vill jag säga att det ur min synvinkel är lite olyckligt att det är 
mätning som blir föremål för learning studien. Mätning hör inte hemma i det akademiska ämnet matematik utan 
inom fysiken och olika teknikvetenskaper. Jag vet att mätning är en del av skolämnet matematik åtminstone i de 
tidigare årskurserna’ /…/ jag tänkte att vi skulle börja med att ni börjar med att reda ut för mej vad ni tänker när ni 
säger mätning och /…/ för det vi behöver göra är, vi behöver ju alltså komma till något som är... Ni [lärare 1 & 2] 
har ju i alla fall jobbat med lesson study tidigare så ni vet att vi måste ju komma åt nånting som är lite mera så 
precist för att vi ska kunna börja jobba med det. /…/ (arbetsmöte 09-09-07) 
Lärare 5: jag menar nog inte mätning så utan jag, jag vet inte vad jag ska kalla det för, Jag vet inte hur jag ska 
förklara heller riktigt. /…/ när dom skulle göra måttband som vi skulle använda då för och mäta /…/ så var det helt 
okomplicerat för en del å att enheterna var lika långa... det var /…/ dom hade inte den här känslan av att det måste 
vara samma upprepning hela tiden... Och lika dant om man jobbar med geobräden t.ex. då är, så har ju inte enheten 
något någon benämning. Så säger man så käckt att ja det här är en area-enhet. Och det tycker jag man kan /…/ det är 
så okomplicerat att man kallar det för en area-enhet. Och det här, tycker jag, har eleverna jättesvårt för att acceptera. 
Att det är den här ... vi kallar den för ett och sen så ska man använda den och beräkna då andra areor och så då. /…/  
Vad är det som ... jag vet inte vad jag ska göra... /…/ när jag har haft högstadieelever då... det har inte vart ovanligt 
då att elever i årskurs 7 inte har vetat. Alltså de har haft jättesvårt att lära sig det här med en centimeter och en 
decimeter. Alltså hur ... och jag vet inte om det hänger ihop med det här... Och det är dom eleverna som jag tycker 
sen oftast inte klarar matten i årskurs 9. Det är nåt grundläggande där när det handlar om upprepning /…/ 
(arbetsmöte 09-09-07) 

Efter detta första egentliga planeringsmöte fick lärarna i uppgift att komma med förslag till ett 

lärandeobjekt att arbeta vidare med. Före det andra planeringsmötet skickade lärarna ett mail där de 

skrev att de ville jobba med det de kallade för mätandets idé. 

En första innehållsanalys av lärandeobjektet 

Utifrån mailet där lärarna efter det första planeringsmötet hade sagt att de ville arbeta med 

mätandets idé förde forskarna inledande diskussioner kring vad mätning är. Vad finns det för 

historiska spår? Vilka typer av problem hanteras med mätning? Vad kan förstås som kritiska 

aspekter eller dimensioner? Inom forskargruppen var det främst i diskussion med matematikern 

Torbjörn Tambour och matematikdidaktikern Mona Hverven som lärandeobjektet analyserades6. 

Mätning syftar till att med viss noggrannhet bestämma storleken av olika egenskaper hos objekt och företeelser i 
(den fysiska) världen. Resultatet av mätningen ska kunna kommuniceras och användas för jämförelser. Exempel på 
egenskaper som man kan mäta är längd, massa, volym och tid. 
Innan man kan mäta måste man komma överens om en enhet för det som ska mätas. Resultatet av en mätning anges 
med ett mätetal och den valda enheten. 

                                                
6 I ett tidigare projekt – Matematikundervisningens innehåll – hade Seth Chaiklin definierat problemlösningsmetod 
mätning som ”att tillskriva en egenskap ett specifikt mätetal” (Eriksson & Lindberg, 2007 sid 28). 
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Mätning sker alltid med någon typ av redskap. Detta redskap måste vara sådant att det låter sig användas i olika 
sammanhang och vid olika tidpunkter så att mätningen kan kommuniceras, upprepas och jämföras. Noggrannheten i 
mätningen bestäms i stor utsträckning av det valda redskapet. 
För att förstå vad mätning är måste barnen kunna urskilja: 
- något som låter sig mätas 
- vad som utgör enheten för mätningen 
- vilka mätetal som enheten kan anges i 
- mätredskapets särdrag – vad kan mätas och hur exakt 
- vilka omvandlingar och jämförelser är möjliga med detta mätredskap 
- standardiseringar och sociala konventioner 
(Mail från Torbjörn Tambour 2009-09-07, kursivering tillagd) 

 

I mailkonversation och samtal med Mona Hverven sammanfattades mätandets idé till: 

När man, t.ex. mäter längd – en storhet, så behövs en enhet. Enheten kan vara längd på handen, pinnar, klossar etc. 
(d.v.s. ickestandardiserade enheter). Det kan också vara standardiserade enheter t.ex. meter. 
Mätandets idé innebär att du upprepar samma enhet, mätetalet är det antal som du behöver 'lägga' enheten för att se 
hur långt (längd) objektet är. 
(Mail från Mona Hverven, 2009-09-11, lätt redigerat) 

Storheter, egenskaper, enheter, mätning, mätredskap – många begrepp att hantera 

Den förberedande mailkonversation som forskarna hade haft kring att utforska möjliga innebörder i 

mätandets idé utgjorde sedan underlag för arbetsgruppens fortsatta arbete. 

Inger: jag fick ett mail om att det var mätandets idé och det har jag jobbat med. Dels, jag har pratat men ... vi har ett 
sån’t här mattenätverk kring learning study och då har vi träffats och jag har ett förslag på ett lärandeobjekt och ett 
förslag på ett förfarande och så här, som jag tänkte att vi ska diskutera idag och se om det fungerar eller inte eller 
om vi ska ha något annat eller och så här. Men alltså för att lite kunna skynda på processen... och jag har också haft 
ett samtal med Torbjörn och kollat med det hur det ser ut ur ett matematiskt perspektiv och så här /…/ och sen ska vi 
också göra en slags grovplan för hur vi kan köra. /…/ Först har jag pratat med Mona /…/ och vi har spånat med vad 
skulle kunna vara lärandeobjekt och hur skulle vi kunna hantera kunskapsinnehållet. Vad är det vi är ute efter? och 
hur skulle vi också kunna konstruera ett förtest och eftertest till det. Och jag har skrivit nån slags uttolkning av det 
och sammanfattning. /…/ Så det här kan väl vara utgångspunkt för, liksom vår diskussion idag huruvida ni tycker att 
det är nånting att diskutera. /…/ att mätande handlar om att tilldela en egenskap ett mätetal och då sa både Mona och 
Torbjörn att vi kanske på svenska talar om storheter än om egenskaper /…/ 
(arbetsmöte 09-09-21) 

Att både Mona Hverven och Torbjörn Tambour talade om storheter snarare än om egenskaper 

väckte mycket diskussioner bland lärarna. En del hade aldrig hört begreppet storheter och andra var 

osäkra på dess innebörd. 

Lärare 3: men det är kanske nu när vi börjar prata storheter, det är kanske därför som jag känner mej lite ... Vad 
menar vi med storheter 
Inger: ... som egenskap... 
Lärare 2: på vad som helst? på ett objekt? 
Lärare 3: okey 
Inger: att du mäter något ... du mäter längd som är en storhet 
Lärare 2: Okej 
Lärare 1: och bredd och 
Lärare 3: då förstår jag ...  /…/ 
Inger: Om ni är intresserade av mätandets idé så var dom diskussioner vi förde [med Mona och Torbjörn] var att då 
är det ju liksom det mest grundläggande det är att veta att man mäter något. Och att egentligen allt kan mätas men 
att man måste bestämma vad det är man mäter när man mäter. Att man kan inte bara liksom... om man t.ex. säger att 
jag ska mäta stolen... vad är det man mäter på stolen... /…/ 
Lärare 5: Jag tänker på det här ordet storhet – är det ett nytt begrepp. Det tycker inte jag att jag har hört nån gång. 
Jag har faktiskt inte hört det 
Lärare 3: Nej [bekräftande till lärare 5] 
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Lärare 6: Jo, i fysiken skiljer man på storhet och enhet ... vi möter det inte det i matematiken i grundskolan. Det 
möter dom i fysiken i årskurs sju i första kapitlet... 
Lärare 1: Ja, vad säger dom där då? 
Lärare 6: Ja, det är om man mäter massa eller mäter längd eller om man mäter, alltså det man mäter. 
Lärare 1: Det man mäter är en storhet? Så är det enheten som man använder när man mäter... 
Lärare 4: Är centimeter en storhet 
Lärare 6: Nej 
Inger: Men längd… 
Lärare 4: ja, jag förstår 
Lärare 3: Jag känner också det var svårt med begreppet men 
Lärare 6: Men jag vet det här är alltså ett ord som man får ont i huvudet av. 
Lärare 3: Det är som man inte riktigt kan förstå det 
Lärare 5: Det är ett nytt ord, jag har aldrig hört det förut 
Lärare 6: Men man använder det bara som i fysikundervisningen då va... sen så använder man det inte så mycket 
mer... jag tror att det är vanligt att man inte håller isär, eller rör ihop eller liksom ... det är inget sånt begrepp som 
man lever med om man inte är fysiker... Jag vet inte... /…/ Du sa att Seth6, då använde ordet egenskap – var det i 
stället för storhet det. Men då blir det lite lättare att förstå att komma ihåg vad det är om man säger egenskap. det är 
en egenskap längd, eller massa eller ... 
Inger: Jag hade ju bara ju först skrivit som egenskap – alltså mätning syftar på att med viss noggrannhet bestämma 
storleken på olika egenskaper ... hade jag skrivit... 
Lärare 6: Du skriver egenskaper där också 
Inger: När jag träffade Mona så sa hon att det handlar om storheter. Och då tänkte jag att okey om hon som 
mattedidaktiker använder begreppet storhet... och så hade vi en diskussion ... allstå vad menar vi. För hon frågade 
’vad menar du med egenskap’ 
Lärare 6: Storhet är väl rätt för svenska förhållanden men vi kan ju skriva till egenskap... 
Inger: Ja, och vad ni väljer att prata med barnen om... det får ni ju bestämma... /…/ 
Lärare 6: När dom kommer till årskurs sju så förutsätts det på något sätt att dom har mätandets princip klar för sig.  
det kan jag säga att ordet storheter rör väldigt mycket till det för dom [i åk 7] ... 
Inger: Och då har dom ingen botten i det som dom har gjort i många herrans år... det är ju intressant... 
Lärare 6: Om det då krånglar till det för dom för att dom inte har levt med ordet storhet från början, så här spontant 
känner ju jag att om vi får så här liksom när man hör ordet storhet... så jag tror inte att barnen, små barn 
Inger: Nej, men om dom däremot skulle kunna få, om man skulle kunna veckla ut ett mera fördjupat kunnande om 
vad mätande är … 
Lärare 5: Ja, ja... men jag tänkte att man skulle kunna använda, du sa att ni hade använt ordet egenskaper ... jag 
tänker vad skulle man använda istället men ordet egenskaper är ju inte heller lätt att förklara när man går i tvåan... 
(arbetsmöte 09-09-21) 

