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Inledning 
Utvecklad undervisning är ett av Barn- och ungdomsnämndens mål för Halmstad kommuns 

förskolor och skolor och där lyfts praktikutvecklande arbetssätt fram som sätter 

undervisningen för eleverna i fokus (2019). Hösten 2021 genomfördes ett kollegialt 

utvecklingsarbete vid Åledsskolan i Halmstad kommun. I analys av vårterminens resultat av 

nationella prov och Förstå och använda tals översiktstest (Mc Intosh, 2020) visade många 

elever på mellanstadiet svårigheter med att lösa textuppgifter i matematik. För att fördjupa 

sina kunskaper och elevernas lärande kring vad som är kritiskt och avgörande för att lösa 

textuppgifter genomförde en grupp lärare en Learning study. Valet av metod har sin grund i 

att lärarna på Åledsskolan har erfarenhet av att arbeta med Learning study och på nära håll 

fått uppleva betydelsen och kraften i att tillsammans med kollegor systematiskt utveckla 

undervisningen och elevernas lärande.  

Bakgrund 
Svenska elevers matematikkunskaper har flitigt debatterats de senaste åren. I internationella 

undersökningar som PISA och TIMSS presenteras en stegvis förbättring sedan 2012 då 

resultaten låg långt under genomsnittet bland deltagande länder (Skolverket, 2019). Trots 

förbättringar visar den senaste TIMSS undersökningen (2019) att svenska elever fortsatt 

presterar under genomsnittet både i åk 4 och åk 8 och resultatet har inte förändrats sedan 2015 

(Skolverket, 2020a). 

I TIMSS internationella sammanställning ”Highlights” (2019) visar 92 % av alla deltagande 

elever i åk 4 vissa grundläggande matematiska kunskaper. En tredjedel tillämpar konceptuell 

förståelse för att lösa problem, vilket innebär att de kan organisera sina matematiska 

kunskaper till en sammanhängande helhet där de visar förståelse för tankar och kontext 

bakom olika idéer.  Endast 7 % av eleverna visar avancerade kunskaper där de kan tillämpa 

och resonera kring sin förståelse och kunskap i en mängd olika relativt komplexa situationer. 

Slutsatsen som dras utifrån resultatet är att många länder undervisar sina elever utifrån lägsta 

kunskapsnivå (Mullis m.fl., 2020).  

När matematik likställs med beräkningar och procedurer istället för att utforska relationen till 

verkligheten uppstår ofta problem när elever löser textuppgifter i matematik (Gallanger m.fl., 

2021). Dessa handlar om att 

1. eleverna förlitar sig på signalord för att komma fram till vilket räknesätt de ska 

använda 

2. eleverna lyfter ut siffror och tillämpar en procedur, utan att förstå situationen i 

textuppgiften 

3. eleverna går direkt till frågan utan förståelse för innehållet i textuppgiften 

 

Elevers svårigheter med textuppgifter beror i större utsträckning på bristande förståelse än på 

bristande beräkningsförmåga (Duru & Koklu, 2011) och för att komma till rätta med dessa 

problem är det viktigt med undervisningsstrategier som hjälper eleverna att förstå 

sammanhanget i textuppgifter. Lärarna behöver visa eleverna hur de kan använda sina 

kunskaper om läsförståelsestrategier för att förstå och lösa textuppgifter i matematik 

(Gallanger m.fl., 2021). 

Det finns få studier som på ett explicit sätt undersökt läsförståelsens roll när elever löser 

uppgifter i matematik. Istället dras slutsatser utifrån resultat på test eller hur elevers skriftliga 

lösningar av uppgifter ser ut där fokus ligger på processen, att behandla en matematisk uppgift 

som helhet, som inkluderar både läsförståelse och lösning. Det innebär att läsning undersökts 
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på ett mer indirekt sätt (Österholm, 2009). Elever läser textuppgifter i matematik med 

symboler på ett annorlunda sätt jämfört med texter i andra ämnen och de visar en högre grad 

av läsförståelse när de läser textuppgifter utan symboler. Att elever fokuserar på symboler i 

textuppgifter i matematik kan bero på att de riktar in sig på symbolernas operativa funktion 

samt att matematiska texter primärt används för att hämta specifik information om hur man 

ska bearbeta olika symboliska uttryck för att lösa en given uppgift. Eleverna lägger vikten på i 

förväg bestämda delar som symboler och signalord som indikerar ett visst räknesätt. 