Vad av detta är det eleverna har svårt med? Mona Hverven sa, mot bakgrund av sina 

undervisningserfarenheter, att det var rimligt att anta att eleverna uppfattade mätning som 

detsamma som att mäta längd. 

Lärare 6: Det kanske är sån’t här som, liksom, är problemet med att dom inte lär sig mätandets princip då... att dom 
inte ... vad vi nu använder för ord... men att dom orden vi använder liksom inte riktigt bottnar i begreppet. Så det 
kanske egentligen.. 
Lärare 1: Vi kanske har förenklat det för mycket för... dom ibland, så att när det väl kommer så fattar dom 
ingenting… 
Lärare 5: Alltså, jag… bara för kul så mäter jag nu varje morgon, bara för kul liksom... dom får ta upp sin linjal så 
mäter vi pennan och suddet och... Det är ju inga problem ... det är nån enstaka som börjar... alltså som börjar i mitten 
på linjalen ... dom andra börjar ju liksom på rätt ställe i årskurs tre. 
Inger: mmm ... ... men frågan är om dom vet vad det är dom håller på med? Om dom vet vad mätning är? 
Lärare 5: Ja, men man mäter ju hur lång en penna är eller så att man kan säga hur många centimeter ... det är ju inte 
så krångligt... 
Inger: nej, 
Lärare 6: Alltså jag känner igen det här /…/ då kommer såna bilder och situationer där nån har frågat ... alltså det har 
inte vart klart för dom om man ska använda centimeter eller decimeter eller om man ska använda liter... alltså att 
man liksom ... att enheterna är ... /…/ 
Lärare 1: Men sen är väl också problemet att, tycker jag, att dom kan inte ... ja, är det längden eller är det bredden 
alltså dom vet inte vilken storhet... om vi säger nu... /…/ 
Inger: Vad är det man kan när man kan mätandets idé? Och det som både mattediaktikern och matematikern säger. 
Jo, det som är avgörande för mätandets idé det är att man förstår att man mäter något. Och att man mäter detta något 
med något. /…/ 
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Lärare 1: men vi satt ju och snurra här också och funderade /…/ jag tycker det här är OK. 
Lärare 2: jag tycker det är jättebra… 
(arbetsmöte 09-09-21) 

Arbetsgruppen enades slutligen om att för att utveckla en förståelse för mätandets idé så behöver 

eleverna få hjälp att urskilja att man kan mäta olika saker och att mätning således inte bara är 

mätning av längd. Preciserat kan lärandeobjektet beskrivas indirekt (vad eleverna ska förstå och 

behärska) och direkt (vad är det som behöver urskiljas): 

Indirekt lärandeobjekt – mätandets idé: att förstå att ett föremål / företeelse kan beskrivas med olika storheter (t.ex. 
vikt, volym, längd) och att man använder en enhet för varje storhet (t.ex. kilo, liter, centimeter) för att genomföra 
mätningar. 
Direkt lärandeobjekt – mätandets idé: att urskilja att det finns andra mätbara storheter än längder – att urskilja 
mätning som problemlösningsmetod från mätning av längd. 

Förtest och eftertest7 – vad är det eleverna har svårt med 

Mot bakgrund av det valda lärandeobjektet planerade arbetsgruppen i slutet av det andra mötet hur 

ett förtest skulle utformas. Förtestet skulle hjälpa oss att få en fördjupad bild av elevernas sätt att 

tala om mätning. Efter varje genomförd försökslektion skulle samma testförfarande göras som 

eftertest. Eftertestet har stor betydelse för att man ska kunna bedöma hur väl man genom 

försökslektionen lyckats hjälpa eleverna i deras lärande. 

Vi konstaterade att eftersom vi skulle arbeta med yngre barn som inte har kommit så långt i sitt 

skrivande och läsande och som inte har svenska som modersmål så behövde testet genomföras i 

form av intervjuer. Lärarna beslöt att intervjua eleverna två och två8. Eleverna skulle ges fråga ”vad 

i det här rummet kan man mäta?” Eleverna skulle också få berätta hur det skulle gå tillväga för att 

mäta ett föremål. Intervjun skulle genomföras av två lärare, den ena läraren skulle genomföra 

intervjun utifrån schemat (se figur 1) och anteckna vad eleverna sa. Den andra skulle anteckna vad 

de beskrev, vilka gester mm som de använde för att beskriva vad de menade. 

 

JAG KAN MÄTA…. 
ELEVERNA GER 
EXEMPEL 

JAG SKULLE GÖRA SÅ HÄR ….. (BESKRIV NOGA) 

ELEVERNA BESKRIVER HUR DE GÅR TILLVÄGA 

Figur 1. Frågor för elevintervjuerna 

Lärarna genomförde intervjuerna med 28 av de totalt 30 eleverna från de båda klasserna. De följde 

dock inte planeringen att den ena skulle intervjua och den andra skriva, utan båda lärarna skrev svar 

på frågorna och jämförde svaren efteråt. De menade att det inte gick att dokumentera svaren utifrån 

den arbetsfördelning som de hade planerat. 

                                                
7 Ett forsknings- och utvecklingsprojekt av detta slag öppnar även upp för en problematisering av detta med tester. Vad 
är det man egentligen prövar och vilken är relationen mellan det som prövas i testet och det som blir fokuserat i 
undervisningen. 
8 Lärarna hade begärt skriftligt samtycke från föräldrarna. 
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Eleverna ger exempel på att det går att mäta löv med t.ex. tummen. Eleverna talade om ”rullband” 

(måttband) ”jättestor linjal” (tummstock), ”en mätare”. ”Jag är lite längre än strykbrädan” 

(använder sin kropp som måttstock). Några barn sa att det går att mäta temperatur med en 

termometer. 

Lärare 1: Det var några som sa man kan mäta färg när man ska måla, och då tänkte jag, "ja, nu kommer det nånting 
här" "jo, jag måste mäta väggen hur, hur mycket jag ska ha och... /…/ 
Lärare 3: Det var en som när vi intervjuade, du hade ju din vattenflaska, som sa att man kan mäta vattnet däri. Och 
jag och [den andra läraren] bara "ah deciliter" ... "med linjal hur högt det går". /…/ 
Lärare 2: Vi hade ju ett par som, att det fanns temperatur att man mätte med termometer ja, utomhus. "en sån där 
grej som man spikar fast på väggen ute. Och så mäter... och så kommer det nån röd grej upp där och så läser man av 
/…/ hur kallt det är". det kunde man mäta sa hon och det är en grej som står ute på gräsmattan, det står siffror på och 
sen regnar det i den där och så läser man av hur kallt det är... och sen är det nåt man kan spika fast på väggen ute. 
Och man mäter hur blåsigt det är /…/ 
Lärare 4: Mäta fötterna, med en sån där sak som finns i skoaffären, 
Lärare 1: Men sen var det en här som... hon tittade på klockan, alltså klockan sa hon. Och då trodde jag att hon 
skulle säga mäta tid. Men då sa hon "det ser ut som en linjal" sa hon./…/. Vattenkompass kunde den här tjejen när 
man bygger... vattenkompass, sa hon... ja, och så måttband. 
Lärare 2: Längden och bredden var det ju mycket 
Lärare 1: Centimeter kunde dom flesta och meter kunde dom säga... 
Lärare 3: med en mätare 
Lärare 1: Med en linjal var det någon som sa 
Lärare 2: och rullband, det är en grej som är rullad /…/ ja, och så tar man den och så drar man ut den där i änden och 
så sätter man den högst, nej ettan sätter man längst ner och så drar man upp rullbandet och så sätter man fast den där 
uppe och så läser man av 
Lärare 1: /…/ med en sån som man tar upp. Liten och smal. Och då menade han en tumstock/…/ 
(arbetsmöte 09-10-05) 

Att eleverna talade om längder var väntat men däremot utryckte lärarna förvåning över att eleverna 

inte hade ett mera adekvat språk att tala om mätning med. 