Matematiken reduceras till procedurer där de inte behöver reflektera över betydelsen av vad 

de gör (Österholm, 2009). Elever som har svårigheter med textuppgifter under sina första 

skolår, upplever fortsatta eller ökade svårigheter under sina kommande skolår (Can, 2020). 

Kollegialt lärande 

Det kollegiala arbetet mellan lärare är en utav de viktigaste framgångsfaktorerna för 

utveckling av elevernas lärande. Det är dock viktigt att arbetet sker långsiktigt och 

systematiskt för att nå effekt (Skolverket, 2022). Undervisningen behöver enligt skollagen 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att eleverna ska ges bästa möjligheter 

och förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt (SOU 2018:19; Skolverket, 2020b). Ett 

vetenskapligt förhållningssätt är en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta mot detta 

mål. Det handlar om att reflektera över undervisningen, pröva metoder och arbetssätt där 

lärare tillsammans sätter ord på och motiverar varför och på vilket sätt undervisningen stödjer 

och stimulerar elevernas lärande och utveckling (Skolverket, 2020b). De skolsystem som 

presterar bäst i världen har insett att det endast går att förbättra elevers resultat genom att 

förbättra undervisningen och det görs genom att lärare planerar tillsammans, observerar, 

ifrågasätter och hjälper varandra att bli bättre (Barber & Mourshed, 2007). Allt 

skolutvecklande arbete måste i grunden handla om elevers lärande där lärares professionella 

lärande utvecklas genom exempelvis cykliskt undersökande och kunskapsbyggande kollegialt 

arbete, tillsammans med undervisningsnära forskning (Timperly, 2013), vilket är grunden i en 

Learning study. 

Learning study 

Learning study är en metod och form av systematisk kvalitetsutveckling där lärare utforskar 

sin egen praktik i syfte att öka elevernas lärande. I en Learning study undervisas eleverna en 

lektion och därav behöver innehållet smalnas av och avgränsas för att lärarna ska kunna gå på 

djupet och synliggöra det som är avgörande och kritiskt för lärandet. Metoden är teoretiskt 

grundad i variationsteorin, en vetenskaplig teori om lärande som utvecklats ur 

fenomenografin och som vill fånga vilka skilda sätt det finns att uppfatta ett fenomen (Lo, 

2014). Variationsteorin sätter fokus på vad eleverna behöver lära och den hjälper lärare att 

planera och genomföra en undervisning med fokus på det som ska läras med efterföljande 

analys kring om eleverna lärde sig det som var avsett (Lo, 2014). I en Learning study filmas 

lektionerna för att lärarna tillsammans med handledaren ska kunna göra analyser kring om 

undervisningen gav möjlighet till det lärande som förväntades. 

Centrala begrepp, inom variationsteorin, är lärandeobjekt, kritiska aspekter och 

variationsmönster (Maunula m.fl., 2011; Lo 2014). 

• Lärandeobjekt beskriver vad eleverna ska lära. Det ska vara tydligt definierat och väl 

avgränsat. Lärandeobjektet väljs utifrån ett innehåll som eleverna har svårt att lära 

eller ett område som lärare tycker är svårt att undervisa om.  

 

• Kritiska aspekter är de aspekter eleverna ännu ej urskilt och det som måste behandlas 

i undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att lära sig det som är avsett. För 
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varje lärandeobjekt finns kritiska aspekter av innehållet som är avgörande och kritiska 

för elevernas lärande.  
 

• Variationsmönster är olika specifika sätt att behandla innehållet så att lärande 

möjliggörs. De kritiska aspekterna måste kunna urskiljas i undervisningen och 

variationsteorin utgår från att det som varierar mot en konstant bakgrund är det som 

går att urskilja. Inom variationsteorin ses skillnader mer effektivt än likheter för att 

skapa möjligheter till lärande av något nytt. Grundtanken bakom teorin är: ”…du kan 

inte veta vad något är utan att veta vad det inte är” (Lo, 2014, s 7). Därav används 

variationsmönstret kontrast i stor utsträckning för att eleverna ska kunna urskilja vad 

något är i relation till vad det inte är. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Cyklisk process (Vikström, 2015).  

Learning study är en cyklisk process (Vikström, 2015) där undervisning planeras, genomförs, 

analyseras och revideras av en grupp med 3–5 lärare. Cykeln upprepas ofta 2–4 gånger. Se 

figur 1.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med utvecklingsarbetet har varit att utveckla elevernas lärande i matematik genom att 

synliggöra de kritiska aspekter som är avgörande för att kunna tolka och förstå innehållet i en 

textuppgift i matematik. 

Metod 

Urval 

Åledsskolan, där utvecklingsarbetet genomfördes, är en F- 6 skola med ca 260 elever. Skolan 

ligger i ett mindre samhälle, en mil norr om Halmstad. Tre lärare, som undervisar i matematik 

på mellanstadiet, deltog tillsammans med specialpedagog och en extern handledare inom 

learning study. Lärarna hade flerårig yrkeskompetens med behörighet att undervisa i 

matematik. Elever (n=57) från 3 klasser i åk 4–6 deltog. Urvalet av årskurser gjordes utifrån 

resultat på nationella prov och översiktstest från Förstå och använda tal (Mc Intosh, 2020) där 

svårigheter med textuppgifter uppmärksammats. Klasserna var indelade i olika grupper och en 

grupp i varje årskurs (åk 4 n=15, åk 5 n=18, åk 6 n=24) deltog i utvecklingsarbetet. 
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Inklusionskriterier för deltagande var att eleverna behövde vara närvarande under alla delar; 

förtest, lektion och eftertest.  

Etik 

Specialpedagogen på skolan initierade utvecklingsarbetet vilket godkändes av skolans rektor. 

Lärarna fick före utvecklingsarbetet information om att det inte var den enskilda läraren som 

skulle granskas och observeras utan det gemensamt planerade innehållet. Vårdnadshavarna 

fick skriftlig information om syftet med utvecklingsarbetet samt att det inte var enskilda 

elevers prestationer som skulle analyseras utan gruppens gemensamma förståelse för 

lärandeobjektet, med målet att utveckla lärarnas undervisning och elevernas måluppfyllelse. 

Eleverna informerades muntligt om utvecklingsarbetet i skolan. Elever och vårdnadshavare 

informerades också om att det inspelade materialet endast skulle användas av lärarna i 

utvecklingsarbetet och att det efter arbetets avslut skulle raderas. Undervisningen var 

obligatorisk för eleverna, men de kunde tacka nej till att synas och höras under inspelningen. 

Vårdnadshavarna lämnade skriftligt samtycke för barnens deltagande.  

Genomförande 

Val av lärandeobjekt 

Genomförandet följde den cykliska processen i en Learning study (figur 1) vilket innebar att 

vi under vår första träff diskuterade elevernas svårigheter med textuppgifter samt delade 

erfarenheter från vår egen undervisning inom området. I diskussionerna framkom att 

undervisningen i stor utsträckning fokuserat på beräkningar och procedurer, riktat mot 

lösningsprocessen och olika strategier för att lösa textuppgifter (Gallenger m.fl. 2021) samt att 

många elever låser sig när de möter textuppgifter eftersom matematik inte är text för dem. 

Eleverna var vana vid att lösa rutinuppgifter med symboler som går fort att lösa. Efter första 

träffen smalnade vi av elevernas svårigheter och efter en gemensam diskussion om vad 

svårigheterna handlade om valdes ”vad man behöver kunna och förstå för att tolka och förstå 

innehållet i en textuppgift i matematik”, till lärandeobjekt. Det beslutades även att alla 

deltagare skulle ta del av kunskap som specialpedagogen sammanfattat inom lärandeobjektet, 

till nästkommande träff.  