Lärare 1: Det som jag tycker att är lite läskigt, det är att dom har inte några ord. Dom har verkligen inga ord. Jag 
tycker att, det var faktiskt skrämmande./…/ dom har ju inte ord för det mest... vad ska man säga stolen ... Vissa bara 
där… "ja, vad är det du pekar på" "ja det där". Dom har inte ord för sakerna. Och hur ska man då kunna ha ord för ... 
Lärare 5: En bordslampa det var en ficklampa, tyckte en. 
Lärare 1: Och så var det, det där tavla "det där" och så var det långt innan det kom "ja ramen" sa hon sen. Jag tyckte 
det var beklämmande faktiskt./…/ Jag trodde inte det var så... låg nivå på dom/…/ 
Lärare 2: och jag känner men herregud det är ju svenska vi ska jobba med ... 
(arbetsmöte 09-10-05) 

Utifrån resultaten efter det genomförda förtestet diskuterade arbetsgruppen vad eleverna har för idé 

om mätning, vad de har svårt med och vad de har för erfarenheter. Intervjuerna bekräftade 

antagandet om att eleverna uppfattar mätning som mätning av längd. Även läromedlen fokuserar 

mätning av längd och varierar främst mätredskap, både standardiserade och icke standardiserade. Vi 

diskuterade även hur vi i vardagsspråket använder uttrycket mäta. Vi säger t.ex. inte att vi ska mäta 

hur mycket vi väger. Även lärarna konstaterade att de vanligen talade om mätning i relation till 

olika längder. 

Om mätning bara uppfattas som mätning av längder så kan det vara svårt att utveckla en förmåga att 

uppfatta mätning som en problemlösningsmetod som används för att bestämma storleken på 

egenskaper/fenomen av olika slag. Arbetsgruppen konstaterade att eleverna verkligen behöver lära 
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sig att urskilja att olika storheter kan vara mätbara och förstå hur de kan mätas med skilda 

redskap/enheter. 

Lärare 1: Men det vore väl kanske bra att veta att mätning inte bara är att mäta längd och bredd. Utan det finns 
faktiskt volym och ... 
(arbetsmöte 09-10-05) 
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Tre försökslektioner 

I det följande presenteras de tre försökslektionerna. Varje lektion presenteras med ett avsnitt om 

planeringsarbetet och ett avsnitt och genomförandet. Varje försökslektion genomförs med en ny 

grupp elever.  

Planering av försökslektion ett – först laborationer och sedan reflektion 

Först hade lärarlaget träffats utan forskarna för att skissera på en planering av den första 

försökslektionen. Sedan träffades hela arbetsgruppen vid några tillfällen. Resultatet av förtestet, 

lärarnas planeringsförslag samt frågor från forskarna låg till grund för den planering som sedan 

genomfördes. Forskarna presenterade följande frågor; Hur kan undervisningen organiseras med 

fokus på att urskilja mätning från mätning av längd? Vilken typ av uppgifter skulle både kunna 

möjliggöra variation för urskiljning och samtidigt inbjuda eleverna till ett utforskande? Tanken var 

att skapa en undervisningssituation där eleverna skulle få undersöka olika egenskaper hos ett och 

samma föremål. Syftet var att eleverna skulle få förståelse för att man mäter en storhet (en 

egenskap). Frågan var vilka mätobjekt eleverna skulle få tillgång till. Ett förslag var att ge eleverna 

olika askar med olika innehåll och vikt, t.ex. olika stora paket (t.ex. ett Corn Flakes-paket och ett 

mjölkpaket) eller lika stora paket (t.ex. flera mjölkpaket) med olika vikt. Även andra föremål 

föreslogs och diskuterades. Exempelvis funderade lärarna på vad som skulle kunna framstå som 

roligt och lockande för barnen att arbeta med. Är det roligare att arbeta med CocaCola-flaskor än 

med mjölkpaket?  Har paketet/förpackningen som ska mätas någon betydelse för elevernas intresse? 

I samband med detta diskuterades erfarenheterna från Farsta projektet där frågan om intresse också 

var ett återkommande tema (Eriksson & Lindberg, 2007). 

Redskap i resurslåda – Utifrån diskussionerna beslöts att eleverna skulle få tillgång till tre tomma 

mjölkkartonger och flera olika redskap som skulle placeras i en så kallad resurslåda. Tanken var att 

eleverna skulle använda redskapen som låg i resurslådan för att mäta olika egenskaper hos 

mjölkkartongen. De skulle använda de resurser och redskap som de behövde. Efter att ha diskuterat 

om barnen skulle få tillgång till standardiserade mått eller/och muggar beslutades att resurslådan 

skulle innehålla; termometer, en flaska med vatten, rispuffar, liter och decilitermått, måttsats, linjal, 

måttband, våg, kärl, olika glasburkar, sax, penna och papper och dylikt. Lärarna var medvetna om 

att vissa saker går ganska lätt att mäta medan andra är betydligt svårare. Att barnen kunde mäta 

längd framkom i förtesten men kan de t.ex. mäta volym? En annan fråga var; Kan eleverna använda 

redskapen? Vet de t.ex. hur digitala vågar avläses? 
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Uppgiften – Arbetsgruppen diskuterade hur uppgiften skulle kunna formuleras med inriktning mot 

vad vi ville styra barnens uppmärksamhet mot och vad det är för slags innehåll i uppgiften. 

Forskarna menade att hur uppgiften introduceras är viktig både för utfallet och för elevernas 

förståelse. Uppgiften skulle kunna introduceras med hjälp av frågor till eleverna: ”Hur kan vi mäta 

det här…? På vilket sätt…. ? Vad är det som ni ser? Vad är det här? Kan du beskriva det?” För att 

väcka elevernas nyfikenhet och för att få dem att beskriva paketet var ett förslag att täcka över ett 

paket så att eleverna skulle få gissa vad det var, d.v.s. känna, men inte se. Vidare skulle eleverna få 

till uppgift att berätta så mycket som möjligt om mjölkpaketet med hjälp av resurslådan. Läraren 

skulle fokusera på följande frågor; Vad kan man mäta? Hur många olika sätt finns för att mäta 

paketet på? Dessutom diskuterades om ordet mäta skulle användas eller ej? Lärarna menade att 

flera ord skulle användas t.ex. På vilket sätt kan… ta reda på… beskriv… Slutligen formulerades ett 

förslag på introduktion till uppgiften. ”Här får ni mjölkpaket och olika hjälpmedel (resurslåda). Ni 

ska ta reda på så mycket som möjligt om mjölkpaketet.” Tanken var att eleverna skulle vara 

delaktiga och bli nyfikna på att utforska. Eleverna skulle först få utforska mjölkpaketen med hjälp 

av resurslådan och sedan skulle läraren fråga hur de hade tänkt och gjort. Eleverna skulle arbeta i 

grupp och diskutera uppgiften tillsammans samt planera vad de skulle göra innan de satte igång 

med sina experiment. 

Resultatredovisningen – Eleverna skulle efter sina mätningar redovisa vad de hade kommit fram 

till, så en elev i varje grupp skulle få till uppgift att anteckna gruppens resultat på 

blädderblockspapper. Vid redovisningen skulle läraren skriva upp resultaten på tavlan samt 

diskutera dem med eleverna. Uppmärksamheten skulle riktas mot vad eleverna hade gjort och hur 

de hade gjort det. Läraren skulle också poängtera att mäta inte bara innebär att mäta längd. 

Arbetsgruppen enades om att varje grupp skulle redovisa sina resultat utifrån frågan: ”Vad har ni 

tagit reda på?” Men vad skulle läraren göra med svaren? Hur resultaten skulle åskådliggöras för 

eleverna på tavlan diskuterades länge. Detta sågs som ett viktigt moment eftersom det var genom 

anteckningarna på tavlan som eleverna skulle få en idé om mätande. Olika förslag diskuterades. Ett 

förslag var att läraren kunde skriva upp varje grupps resultat på tavlan utan att värdera dem. Alla 

svar skulle diskuteras. Lärarna skulle också ställa frågor till eleverna som skulle kunna hjälpa dem 

vidare i sina tankar kring resultaten. En fråga som läraren skulle kunna sammanfatta 

resultatredovisningen med formulerades: ”Nu har alla tre grupperna redovisat att de mätt vikten. 

Hur mätte ni vikten?” Svaren skulle kunna klassificeras på tavlan i två kolumner utifrån vad 

eleverna sagt (figur 2). Forskarna beskrev att eleverna behöver kunna urskilja vad som kan mätas, 

d.v.s. om eleverna ska förstå vad som kan mätas behöver de också förstå vad som inte kan mätas. 

Ett tänkbart resultat från eleverna skulle kunna vara att mjölkkartongen är blå. Läraren skulle kunna 
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diskutera detta med eleverna och ställa frågan: ”Vad av det som står på tavlan som man inte kan 

mäta?” Och sen: ”Hur mäter man färgen blå? Kan ni mäta det med något ur resurslådan?” (figur 2). 

 

VAD HUR HAR NI GJORT 

Tungt Vägt.  

Blått   

Långt Mätt. 

Kallt Tagit temperaturen. 

Figur 2. Förslag till modell för redovisning på tavlan. 

Arbetslaget kom sedan med ytterligare ett förslag om vad som skulle kunna redovisas på tavlan och 

då kom även frågan kring vilka begrepp som skulle användas upp. Tre spalter på föreslogs (Figur 

3). 

LÄNGDMÅTT VIKTMÅTT VOLYMMÅTT 

Barnens exempel Barnens exempel Barnens exempel 

Barnens exempel Barnens exempel Barnens exempel 

Figur 3. Förslag till modell för redovisning på tavlan. 

Lärarna diskuterade vilka svar de skulle kunna förvänta sig och utifrån det formulerades frågor som 

skulle kunna ställas till eleverna för att tydliggöra att det är viktmått, volymmått, mm som de 

arbetar med.  Exempelvis: ”Vad har ni mätt när ni säger tung, lång etc.?” Forskarna poängterade 

igen att det inte är resultaten av mätningen d.v.s. hur mycket t.ex. paketet väger utan vad det är som 

mäts som är i fokus. Det är viktigt är att läraren är uppmärksam på vad som är i fokus d.v.s. att man 

mäter något med något och att man kan mäta det mesta. Diskussionen med eleverna handlar om att 

komma åt mätandets idé – att de förstår att det finns olika storheter. 