Förtest 

Den andra träffen inleddes med en diskussion utifrån den kunskap vi tagit del av. Utifrån nya 

lärdomar skapade vi ett förtest. Eftersom det fanns en osäkerhet kring var i processen 

elevernas svårigheter uppstod breddades förtestet med uppgifter som inte endast prövade hur 

elever tolkar och förstår information i en textuppgift. Vi prövade även om eleverna hade 

lättare för att lösa textuppgifter där frågan stod först, om de hade lättare för att lösa 

textuppgifter utan symboler och om signalord styrde elevernas val av räknesätt. Två 

textuppgifter behövde eleverna inte lösa. Den första innehöll oväsentlig information och 

elevernas uppgift var att stryka under den information de behövde för att lösa uppgiften. I den 

andra uppgiften fick eleverna skriva en egen textuppgift för att vi skulle få syn på deras 

förståelse för hur textuppgifter byggs upp. 

Majoriteten av uppgifterna konstruerade vi själva eftersom det var svårt att hitta uppgifter i 

läromedel, som tangerade lärandeobjektet.  

 

Lektion 1 planeras 

Under den tredje kollegiala träffen analyserades resultatet av förtestet och första lektionen 

planerades. Med analysen i bagaget planerades lektionen utifrån de svårigheter vi 

uppmärksammat i förtestet med fokus på de kritiska aspekter vi bedömde att eleverna 
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behövde få syn på, för att lära sig och utveckla förståelse för lärandeobjektet. Eleverna 

behövde få syn på att:  

- frågan har en avgörande betydelse för att kunna lösa en textuppgift 

- frågan styr vilken information man behöver för att lösa en textuppgift 

- man behöver leta samband mellan fråga och information i texten 

- det går inte att plocka ut signalord ur sitt sammanhang 

- ett signalord som tillsammans kan indikera både addition och subtraktion 

- all information i en textuppgift är inte viktig för att lösa uppgiften 

 

I planeringen av lektionen utgick vi från tre uppgifter och en exitticket. Uppgifterna handlade 

om 4 barn i olika kontexter. Eleverna skulle lösa alla textuppgifter.  

För att eleverna skulle få syn på och kunna urskilja de kritiska aspekterna användes 

variationsmönstret ”kontrast” där bl.a. en textuppgift med fråga ställdes mot en textuppgift 

utan fråga. På detta sätt ville vi att eleverna skulle få syn på att frågan ger ledtrådar om vilken 

information de behöver för att lösa en textuppgift och att det inte med säkerhet går att lösa en 

uppgift utan fråga. För att få syn på om eleverna kunde urskilja de kritiska aspekterna 

avslutades lektionen med variationsmönstret ”fusion” vilket innebar att flera kritiska aspekter 

varierade samtidigt. I denna uppgift fick eleverna stryka under den information de behövde 

för att lösa uppgiften. Här ville vi få syn på om eleverna kunde urskilja både vad det frågades 

efter och vilken information de skulle använda. Eleverna fick även lösa uppgiften. 

 

Lektionen genomförs och filmas 

Till fjärde träffen genomförde lärare 1 lektionen i sin elevgrupp. Lektionen filmandes av en 

kollega som deltog i utvecklingsarbetet. Inför lektion och filmning poängterades att det inte är 

den enskilda läraren som granskas utan den gemensamt planerade lektionen. Eleverna 

påmindes om utvecklingsarbetet och att syftet med filmningen var att utveckla lärarnas 

undervisning och elevernas förståelse av lärandeobjektet.  

 

Eftertest 

Dagen efter lektionen fick eleverna göra ett eftertest med samma innehåll som i förtestet. Inga 

förändringar av förtestet gjordes för att få syn på relationen mellan undervisning och 

elevernas lärande.  

 

Analys av relationen mellan undervisning och elevernas lärande 

Efter lektion och genomfört eftertest hade vi en ny kollegial träff där vi tillsammans 

analyserade filmen, lärarens upplevelse av lektionen och elevernas lärande utifrån relationen 

mellan för-och eftertest. I analysen av filmen poängterades åter att fokus låg på det 

gemensamt planerade innehållet och inte på att granska läraren. Följande frågeställningar 

diskuterades under analysen: 

- Ges eleverna möjlighet att förstå de kritiska aspekterna utifrån det innehåll och 

variationsmönster som skapas under lektionen? 

- Finns det inspel under lektionen där elever synliggör aspekter som vi tagit förgivet vid 

planeringen? 

- Går det att identifiera när under lektionen och på vilket sätt lärande (urskiljande av 

kritiska aspekter) görs möjligt? 

- Hur ser variationsmönstren ut? Lyckades vi skapa de variationsmönster vi ville?  
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- Hur bidrar elevernas frågor och svar till att synliggöra kritiska aspekter, hur hanteras 

dessa under lektionen? 

- Vad tas för givet när eleverna inte har förstått det vi avsett? 

- Vilka aspekter framträder inte utifrån det sätt innehållet hanteras? 

- Går det att identifiera nya kritiska aspekter 

 

Vi sammanställde resultaten, av för-och eftertest på gruppnivå, i en tabell, för att tydligt få en 

bild av hur lektionen påverkat elevernas förståelse för lärandeobjektet och de kritiska 

aspekterna.   

Efter lektion 1 hade vi arbetat igenom den första cykeln. Ytterligare 2 cyklar genomfördes på 

samma sätt som ovan med lärare 2 och 3 som genomförde lektioner i sina respektive grupper.  

Resultat och analys från varje lektion och eftertest användes till att göra små justeringar i 

planeringen för att de kritiska aspekterna skulle framträda på ett tydligare sätt, genom att 

variera dem mot en konstant bakgrund. 

 

Analys och resultat av process  

Förtest 

I analysen av förtestet fick vi syn på att frågans placering inte hade någon avgörande 

betydelse för eleverna. Vi såg ingen större skillnad i resultat för uppgifter där symboler skrivs 

med bokstäver eller med siffror. Flera elever missade skriva en fråga till sina egna 

textuppgifter, men det som förvånade oss mest var att majoriteten av eleverna, i alla klasser, 

hade stora svårigheter med att stryka under viktig information i en text. 37 av 57 elever strök 

under oväsentlig information. Majoriteten av eleverna såg inte frågan som viktig information.  

 

   

 

Lektioner 

Under lektion 1 varierade vi kontexten i alla uppgifter. Under lektion 2 hölls kontexten 

konstant genom att alla uppgifter handlade om ett barn under sommarlovet. Vi fokuserade på 

de kritiska aspekterna i större utsträckning och undvek att hamna på sidospår. Eleverna 

behövde endast genomföra en beräkning. I övriga uppgifter låg fokus på att tolka och förstå 

innehållet. Eleverna fick argumentera för information de strukit under som viktig och frågans 

relation till innehållet i textuppgifterna synliggjordes tydligare genom kontraster och 

markeringar i texten. Vi undvek att värdera elevernas svar för att få dem att uttrycka sina 

tankar. 
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Under lektion 3 avgränsades innehållet ytterligare för att förstärka fokus på de kritiska 

aspekterna. Vi valde bl.a. ut färre elevexempel som eleverna fick fördjupa sig i. I inledningen 

tydliggjordes att fokus ligger på strategier för att tolka och förstå innehållet i textuppgifter, 

inte på att lösa dem. Eleverna behövde inte lösa någon utav uppgifterna under lektionen. 

Kontraster synliggjordes i större utsträckning genom att delar ur innehållet lyftes ut och 

ställdes mot varandra, sambandet mellan fråga och innehåll i textuppgifter lyftes fram genom 

gemensamma understrykningar av viktig information utifrån vad det frågades efter. Att 

signalord kan indikera olika räknesätt synliggjordes genom att vi tillsammans skapade frågor 

till olika textuppgifter med samma signalord. 

 

I analys av lektion 1 (åk 6) och relationen mellan för och eftertest framkom att: 

- eleverna löste textuppgift som saknade fråga 

- eleverna gick i fällan med signalordet ”tillsammans”. Ordet tolkades som en addition 

när eleverna såg det isolerat tillsammans med två tal, men visade sig indikera 

subtraktion när eleverna fick se hela texten tillsammans med frågan.  