Lektionen förväntades ta cirka 60 minuter och det skulle finnas möjlighet till förlängning om det 

behövdes. Utrustningen med filmkamera, stativ och mp3-spelare fanns. Det bestämdes vilken lärare 

som skulle undervisa, vem som skulle filma undervisningen och vilka elever som skulle delta. 

Kollegor från fritidshemmet skulle ta hand om de resterande eleverna. Arbetsgruppen beslutade att 

lärarna efter lektionen skulle anteckna vad som blev avvikelser från planeringen och vad de gjorde 

istället samt göra en eftertest med barnen (lektionsplanering 1 i bilaga 1). 

Uppföljning försökslektion ett – lärandeobjektet förlorar sig i vatten och siffror 

Efter den första försökslektionen tittade arbetsgruppen på filmen av undervisningen tillsammans. 

Filmen stoppades vid några tillfällen: t.ex. efter lärarens introduktion av lektionen, efter barnens 

arbete med uppgiften och slutligen när läraren hade sammanfattat resultaten på tavlan. 
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Arbetsgruppen konstaterade att läraren nästan ordagrant följde planeringen vad gäller 

introduktionen av uppgiften. Läraren informerade om att det i resurslådan finns redskap som de 

kanske behöver och att eleverna ska undersöka hur de kan lösa uppgiften. Hon poängterade att 

ingenting är rätt eller fel. De fick 25 minuter på sig att arbeta med uppgiften. Läraren delade ut 

blädderblockspapper och utsåg en elev till sekreterare i varje grupp. Sekreteraren skrev upp 

resultaten på pappret. Lärarna menade att barnen var uppmärksamma under introduktionen av 

uppgiften. Mer uppmärksamma än vanligt. 

En central fråga som uppstod under diskussionerna var: ”Vilken är lärarens roll i relation till barnen 

under laborationen?” Under lektionen går eleverna fram till läraren och frågar henne vad de ska 

göra, om sakerna i resurslådan och om vattnet. Läraren uttryckte att hon blev osäker på vad hon 

skulle svara eftersom den situationen inte hade diskuterats under planeringen. Hon var osäker på 

hur mycket hjälp hon skulle ge dem. Om hon skulle visa dem eller ej. 

Arbetet med uppgiften – Det framkom tydligt av filmen att läraren betonade att det är mjölkpaketet 

som ska beskrivas på något sätt. Arbetsformen, d.v.s. grupparbetet fungerade inte som tänkt. 

Eleverna arbetade inte tillsammans utan snarare individuellt eller i par. Samtliga barn var heller inte 

delaktiga. Exempelvis så deltog inte en flicka i mätningen av kartongen utan hon städade istället. En 

annan flicka hölls utanför arbetet och satt därför bara och tittade på när de andra barnen 

experimenterade och en pojke deltog inte alls. Lärarna trodde att han hade svårt att förstå uppgiften 

på grund av att han inte förstår svenska språket. Frågan som ställdes var: Hur kan vi organisera 

uppgiften så att alla barnen är delaktiga? Lärarna menade att fyra elever per grupp är för många. 

Forskarna diskuterade hur själva grupparbetet introducerats. Av filmen kan man se att barnen, efter 

det att läraren har gett instruktionen, är osäkra på vad de ska göra. De diskuterade inte uppgiften 

med varandra utan började laborera individuellt eller i par. Arbetsgruppen menade utifrån detta att 

det är viktigt att barnen får hjälp med att förstå att de först måste planera sitt arbete, att de behöver 

diskutera vad det är för uppgift de fått och vad de ska göra. Forskarnas ståndpunkt var att den 

gemensamma planeringen kanske var viktigare än gruppens storlek. 

Vad gällde elevernas anteckningar på blädderblocket fungerade det någorlunda bra. En elev i varje 

grupp antecknade och de andra barnen sade vad som skulle antecknas. 

Det visade sig att eleverna hade använt alla redskap i resurslådan. Problematisk var att resurslådans 

innehåll tog för stor uppmärksamhet. Eleverna undersökte redskapen men inte i relation till 

mjölkpaketet, t.ex. användes vattnet i hinken snarare till lek än till att mäta volym. Frågan är hur 

läraren kan få eleverna att fokusera på uppgiften. Arbetsgruppen diskuterade vad det betyder att 

eleverna inte är bekanta med alla resurser som finns i lådan. Tar det för mycket uppmärksamhet 

från mätningen av mjölkpaketet? Lärarna diskuterade om redskapen i resurslådan kanske skulle ha 

introducerats. Vad gällde vågen så tolkade lärarna det som att eleverna visste hur den skulle 
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användas. De trodde att eleverna kände till hur en våg fungerar eftersom de själva har vägt sig och 

för att de visste att den skulle stå på noll när de började väga paketet. En var dock trasig vilket 

krånglade till det för eleverna. Eleverna använde vågen och mätte hur mycket paketet vägde både 

med och utan vatten i. Ett par elever klippte sönder paketet i två delar och vägde sedan den ena 

delen med vatten i. Måttbandet används också. Mjölkpaketets längd och omkretsen mättes. 

Resultatredovisning – Vid redovisningen satte läraren upp blädderblocksbladen på tavlan. Hon 

började med att läsa upp vad några av eleverna hade kommit fram till. Tanken var att läraren med 

hjälp av eleverna ska lyfta det gemensamma i resultaten. Det visade sig att eleverna inte hade någon 

uppfattning om måtten kilo och centimeter. Paketet vägde t.ex. 10 kg, 35 kg, 5 kg, o.s.v. Här tog en 

ingående diskussion fart om vad de fått för resultat av sina vägningar. Arbetsgruppen diskuterade 

om det är viktigt att skriva upp alla de olika mätresultaten och kom fram till att undervisningens 

fokus förlorades, d.v.s. mätandet av olika storheter försvann ur fokus. Elevernas resultat handlade 

också om omkrets, längd och bredd men volymmått saknades. En annan fråga som också 

diskuterades var hur läraren skulle bemöta eleverna när de beskrev sina resultat. Hur skulle läraren 

sammanfatta resultaten så att barnen skulle förstå poängen med laborationen och lektionens mål. 

Filmen visade att eleverna var väldigt trötta och okoncentrerade mot slutet av lektionen. 

Laborationen tog alltför lång tid, 33 minuter. Lärarna var tveksamma till att eleverna hade orkat 

lyssna på resultatredovisningen och föreslog därför att nästa försökslektion skulle kortast av eller att 

eleverna skulle få en paus. 

Att filma undervisning – Vid diskussionen utifrån filmen uppstod också frågor kring vad kameran 

skulle riktas mot. Är det mot läraren, läraren och alla grupper eller läraren och en grupp? Ett 

problem med den film som visats var att det t.ex. inte går att se vad barnen gör bakom resurslådan 

som är ganska stor och hög. Det gick heller inte att se vad som händer i de olika grupperna under 

elevernas eget prövande. Efter diskussioner kom arbetslaget fram till att kameran huvudsakligen ska 

följa läraren vid de följande lektionerna. 

Eftertesten från den första försökslektionen visade att det inte var någon större skillnad mot 

förtesten. Det kunde noteras lite skillnad vad gäller längd och bredd. I försökslektion ett var tanken 

att mätandet av olika storheter skulle tydliggöras i resultatredovisningen mot bakgrund av barnens 

laborativa arbete med mjölkpaketet. Men, bl.a. på grund av att laborationerna tog längre tid än 

planerat och på grund av att resultatredovisningen inte var speciellt grundligt planerad blev fokus 

förskjutet till att handla om elevernas resultat i stället för vilka egenskaper hos mjökpaketet de mätt 

och med hjälp av vilka redskap. 

Diskussionen i arbetsgruppen kan sammanfattas med att läraren måste hålla fokus på att man mäter 

något med något för att komma åt mätandets idé. Själva resultaten av mätningen är inte viktigast 
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utan snarare vad det är som mäts och hur. Dokumentationen på tavlan är viktig (vad som ska 

dokumenteras, hur tavlan disponeras och vilka begrepp som används) eftersom det var tänkt att 

mätandet av olika egenskaper då skulle tydliggöras för eleverna. 

Vid redovisningen framför eleverna ungefär likartade resultat. Eleverna säger framför allt; ”Det 

väger”. Läraren skriver upp allt på tavlan men får problem med att använda det som står när hon ska 

sammanfatta och dra slutsatser. Strukturen är inte tydlig för eleverna så de får problem med att 

förstå poängen med lektionen. Att redovisningen och dispositionen av tavlan inte blir tydlig kan 

delvis förklaras av att slutet av lektionen inte var så väl planerad. 

Planering av försökslektion två – fokus på mätning under laborationerna 

Vid planeringen av den andra försökslektionen ville forskare och lärare behålla idén om att mäta ett 

mjölkpakets olika egenskaper. Eftersom barnen under den första lektionen inte främst undersökt 

paketet med hjälp av olika redskap utan istället lekt med vattnet var nu tanken att varje grupp skulle 

få ett mätredskap att laborera med i relation till tre mjölkpaket med varierande innehåll. 

Argumenten för att barnen skulle laborera med tre mjölkpaket med olika vikt, var att de samtidigt 

skulle kunna mäta olika vikter och volymer. Forskarna betonade att den undervisande läraren i sin 

kommunikation med barnen skulle tydliggöra att de skulle mäta olika egenskaper. Eleverna 

förväntades nu att reflektera över mätande samtidigt som de laborerade. Vidare konstaterade 

forskarna att barnen inför det laborativa arbetet behöver få stöd och hjälp med att planera sitt arbete. 

Utifrån dessa ståndpunkter fick lärargruppen i uppdrag av forskarna att diskutera följande områden 

till nästa arbetslagsmöte: 1) redskapen. 2) introduktion av redskapen. 3) redskapsanvändning.  4) 

flera paket och ett redskap per grupp. 5) arbetsprocessen. 6) uppgiften. Lärarnas diskussion låg 

sedan till grund när arbetsgruppen planerade försökslektion två. 

Resultatet av lärarnas planering blev att eleverna under lektionen ska få till uppgift att utforska tre 

olika tunga mjölkpaket med hjälp av ett redskap. Eleverna ska delas in i tre grupper och få tilldelat 

sig ett redskap per grupp. Läraren förväntas inleda med att samtala med eleverna om de redskap 

som de ska använda. Den gemensamma frågan till samtliga elever är: Vad mäter ni här? Vid det 

första bordet finns en digitalvåg och en balansvåg samt rispuffar och vatten. Läraren ska fråga 

eleverna vad det är för redskap de har fått och berätta om skillnaden mellan en digital våg och en 

balansvåg samt hur man använder dem. Hon ska fråga vad måtten heter och avsluta med att säga: 

”man mäter vikten vid det här bordet”, innan hon går vidare till nästa bord o.s.v. Vid det andra 

bordet finns det en linjal och ett måttband. Läraren ska benämna vad som mäts och vad måtten 

heter. Exempelvis: ”Här mäter man längd och bredd. Längdmått brukar man kalla det”.  Vid det 

tredje bordet finns en måttsats, ett decilitermått och ett litermått samt vatten och rispuffar. För att få 

barnen att laborera och tänka kring volymmått kan följande frågor ställas: ”Hur mycket vatten går 
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det i mjölkpaketet? Vet ni vad det här redskapet kallas för? Man mäter volym. Har ni hört talas om 

det?” 

Slutinstruktionen till alla grupper är; ”Det är mjölkpaketet ni ska mäta. Inget annat. Det är om 

mjölkpaketet ni ska ta reda på så mycket ni kan, och ni ska använda de redskap ni har på bordet”. 

Den undervisande lärarens förhållningssätt diskuterades. Läraren ska i början av lektionen betona 

för eleverna att det är viktigt att de arbetar tillsammans, att alla ska vara delaktiga och de ska 

förklara för varandra. Läraren ska gå runt bland grupperna under laborationen och handleda 

eleverna. Läraren ska medverka till att eleverna fokuserar på uppgiften och kan t.ex. ställa frågan: 

”Vad har du mätt?” Eller poängtera: ”Nu mäter du vikten”. Läraren förväntas också kontrollera att 

alla elever är delaktiga i uppgiften. Avslutningsvis då läraren bedömer att eleverna är klara med 

sina laborationer ska resultaten redovisas för hela elevgruppen. Eleverna ska även denna gång 

skriva ner resultaten på papper. Läraren inleder resultatredovisningen med att fråga: ”Vad har ni 

gjort?” Eleverna redovisar då sina resultat och läraren skriver på tavlan i tre kolumner under 

rubrikerna: viktmått, volymmått och längdmått. Läraren kan också samtidigt visa hur eleverna har 

kommit fram till sina resultat med hjälp av de olika redskapen. Läraren ska i slutet av redovisningen 

fokusera på att man kan mäta samma föremål på olika sätt (lektinsplanering 2 i bilaga 2). 

Uppföljning av försökslektion två – lärandeobjektet i fokus för läraren 

Lektionen genomfördes utifrån planeringen förutom att resultaten inte skrevs upp på tavlan. Två 

grupper verkar förstå uppgiften men inte den tredje som skulle mäta volym. Eleverna i den gruppen 

satt bara och tittade så läraren frågade då: ”Vad ska ni göra tror ni?” Hon försökte få eleverna att 

fokusera på uppgiften genom att upprepa frågan: ”Vad är det man mäter?” 

Vid den gemensamma redovisningen i slutet av lektionen frågade läraren eleverna vad de hade gjort 

och fick då svaret; ”vi mäter”. Läraren frågade vad de använde för mått och fick svaren längd, 

bredd, omkrets och vikt. Läraren frågade då hur de hade gjort och en grupp svarade att de tog 

rispuffar och vatten för att se hur mycket deras paket vägde med olika innehåll. De visade hur de 

vägde mjölkpaketet på balansvågen. Redovisningen var endast muntlig. 

Eftertesten gav även för försökslektion två en bild av att eleverna inte nämnvärt hade förändrat sitt 

sätt att förstå och tala om mätning. Exemplen som eleverna ger i eftertestet handlade främst om 

mätning av längder. Även om läraren i denna lektion ofta försökte tydliggöra för eleverna att man 

mäter både vikter, volymer och längder. 

Under diskussionen i arbetslaget betonades att eleverna lyssnade och arbetade med uppgiften. I 

jämförelse med den första försökslektionen kan sägas att instruktionerna till uppgiften var tydligare 

och att det fungerade bättre för eleverna att ha ett redskap istället för flera att arbeta med. Läraren 

fokuserade dessutom tydligare genom de upprepande frågorna; ”Vad är det man mäter vid det här 
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bordet?” Vid den här lektionen fungerade också grupparbetet bättre i den meningen att i stort sett 

alla elever var delaktiga och arbetade tillsammans. Vad gällde redskapen så menade lärarna att 

eleverna är förtrogna med deciliter och litermåtten eftersom de används för att t.ex. mäta 

ingredienser vid bakning. De visste dock inte namnen på redskapen. Eleverna var också bekanta 

med att man mäter längd och bredd med måttband och linjal men åter igen var det tveksamt om de 

visste vad redskapen hette. Det var dock uppenbart att eleverna inte förstod hur balansvågen 

fungerade. När de använde den redovisade de resultatet: ”Det väger lika”. Frågan är vad det 

betyder. I kommunikationen mellan lärare och elev var kommunikationen ibland språklös genom att 

de inte benämnde vad måtten heter utan istället visade med händerna vad de menade. 

Planeringen av försökslektion tre – att få barnen att diskutera mätning 

Planeringsmötet inleddes med att arbetsgruppen gjorde en gemensam sammanfattning av de första 

två försökslektionerna som inte hade lett till förväntade läranderesultat.  Vid den första lektionen 

arbetade eleverna i tre olika grupper. Grupperna fick ett mjölkpaket och flera redskap att mäta 

mjölkpaketet med. Alla grupperna fick samma redskap och uppgift. Vid den andra lektionen 

arbetade eleverna också i tre olika grupper men tanken var då att de skulle få tre olika tunga 

mjölkpaket men bara ett (olika) redskap per grupp. 

Vid den första lektionen skulle läraren inte tala om mätning förrän vid redovisningen i slutet av 

lektionen men det momentet försvann bl.a. på grund av att eleverna var trötta. Lektionen var för 

lång och osammanhängande. Eleverna hade väldigt roligt med vattnet men leken avledde dem från 

lektionens fokus. För elevernas del blev det mycket görande och väldigt lite om vad mätning 

innebär. En annan sak var att eleverna började använda redskapen utan att samordna sig och planera 

genomförandet av uppgiften. Forskarna menade att om man försöker jobba med problemlösning 

behöver eleverna planera sin verksamhet. 

Inför den andra försökslektionen hade arbetsgruppen en idé om att eleverna måste planera sitt 

arbete så det poängterades för eleverna. Läraren skulle fråga barnen: ”Vad är det vi ska göra? Hur 

kan vi göra det?” Men denna aktivitet pågick endast en kort stund, så elevernas planering blev inte 

riktigt genomarbetad. Lärarna påpekade att eleverna inte är vana vid att arbeta på det sättet och det 

är någonting som de måste lära sig om det ska fungera. Men det blev i alla fall ett kortare samtal i 

slutet av den andra försökslektionen där eleverna som svar på lärarens frågor berättade att de mäter 

vikt, längd, omkrets, mm. Arbetsgruppen förväntade sig därför att eleverna skulle haft möjlighet att 

förstå någonting om mätandets princip, men det visade sig inte i eftertestet. Utifrån resultatet 

diskuterade arbetsgruppen att eleverna måste i mycket större utsträckning få möjlighet att försättas i 

en situation där de själva får förklara vad de gör. Vid de två första lektionerna var det lärarna som 

sa ”ni mäter volym, ni mäter längd, ni mäter vikt”, och i kombination med språkliga 
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tillkortakommanden är det inte möjligt för eleverna att tillägna sig den förståelsen. De kan inte 

erövra ett begrepp genom att höra att det används eller att det upprepas. De måste få möjlighet att ta 

begreppet i bruk. 

En ny strategi diskuteras inför lektion tre och arbetsgruppen ville nu fokusera på att det är eleverna 

som ska berätta vad de gör. Det är tydligt att eleverna kan utföra aktiviteterna d.v.s. de kan mäta 

men de vet inte vad mätning innebär. Med utgångspunkt i principerna för lärandeverksamheter och 

developmental teaching diskuterade vi att eleverna behöver kunna: 

1.  identifiera problemet och urskilja vad det är som ska lösas, vad problemen består i. 

2.  utforska vad de har för information och vad de har för redskap. 

3.  reflektera över arbetet t.ex. genom att skapa egna uppgifter. (Ett annat alternativ är att ge 

eleverna uppgifter där det finns ett fel inbyggt och att de ska kunna förklara varför det är fel. 

Då byggs det in en reflektion genom att de försätts i en situation där de måste reflektera.) 

Tanken var att försöka skapa en sådan situation genom att ge barnen ett dramatiserat problem under 

lektion tre. Lärarna skulle dessutom tänka på att låta barnen komma med sina funderingar samt ta 

upp dessa funderingar till diskussion.  Läraren skulle bemöta barnen med: ”Nu provar vi det du 

säger”. Eller frågor som: ”Vad är det som händer då? Vet vi det här? Kan vi det här? Har vi redskap 

och resurser för det här?” Att låta barnen pröva sina tankar hela vägen och inte bara få möjlighet att 

uttala dem. Lärarna menade att de är bra på att fånga elevers tankar och vara lyhörda för att låta 

barnen uttala sina funderingar men att göra någonting mera av vad barnen säger och uttrycker är 

inte lika vanligt. Det är alltså oftast viktigare att låta alla elever komma till tals och synliggöra allas 

tankar än att utveckla en tanke menade lärarna. Detta stämde även överens med forskarnas 

erfarenheter från olika projekt. Det betyder att barnens tankar bara visas upp men att läraren inte gör 

så mycket av dem. Läraren som skulle leda den tredje försökslektionen skulle speciellt tänka på 

detta. 