- det var svårt att urskilja de kritiska aspekterna eftersom både dessa och kontexten i 

uppgifterna varierade 

- vi kom in på flera sidospår, utanför vårt lärandeobjekt 

- vi lät eleverna lösa textuppgifter, trots att fokus skulle ligga på att tolka och förstå 

innehållet 

- dubbelt så många elever klarade av att stryka under viktig information i en textuppgift 

- majoriteten av eleverna skrev ingen fråga till sina egna textuppgifter 

 

I analys av lektion 2 (åk 5) och relationen mellan för och eftertest framkom att: 

- eleverna lättare kunde urskilja de kritiska aspekterna när vi höll kontexten konstant 

- eleverna hade större uppmärksamhet på frågan i textuppgifterna och 

uppmärksammade att frågan saknades i en utav uppgifterna 

- vi fick syn på elevernas tankar i större utsträckning när vi undvek att värdera deras 

svar 

- dubbelt så många elever klarade att stryka under viktig information i en textuppgift 

- den röda tråden blev tydligare när vi enbart fokuserade på och höll oss till de kritiska 

aspekterna 

- elevernas delaktighet och förståelse för lärandeobjektet ökade när de inte behövde lösa 

alla uppgifter 

- elevernas förståelse ökade när vi lyfte fram och synliggjorde kontraster  

- en större andel elever skrev frågor till sina egna textuppgifter 

 

I analys av lektion 3 (åk 4) och i relationen mellan för och eftertest framkom att: 

- majoriteten av eleverna (13 av 15) kunde välja och stryka under viktig information i 

en textuppgift 

- alla elever strök under frågan 

- alla elever skrev frågor till sina egna textuppgifter 

- det blev lättare att hålla fokus på de kritiska aspekterna när vi avgränsade innehållet 

ytterligare genom att välja ut färre elevexempel och fördjupa oss i dem 

- det är viktigt att synliggöra, redan i inledningen av lektionen, att fokus ligger på 

strategier för att tolka och förstå innehållet i textuppgifter, inte på att lösa dem.  

- det är viktigt att smalna av lektionsinnehållet och att uppgifterna planeras utifrån 

lärandeobjektet för att vi ska få syn på elevernas lärande 
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- det är viktigt att enbart fokusera på lärandeobjektet ”att tolka och förstå information”, 

inte på beräkningar 

Diskussion 
Syftet med utvecklingsarbetet på Åledsskolan var att utveckla elevernas lärande i matematik 

genom att synliggöra de kritiska aspekter som är avgörande för att kunna tolka och förstå 

innehållet i textuppgifter i matematik. Resultatet visar att det går att förändra elevers 

förståelse för ett lärandeobjekt under en lektion när lärare tillsammans systematiskt 

undersöker och identifierar aspekter som är kritiska för elevernas förståelse och låter dem 

urskilja dessa aspekter med hjälp av variationsmönster. Flera av de aspekter vi trodde var 

kritiska för våra elever visade sig inte vålla några problem i förtestet. Vikten av att undersöka 

vilka kunskaper elever har inför ett arbetsområde och följa upp om eleverna lär sig det vi har 

för avsikt i vår undervisning, blev extra tydligt under utvecklingsarbetet. Relationen mellan 

förkunskaper, planering, undervisning och vilka kunskaper eleverna tillägnat sig i 

undervisningen är avgörande för både elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärarnas 

utveckling av undervisningen. Analys och bedömning behöver utgöra ett naturligt inslag i det 

vardagliga arbetet och under lektioner behöver elevers omedelbara förståelse av ett innehåll 

bedömas för att få syn på vilka förändringar läraren behöver göra i sin planering inför 

kommande lektion. Kontrollprocessen är en viktig del i lärarens utveckling av ett 

professionellt självlärande. När läraren går tillbaka och kontrollerar vilken skillnad 

förändringar som gjorts i undervisningen bidragit till, utvecklas en djupare kunskap om hur 

undervisningen behöver anpassas utifrån vart eleverna befinner sig i sitt lärande (Timperly, 

2013).  

I förtestet fick vi syn på att majoriteten av våra elever visade stora svårigheter i att stryka 

under viktig information i textuppgifter. Fastän vi var införstådda med att vi skulle fokusera 

på lärandeobjektet, att tolka och förstå innehållet i textuppgifter, fick eleverna under vår första 

lektion lösa textuppgifterna. Det visar på komplexiteten i att planera en lektion som enbart 

fokuserar på lärandeobjektet och där de kritiska aspekterna går att urskilja. När eleverna under 

första lektionen både skulle tolka och förstå innehållet och lösa textuppgifterna, hamnade 

fokus på lösningsprocessen. Insikten växte fram under vår kollegiala analys och reflektion 

över vad eleverna fick möjlighet att lära och urskilja under vår lektion. Diskussion fördes 

återigen kring vad eleverna behöver kunna för att tillägna sig lärandeobjektet (tolka och förstå 

innehållet i textuppgifter) och svaret på frågan var inte att lösa textuppgifter.  