Resultatet från försökslektion ett och två som visade att eleverna inte märkbart förändrat sin 

förståelse av lärandeobjektet gav arbetsgruppen också en vidgad förståelse av hur det är att arbeta 

med barn som har andra språk än svenska som modersmål. Undervisningen visade att det inte går 

att berätta för barnen vad de ska kunna vilket dominerade de första två försökslektionerna. Det kan 

vara svårt för barnen att höra och förstå vad det är läraren försöker tydliggöra. Arbetsgruppen 

resonerade kring att det möjligen hade blivit andra resultat från de första försökslektionerna om 

övervägande delen av barnen hade ägt det svenska språket. Eleverna behöver alltså få en möjlighet 

att tala om vad de gör. 

I arbetsgruppen diskuterades också valet av lärandeobjekt – både hur väl avgränsat det är och om 

det är lämpligt för barn som går andra året i skolan. Enligt läraren som undervisar äldre elever så är 
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mätandets princip ett centralt innehåll i matematik och fysik i den meningen att det faktiskt har 

betydelse för matematisk förståelse framöver i skolan och det är viktigt att eleverna får möjlighet att 

utveckla en förståelse för principen så tidigt som möjligt. Det är ett avancerat kunnande och det är 

också ett språkligt buret kunnande. I de experiment som gjordes under försökslektionerna 

observerades att barnen gör, de mäter och de experimenterar med olika saker men att de har svårt 

att komma bort från det konkreta görandet och koppla det till förståelse kring mätande. Mätande 

blir något som lärarna talar med eleverna om. Exempelvis: ”Ja, nu har du mätt. Vad ska du mäta? 

Vad mäter ni här?” o.s.v. Under den tredje försökslektionen ville arbetsgruppen försöka vända på 

perspektivet genom att ställa eleverna inför en situation där de själva måste reflektera över vad det 

är man gör när man mäter och vad det betyder att mäta. Läraren skulle t.ex. kunna skapa en 

situation där hon behöver barnens hjälp för att lösa en uppgift. Exempelvis: ”Det står att jag ska 

mäta upp ett kilo mjöl. Vad betyder det? Vad gör man när man mäter?” Avsikten skulle då vara att 

få till stånd ett resonemang med och mellan barnen kring mätande. 

Idéer inför planeringen – Inför den slutliga planeringen av den tredje försökslektionen utvecklades 

en idé om att iscensätta ett rollspel med t.ex. läraren som ett troll (eller ett troll i form av en docka) 

som behöver barnens hjälp. Scenariot skulle kunna vara att trollet haft sönder en uppsättning 

spelpjäser och nu behöver barnens hjälp med att göra nya innan någon upptäcker vad som hänt. 

Utklädseln till ett troll skulle fungera som en symbol för att läraren skulle kunna vara någon annan 

som genom detta skulle kunna ställa uppriktiga frågor. I rollen som lärare är det inte möjligt att 

ställa frågor som eleverna förväntar sig att läraren kan svaren på. Genom utklädseln (eller genom en 

docka) kan läraren genomföra lektionen och skapa en berättelse som ger ett sammanhang till 

uppgiften och de problem som ska lösas. Lektionen skulle kunna genomföras på följande sätt: 

Trollet säger att det är lätt att göra nya figurer av trolldeg för hon har ett recept och där står precis 

vad man ska göra – vill barnen hjälpa till? Trollet läser på receptet: ”Jag ska ha salt, mjöl och vatten 

och här är det. Och så står de på receptet. Mät upp 1 kg mjöl.” Trollet läser vidare på receptet och 

funderar en liten stund: ”Det står mät upp 1 kg! Vad betyder det? Jag förstår inte vad det betyder! 

Vad ska jag göra? Kan ni?” Utifrån detta skulle eleverna sedan i grupper diskutera problemet och 

komma med förslag. Vad ska trollet göra? Hur ska trollet lösa det här? När eleverna gett sina 

förslag säger trollet. ”Vad bra. Nu kan jag!” Och sen ”Mät upp en liter...” o.s.v. Tanken är att 

försätta barnen i en situation där de måste förklara för trollet vad man gör när man mäter det ena 

och det andra för att de tillsammans ska kunna tillaga trolldegen. Lektionen skulle sedan kunna 

avslutas med att trollet säger, ”När det står så där kan man ju tro att man kan mäta vad som helst.” 

Tanken är att få barnen att reflektera och ha ett behov av att använda begreppet mätning aktivt. 

Planeringen – Lärarna beslöt att följa förslaget och planerade sedan lektionen genom att skriva ett 

manus med vissa hållpunkter. Förberedelserna bestod i att skapa trollkläder till den undervisande 
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läraren samt ta fram ingredienser till trolldegen. Trollet skulle vara iklädd en mössa med långt 

garnhår och en garnsvans. På blädderblockspapper skrevs receptet på trolldegen. 

Lärarna tog fram vågar som skulle användas till att väga upp två lika stora delar, deciliter mått för 

att mäta upp mjöl och matskedar för att mäta olja. Eleverna skulle enligt instruktionen först göra en 

deg för att få erfarenhet av att mäta olika ingredienser enligt receptet. Sen skulle de knåda degen i 

15 minuter för att även få erfarenhet av att mäta tiden. Lärarna provade också att göra en trolldeg 

för att se om den skulle gå att jobba med på det sätt som de hade tänkt sig. 

Enligt planeringen skulle lektionen inledas med att trollet kommer in i klassrummet och har med sig 

trolldegsreceptet på blädderblockspapper som sätts upp på tavlan. Barnen ska arbeta i par, först med 

tillverkning av trolldegen och sedan med figuren. Tanken var att barnen skulle få göra en egen deg 

för få erfarenhet av att använda olika mått istället för att titta på när läraren gjorde degen. Trollet 

skulle säga ”jag vet inte” för att få barnen att förklara hur degen skulle tillverkas och vilka mått som 

skulle användas. Barnen skulle också få lösa problem i relation till att tillverka figuren t.ex. att dela 

degen i två lika delar (lektionsplanering 3 i bilaga 3). 

Uppföljning av försökslektion tre – symboler och mätredskap i fokus 

Lärarna hade inför den tredje försökslektionen varit lite nervösa över hur barnen skulle reagera när 

den undervisande läraren kom in i klassrummet utklätt till ett troll. Det var speciellt ett barn som de 

trodde skulle kunna tappa intresset och förstöra för de andra barnen men ”han satt som ett ljus och 

lyssnade som aldrig förr” (lärare 2) så lärarna var väldigt nöjda. De var också glada över att 

lektionen gick som planerat och att barnen tyckte att det var roligt. Trollet fångade barnens 

uppmärksamhet precis som de hade hoppats. En fråga som diskuterades var om läraren behöver klä 

ut sig för att skapa den speciella situation som hon önskar. Utklädningen ger ju läraren en övergång 

till situationen genom att de ser direkt att det är en annan gestalt än läraren som kommer in. Ett 

alternativ kan vara att bara använda en hatt (eller en docka) som markör, för det är ju inte riktigt 

gångbart att klä ut sig alla dagar. 

Lektionen tog 100 minuter och lärarna upplevde den som väldigt lång. Både lärare och elever blev 

mycket trötta och orkade inte riktigt mot slutet av lektionen. Lärarna menade att de redan från 

början kände att lektionen skulle bli för lång men att de tänkte att de skulle pröva ändå. De tänkte 

att de skulle ta en paus emellan (vilket de också gjorde) och arbeta så länge det kändes bra. Lärarna 

ville att eleverna skulle vara aktiva och tillaga en egen deg och därmed få erfarenhet av mätande 

istället för att titta på när läraren gjorde degen. De visste att det skulle ta lång tid men tyckte att det 

var viktigt. Ett alternativ hade varit att vid en lektion tillaga degen och vid en annan skapa 

trollfigurerna. Vad gäller innehållet i lektionen var lärarna nöjda. ”Vi pratade om att få med de 

mesta om mätande som vi kunde. Och just att tiden kom med där var lite roligt” (lärare 1). 
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Forskarna menade att det kunde ha varit en poäng med att skriva receptet med hela meningar på 

blädderblockspappret (så som arbetsgruppen under den första planeringen diskuterat). Det skulle ha 

stått; ”Först mäter ni upp”, för då skulle trollet behövt få hjälp med frågan: ”Vad gör man när man 

mäter?” Vid genomförandet av försökslektionen fick barnen i stället hjälpa trollet att förklara vad 

en deciliter är, vad en tesked är o.s.v. Därmed uppstod en förskjutning av lärandeobjektet från 

frågan om mätande till frågan om olika mätredskap. Ursprungsidén var att mycket tid skulle ha 

lagts på diskussioner om mätandet och mätandet av olika föremål/egenskaper. Nedan följer 

inledningen av lektionen som illustrerar att denna idé hade förändrats: 