Ofta planerar vi våra lektioner utifrån läroplanens syfte och centrala innehåll som beskriver 

vilka förmågor eleverna ska utveckla. Men, ingenstans i läroplanen står det var det innebär att 

kunna det centrala innehållet eller hur undervisningen ska organiseras för att eleverna ska 

tillägna sig de kunskaper som avses (Runesson, 2004). I planeringsprocessen läggs ofta fokus 

på vad eleverna ska göra, inte på vad det innebär att kunna och förstå ett innehåll. I Learning 

study är elevernas lärande i fokus och vad läraren behöver göra för att eleverna ska förstå ett 

innehåll. Lärarna är de som har kontroll över planering och interaktion i klassrummet och de 

kan både begränsa och vidga elevernas möjligheter till lärande. En central och återkommande 

fråga inom Learning study är just vad läraren behöver göra för att eleverna ska förstå ett visst 

lärandeobjekt (Nilholm, 2019).  

För oss blev det tydligt att våra elever under första lektionen inte fick möjlighet att lära sig det 

vi hade för avsikt. Det var först under tredje lektionen, då vi avgränsade innehållet, höll 

kontexten kontant och enbart fokuserade på vårt lärandeobjekt, att tolka och förstå 

information, utan krav på beräkningar, som vi såg att elevernas förståelse ökade markant.  
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Att arbeta utifrån learning study har gett oss fördjupade kunskaper om vad elever behöver 

kunna för att tolka och förstå textuppgifter i matematik samt hur vi i vår planeringsprocess 

och undervisning behöver synliggöra kritiska aspekter för att eleverna ska kunna lära sig det 

vi har för avsikt. Det systematiska arbetet inom learning study och de kritiska aspekterna 

inom lärandeobjektet kommer vi ha stor nytta av framöver i vår undervisning när vi 

undervisar andra elever. Att använda learning study som metod är dock tidskrävande och inte 

praktiskt möjligt inom alla områden som våra elever visar svårigheter inom, men vi tar med 

oss förhållningssättet där vi inför nya arbetsområden systematiskt undersöker, följer upp och 

utvärderar elevernas kunskaper i relation till vår undervisning och vad eleverna fått möjlighet 

att lära och urskilja för att fortsatt utveckla vår undervisning och elevernas lärande. ”Det 

yttersta målet med lärares lärande är att förändra undervisningsmetoderna på ett sätt som gör 

skillnad för eleverna” (Timperly, 2013, s 79). Vi tar även med oss att fortsatt undersöka om 

elevernas förståelse för ett lärandeobjekt, efter en lektion eller arbetsområde, står sig över tid. 

Det centrala innehållet i läroplanen är omfattande och de matematiska områdena avlöser 

varandra och utan möjlighet till uppföljning och repetition är risken stor att eleverna tappar 

sina kunskaper. Regelbunden repetition är en framgångsfaktor för att minnas information, 

framförallt om informationen repeteras upprepade gånger kort efter inlärningstillfället och 

därefter fortsätter med glesare intervall. ”Utan repetition minns vi efter några dagar endast 20 

% av det vi ursprungligen kunnat” (Danielsson, 2011, s 12). En annan intressant faktor att 

undersöka är om lärarnas nya kunskaper och sätt att undervisa påverkar även de elever som 

inte deltagit i alla delar av utvecklingsarbetet. I vårt utvecklingsarbete sparade vi ej testerna 

från de elever som inte medverkat i alla delar (förtest, lektion och eftertest). I kommande 

utvecklingsarbeten kommer vi vara noggranna med att dokumentera vilka elever som deltagit 

och spara alla tester för att kunna följa upp elevernas fortsatta förståelse för lärandeobjektet.  