[Trollet kommer in i klassrummet.] 
Trollet: Oj, oj, oj det är en massa barn här. Vilken tur jag har. Ni förstår, jag har ett sån’t problem. Jag har tappat och 
förstört ett stort spel som vi ska ha ikväll med en massa spelpjäser och jag har inte talat om det för någon. Men de 
kommer att bli jätte arga på mig. Jättearga. Och nu är det så att jag kan läsa men inte så bra och jag har fått tjuva ett 
recept på det här jag ska göra spelpjäserna av hör ni. Jag förstår inte ett ord. Inte ett ord förstår jag. Snälla ni, ni 
måste hjälpa mig. Vill ni hjälpa mig? 
Barnen: Ja, ja ja! 
Trollet: Jag hoppas att ni är duktiga att läsa vad det står. Jag är så rädd. Stortrollet kommer att bli så arg på mig så 
oj, oj, oj. (Läraren sätter upp ett blädderblockspapper med ett recept på tavlan) Här ser ni. Vad står det här nu? Vad 
ska jag göra? Vad står det? Vad heter du? 
Tina: Tina 
Trollet: Ja, vad står det Tina? 
Tina: Det står två deciliter. 
Trollet: Dl, vad betyder det då? 2 dl. Jag blir helt nervös. Jag förstår ingenting. Vad betyder dl? Vad heter du? 
Pelle: Pelle 
Trollet: Vad betyder dl? 
Pelle: Deciliter. 
Trollet: Vad är deciliter för något? Är det ingen som kan vad deciliter är? Vad är det här då? Vad ska vi göra? Tina? 
Tina: Trolldeg. 
Trollet: Vad är det för något? 
Tina: Trolldeg, man gör så här. 
Trollet: Två deciliter. Jag kan inte. Vad ska jag göra nu då? Tina. 
Tina: Jag kan inte heller. 
Trollet: Jag kan inte heller. Hur ska det här gå? Ingen av oss kan. 
Banen: Vi kan hjälpa dig. 
Trollet: Hur många är ni här? [räknar] Det blir sex grupper så ni får jobba som ni sitter. Hur gör ni nu? Det är två 
deciliter mjöl. Vad är det mer jag behöver? För den här degen? 
Pedro: Salt. 
Trollet: Jaha, salt. Hur mycket ska jag behöva av det då? 
Acke: En deciliter 
Trollet: En deciliter salt. Vad behöver jag mer då? 
Tinka: Mjöl 
Trollet: Två deciliter mjöl och en deciliter salt, och mer då? 
Josse: En deciliter vatten 
Trollet: Jaha, vilken tur att ni är så duktiga. Jag är redan lättad. Det kommer att gå bra det här.  Men vad är det här 
för någonting då? Vad betyder det där? Msk? 
Philip: Mask. 
Trollet: Betyder det mask? Ska vi ha mask i trolldegen? [Barnen skrattar. Läraren tar fram blädderblocksbladet där 
förklaringar till förkortningar står och hänger upp på tavlan. Där står msk = matsked]. 

När eleverna sedan rörde ihop degen sa läraren ”Vad mätte ni nu” för att poängtera för eleverna att 

de mätte på olika sätt. När arbetsgruppen ser filmen tillsammans uppstår också en diskussion kring 

noggrannhet. Filmen visar att läraren inte förde någon diskussion med eleverna om noggrannhet när 

de skulle mäta upp mjölet. När en elev mäter upp en deciliter mjöl hade han nästan två deciliter 
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mjöl i decilitermåttet. Det tillfället hade kunnat tas tillvara. Eleverna har inte förståelse för att ett 

mått är konstant, att det finns en generell överenskommelse kring enheten deciliter. Noggrannhet 

kommer dock till uttryck när eleverna ska dela degen i två lika delar. Då efterfrågas noggrannhet för 

att kunna lösa uppgiften. Eleverna väger degen på balansvågen och pillar bort bitar från enda delen 

och lägger på den andra tills vågen visar att degbitarna väger lika mycket. Noggrannhet blir viktig 

eftersom uppgiften är tydlig och vågen visar så påtagligt när de två delarna väger lika mycket. 

Arbetsgruppen diskuterade också vad lärarens frågor och förhållningssätt betyder för vilka 

diskussioner som förs i klassrummet. Läraren ställde t.ex. följande frågor till eleverna i 

klassrummet; ”Två lika stora delar hur gör vi då? Hur vet du att pannkakan är lika tjock?” Då följde 

en diskussion där eleverna faktiskt fick fundera och försöka förklara sig. (Nedan följer inledningen 

av den diskussionen.) 

Trollet: Nu ska vi se vad som står här. Vad står det att vi ska göra? 
Sammy: Dela degen i två lika stora delar. 
Trollet: Hur gör vi då? Oj, vad svårt. Nu måste vi hjälpas åt och fundera. För som ni gjort nu. Blir det två lika stora 
delar? 
Barnen: Neej. 
Trollet: Hur gör vi då för att få dem lika stora? Kan man mäta? Hur mäter du? Hur skulle du mäta för att få delarna 
lika stora? 
Fargo: Man tar typ en linjal, man mäter hur långt och sen den andra. 
Trollet: Ska man mäta med en linjal. Vad då för nånting. Vad är en linjal? 
Sammy: Som man mäter. 
Trollet: Jag vet inte vad du menar. Vad är en linjal? 
Pedro: Som man mäter. 
Trollet: Som man mäter? 
Tinka: Typ en penna. Saker. 
Trollet: Jag förstår ingenting. 
Nina: Man tar degen och la den så här och så skär. 
Trollet: Hur vet du då att bitarna är lika tjocka då? 
Nina: Man mäter ju. 
Trollet: Hur kan man mäta att den är lika tjock överallt? 

Men läraren ställde även frågor där svaren kan betraktas som rätt eller fel, t.ex.: ”Hur mycket har du 

mätt”. Och då svarade barnen ”en deciliter”, eller ”två deciliter”. I relation till den första typen av 

frågor var barnen engagerade och med i diskussionen. De argumenterade och försökte lösa problem. 

Läraren guidade inte eleverna utan sa bara ”Jag förstår inte” och ”Ja, men det går väl inte” o.s.v. 

Barnen var då tvungna att själva försöka lösa och tänka kring det problem de stod inför samtidigt 

som läraren fick syn på vad eleverna förstod och vad de hade problem med. Både Hattie (2008)9 

och Norendbo m.fl. (2008)10 menar att lärares återkoppling till eleverna är betydelsefulla och 

effektiva påverkansfaktorer för elevers prestationer. Återkopplingen handlar inte främst om att 

läraren ger eleverna något utan snarare att läraren är öppen för återkoppling från eleverna om vad 

                                                
9 Hattie (2008) har syntetiserat 800 metaanalyser relaterade till studieprestationer i skolan. Av 138 listade 
påverkansfaktorer innehåller nio av de tretton främsta påverkansfaktorer sådant som berör läraren och undervisningen. 
10 Nordenbo m.fl. (2008) har utifrån sjuttio utvalda studier granskat den synliga lärarkompetensens påverkan på 
elevprestationer i förskolan och skolan. 
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de vet/inte vet, förstår eller missförstår, vad de kan eller vad de gör fel, d.v.s. hur eleverna uppfattar 

vad diskussionen handlar om. Den här typen av feedback till läraren gör lärandet synligt och ger 

läraren möjlighet att ge feedback till eleverna som betyder att återkoppling och undervisning vävs 

samman och att lärare och elever hjälps åt att förstå. Elevernas information om vad de uppfattat och 

förstått i relation till vad som varit i fokus tydliggörs. Nordenbos analyser av undervisning visar 

vidare att en ämnesdidaktisk kompetens, särskilt i ämnet matematik, och problembaserad 

helklassundervisning ger fördelar för elevers lärande. 

En central fråga som väcktes när arbetsgruppen tittade på filmen från den tredje försökslektionen 

handlade om vad eleverna får möjlighet att urskilja och erfara – vilket lärande som görs tillgängligt. 

Arbetsgruppen var enig om att det är intressant att se barnen så engagerade i en uppgift. Men frågan 

är vad är det för innehåll i uppgiften? Det uppstår bl.a. en situation där eleverna får en idé om vad 

som är ”lika mycket”. Vågen är ett redskap för att komma åt vad som är lika mycket.  Men det blir 

större fokus på hanteringen av redskapet än på vad det innebär att kunna mäta. Avsikten att få 

barnen att urskilja aspekter av mätande sker även i denna lektion inte i någon större utsträckning – 

det är mest längder som barnen talar om när de i eftertestet på nytt får frågan om vad de kan mäta i 

rummet. Däremot kan vi se att barnen har erövrat ett mera adekvat språk för att tala om vad de kan 

mäta och med vilka slags mätredskap. 

Projektredovisning för skolledning och kollegor 

Projektet avslutades med att forskarna och lärarlaget först träffade skolledningen och diskuterade 

erfarenheter från projektet, vilka lärdomar som går att dra och hur utvecklingsarbetet kan fortskrida. 

Sedan redovisade lärarna projektarbetet för skolans övriga lärare och skolledningen. Även de 

förskolor som samarbetar med skolan fick en inbjudan. Ett tjugotal lärare från skolan och några 

lärare ifrån förskolan kom. Även forskarna deltog vid redovisningen men det var de fyra lärarna 

som aktivt deltagit i projektet som redovisade projektet för sina kollegor. De valde att berätta om 

projektet utifrån följande områden; 

-     Vad är en learning study? 

-     Arbete i flera steg. 

-     Hur väljer man lärandeobjekt? 

-     Resonemangen bakom valet av ’mätandets princip’. 

-     Vad betyder det att kunna det man förväntas lära sig. 

-     Förtest och eftertest. 

-     Planering och genomförande av lektioner (bilaga 1-3). 

-     Analyser av den filmade undervisningen. 
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Lärarna visade även ett filmavsnitt från lektion tre för att illustrera lärarens förhållningssätt och 

dialogen med barnen. Avslutningsvis redovisade lärarna sina slutsatser och visioner (bilaga 4).  
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Avslutande diskussion – ”lesson learnt”? 

Vad har vi då lärt oss i projektet – vad har vi utvecklat kunskaper om? I detta avsnitt diskuterar vi 

först det valda projektet innehållsligt och därefter ger vi exempel på lärarnas erfarenheter av 

projektet. 

Nya kunskaper? 

I denna rapport ska vi endast kortfattat lyfta några aspekter för att belysa vad det är för kunskaper vi 

har försök att utveckla. 

Erfarenheterna från detta projekt ger en bild av att mätandets idé kan vara ett centralt 

kunskapsinnehåll för de yngre barnen och att det är av betydelse hur ett så komplext fenomen 

behandlas i undervisningen. Vi har sett att ett vardagligt sätt att tala om mätning i termer av 

längdmätning tydligt reflekteras i barnens sätt att förstå mätning. Lärarna konstaterade att de själva 

inte har varit medvetna om hur de talat om mätning. Vidare ger projektet en bild av att läromedlen 

bidrar till elevernas förståelse av mätning på detta vardagliga sätt. En slutsats är att mätning som 

fenomen behöver fokuseras medvetet och stringent för att eleverna ska ha en chans att urskilja detta 

som ett specifikt kunskapsinnehåll. Att hitta sätt att arbeta med detta innehåll så att mätandet som 

process kan separeras från längd som storhet bör prövas ytterligare. Det finns också behov av att 

utveckla undervisningen i relation till andra innehållsliga aspekter så som förståelse för vad en 

enhet är, idén med upprepning o.s.v. Vår studie indikerar att hur lärare arbetar med och talar om 

mätning har stor betydelse för barnens kunskapsmässiga utveckling (jfr Hattie, 2008). Vi ser dock 

att det behövs flera learning / lesson studies för att vi ska få en bättre grundad uppfattning om hur 

mätning av olika storheter ska kunna göras tillgängligt för eleverna. Vi hade behövt genomföra 

åtminstone en fjärde learning study-cykel. Trots att eleverna inte påvisbart har ändrat sin förståelse 

av mätning kan vi se att när innehållet fick en så tydlig form och fokus som i den tredje 

försökslektionen utvecklades elevernas språkliga kompetens relativt markant. 

Projektet ger också indikationer om att arbetet med innehållsanalyser ger lärarna möjligheter att 

utveckla en förståelse av skolans kunskapsinnehåll som är av betydelse för undervisningens 

genomförande. Vidare har projektet bidragit till en ökad förståelse för hur olika 

undervisningstraditioner och ideal kan skapa problem för innehållets behandling och därmed vilket 

kunnande som görs tillgängligt för eleverna. 

Lärarnas erfarenheter av arbetet med projektet 

Jag tycker att det här är ett bra sätt att lära sig på. Att börja tänka i andra banor än vad jag gör. Att lära mig saker. 
För annars så kör man bara ett spår och fortsätter. (Lärare 1) 
Man kan också se vad de (eleverna) behöver lära sig, vad det är som man verkligen behöver utveckla. Det är en 
process hela tiden. (Lärare 2) 
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Lärarna uttalade att det har varit utvecklade att få fokusera på ett kunskapsinnehåll i relation till 

undervisningsplanering och att få utveckla detta i diskussioner med forskare. De ser betydelsen av 

att diskutera lektionsplanering men menar att de behöver hjälp med det och att det tar tid att 

utveckla ett kunskapsinnehåll. Försökslektionerna har också tydliggjort hur svårt det är att 

undervisa kring ett valt kunskapsobjekt och att det ställer höga krav på lärares kompetens. 

Forskarna antog att mätandets idé var i fokus för lärarna men det visade sig att innehållet i dessa tre 

försökslektioner inte var självklart för lärarna. Att kunna mer än barnen räcker för att kunna svara 

på om eleverna har rätt eller fel. Men för att förstå vad eleverna har problem med och kunna 

resonera kring kritiska aspekter fordras betydligt djupare kunskaper (jfr Hattie, 2008). 

Jag har tänkt mycket på varför vi missade (mätandets idé). Kan det bero på att vi hade för lite kunskap? Hade vi för 
lite tid? Vi pratade om varandra och jag tror inte ens att vi förstod det. (Lärare 1) 

Lärarna menade att genomförandet av dessa lektioner även hade gett dem en innehållslig 

kompetensutveckling men att de hade behövt fler tillfällen med Torbjörn för att få möjlighet att 

utveckla sina tankar och kunskaper kring mätandets idé. Learning study som form för 

kompetensutveckling ansågs mer utvecklande och givande än att delta i en kurs. Lärarna menade att 

skolornas kunskapssyn påverkar val av kompetensutveckling.  Vanligt är att man tror sig lösa 

problem som gäller barnen och undervisningen genom att skicka lärare på olika kurser. Detsamma 

gäller synen på barnen. Bara de lyssnar mer och koncentrerar sig bättre så lär de sig. Learning study 

ger lärare en möjlighet att djupare förstå och tränga in i problem kring kunskapsinnehåll och 

undervisningsplanering genom att de får tid att utvärdera sin undervisning och reflektera kring vad 

som genomförts. Learning study medverkar till att utveckla lärarnas didaktiska kompetens vilket 

enligt Nordenbo m.fl. (2008) är en betydelsefull faktor för elevprestationer. Dessa forskare har 

identifierat tre aspekter av lärares kompetens som är särskilt värdefulla, varav didaktisk kompetens 

är en. Den didaktiska kompetensen bygger på hög ämnesmässig kunskapsnivå som är väl integrerad 

med förmågan att ge eleverna kunskapsmässiga utmaningar samt att uppmuntra till metakognitiv 

kommunikation. Lärarna menar att det är värdefullt att få möjlighet att regelbundet få diskutera med 

specialister kring didaktisk kompetens och kunskapsinnehåll samt vad elever kan uppleva som svårt 

i relation till olika kunskapsobjekt. Kollektiv dokumentation kring lärares erfarenheter kring 

undervisning av olika lärandeobjekt efterfrågas. 

Tid för planering och reflektion 

Det är också ett hantverk det här. Och det går inte att tro att man ska få bättre kvalitet bara att man utökar 
lektionstiderna. Det blir snarare tvärt om för jag blir trött, jag orkar inte och jag får mindre tid att reflektera. Om de 
vill ha kvalitet så ska de definitivt inte göra så som de har tänkt nu. Man kan inte heller plocka någon från gatan och 
sätta in och göra en lektion./…/ Men sen så tänker jag att jag skulle vilja ha mer tid när jag planerar och jag skulle 
vilja ha diskussioner med flera lärare. Att vi har alldeles för lite tid för detta vilket behövs om vi ska få någon 
kvalitet och det känns tråkigt. Och det känns tråkigt att man bara tar något ur luften utan en tanke. Vi har väldigt lite 
tankar över huvud taget bakom det vi gör i klassrummet (Lärare 2). 
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Arbetsgruppen talade om betydelsen av noggrann lektionsplanering för att skapa en utvecklande 

lärandemiljö för eleverna men såg det som problematiskt att göra detaljerade planeringar för långa 

perioder vilket är vad som förväntas av lärarna i skolan. En lärare menade att det är omöjligt att 

planera för längre perioder om man är intresserad av att ta reda på vad eleverna har förstått. I en 

learning study planeras en lektion och förändras utifrån vad eleverna förstår och vad de har problem 

med. Planeringstid ses som mycket viktigt för att klara av att skapa genomtänkt och fokuserad 

undervisning. Dessvärre är det svårt att få tid för planering i en hektisk skolvardag. Arbetslaget 

menade att lektionstiden under åren i grundskolan är omfattande och att lärare inte nödvändigtvis 

behöver genomföra noggrant planerade lektioner varje lektion. Det skulle de varken hinna eller orka 

med. Det vore tillräckligt bra om lärare har som ambition att varva välplanerade lektioner med 

lektioner där de använder sig av sin erfarenhet, invanda rutiner och läroböcker. Lärarna menade att 

de inte vanligtvis har tid att utveckla uppgifter och lektionsinnehåll istället följer de 

matematikbokens uppläggning. Matematikboken är organiserad så att den behandlar olika områden 

så en idé är att skapa välplanerade, fokuserade lektioner i relation till matematikbokens områden. 

Det betyder att varje område inleds med lektioner där valt lärandeobjekt fokuseras och att lärarlaget 

tillsammans utvecklar dessa lektioner termin efter termin. Det skulle kunna ge en rimlig relation 

mellan välutvecklade lektioner och elevernas arbete med färdighetsträning i matematikböcker. 

Ett centralt område för lärare är att vara lyhörda för när elever inte förstår, menar arbetsgruppen. 

Exempel på möjligheter att få inblick i vad eleverna förstår är att analysera det material som samlas 

in som underlag för den individuella utvecklingsplanen. Lärarna konstaterar att allt det som 

dokumenteras i relation till en elev inte alltid används på det sättet. Skolan samlar idag in så mycket 

material kring varje barn, gör diagnoser och mätningar men kan ändå egentligen inte säga något om 

eleven. Lärarna kan genom materialet visa att eleven har gjort fel. Men det hjälper ju inte att veta att 

eleven har gjort fel utan läraren måste veta vad det är för sorts fel och varför eleven gör sådana fel. 

Skolan behöver bygga upp ett system där det är möjligt för läraren att gå in och studera elevernas 

kunskaper och förståelse för att få syn på var problemen uppstår och vad problemen består av och 

utifrån sådana analyser göra sina undervisningsplaneringar. Att utifrån de specifika situationerna 

försöka förstå varför eleverna inte förstår. Detta behövs för att komma åt djupare problem. Det är 

det som lärarna försöker göra när de identifierar att eleverna inte förstår vad de gör när de mäter. 

Eleverna mäter och mäter men de förstår inte vad de gör. 

Avslutningsvis menade lärarna att för deras egen del hade diskussionerna kring lärandeobjektet och 

lektionsplaneringarna var utvecklande och att det var mycket lärorikt att få möjlighet att diskutera 

konkret lektionsplanering i lärarlaget tillsammans med forskare. En erfarenhet var dock att det är 

betydelsefullt att alla lärare deltar i genomförandet av försökslektionerna för då ökar engagemanget 

kring innehållsfrågorna. 
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