 

Tack  
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från Idéforum möjliggjort för oss att få handledning av Maria Bergqvist som har stor 

erfarenhet av att arbeta med Learning study samt till Katarina Haraldsson, vetenskaplig ledare 

på Barn-och ungdomsförvaltningen, som genom handledning bidragit till att jag sammanfattat 

vårt utvecklingsarbete i denna artikel.  
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     Ingela Sandberg 
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Bilaga 1 

Lektion 3 

 

Uppgift 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lös uppgiften 

2. Vilka frågor kan man ställa till textuppgiften? 

 

 

Uppgift 2 

Sista mattelektionen i skolan får Olle en textuppgift. Han ser snabbt 3 ord som han plockar ut 

ur texten. Hur tror du att Olle använder dessa och varför? Prata med din kompis.  

 

 

 

 

Så här såg textuppgiften ut som Olle fick:  

 

 

 

 

 

 

Prata med kompisen igen 

• Vad tänker ni om Olles strategi?  

• Hur tror ni Olle har tänkt/gjort? 

• Vad har Olle missat, tycker ni?  

• Hur skulle ni löst uppgiften? (skriv uträkningen bredvid additionen 54–30) 

På sommarlovet ska Olle sälja jordgubbar. Det ska 

bli en varm sommar. Olle går till affären. Han har 

100 kr i sin plånbok. I affären ser han ett par 

solglasögon som kostar 80 kr och en solkräm som 

kostar 30 kr.  

 

Tillsammans   54  30  

 

Tillsammans i klass 5 och 6 är det 54 elever. 30 

elever går i 6:an.  

Hur många går i 5:an?  
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• Hur vet ni att ni ska göra just så? Vad i texten ger er ledtrådar? (markera de signalord 

och tal eleverna lyfter fram samt frågan i texten)  

• Vad skiljer de båda uträkningarna åt? Vad är det som styr hur vi löser textuppgiften? 

 

Uppgift 3 

Stryk under den information du tycker är viktig för att lösa uppgiften. Jämför sedan med din 

bordskamrat  

• Har ni strukit under samma ord?  

• Vad skiljer sig? 

• Vill du ändra något och i så fall varför?  

 

Eleverna ska argumentera för sina understrykningar i förhållande till frågan. – varför har du 

strukit under…? Varför är det viktigt att Olle är 13 år… Varför är det inte viktigt att… 

Tydliggör kontraster.  

 

Uppgift 4 

Olle fick samma uppgift som er, att stryka under den information han behöver för att lösa 

uppgiften. Så här såg Olles uppgift ut när han strukit under viktig information. 

• Har ni strukit under samma som Olle? 

Olle är 13 år och han har fått sitt första sommarjobb. Han ska sälja jordgubbar i 2 

veckor. Varje dag jobbar han 8 timmar. På måndagen sålde Olle jordgubbar för 20 kr 

kartongen. Det gick dåligt så han sänkte priset till 10 kr på tisdagen. Då sålde han 

dubbelt så många kartonger som han gjorde på måndagen. På måndagen tjänade 

Olle 100 kr.  

    Hur mycket pengar tjänade Olle sammanlagt de två första dagarna? 
 
 

Olle är 13 år och han har fått sitt första sommarjobb. Han ska sälja jordgubbar i 2 

veckor. Varje dag jobbar han 8 timmar. På måndagen sålde Olle jordgubbar för 20 kr 

kartongen. Det gick dåligt så han sänkte priset till 10 kr på tisdagen. Då sålde han 

dubbelt så många kartonger som han gjorde på måndagen. På måndagen tjänade 

Olle 100 kr.  

Hur mycket pengar tjänade Olle sammanlagt de två första dagarna? 
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• Vad skiljer sig?  

• Vill ni ändra något och i så fall varför?  

• Vad strök ni under först? (frågan)  

• Varför gjorde ni det?  

• Vad strök ni under sedan? (signalord, tal som jag behöver för min uträkning)  

• Vad kan vi lära oss av det här?  

 

Gemensamt: Rätta till Olles understrykningar. Ta bort färgmarkeringarna/understrykningarna 

som inte stämmer 

 

Uppgift 5 

Stryk under den information du behöver för att lösa uppgiften.  

I slutet av sommaren ska Olle åka till Frankrike i 2 veckor. Resan dit tar 2 dagar. 

Olle är 13 år. Olles mamma är 46 år gammal. Hans pappa är 47 år. De kör bil till 

Frankrike. De kör 8 timmar varje dag. Mamma kör sammanlagt 13 timmar.  

Hur många timmar kör pappa? 
 


