
 

 

 

Magisteruppsats 

 
Filmexamination i grundlärarutbildningen 

-Vilken matematikdidaktisk kunskap är möjlig att bedöma när 
studenter examineras genom film 

 
 

Författare: Lena Karlsson 
Handledare: Andresa Ebbelind 
Examinator: Jeppe Skott 
Termin: Vt18 
Ämne: Matematikdidaktik 
Nivå: Avancerad 
Kurskod: 4MD106 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Detta arbete har sin utgångspunkt från en matematikdidaktiks delkurs för blivande 
grundskolelärare i F-3. Där möter studenterna flera olika skriftliga och muntliga 
examinationsformer, men ingen som inkluderar digitala medier. Den här studien utgår 
ifrån en examinationsuppgift som examineras på två olika sätt. En grupp examineras 
genom en filmuppgift och en grupp examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift. 
Syftet med denna studie är att undersöka om variation av examinationsformer kan 
möjliggöra för studenterna att uttrycka sin kunskap på olika sätt, genom att använda de 
olika examinationsformerna. 
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1 Inledning 
Under de senaste åren har intresset för olika former av bedömning i grundskolan ökat 
(Vetenskapsrådets, 2015), både i Sverige och internationellt. Samtidigt har inte intresset för 
bedömningskulturer och examinationer inom högre utbildning följt samma trend. Att 
examinationen styr studerandes inlärning på något sätt råder det enligt både Vetenskapsrådets 
rapport Betygens Geografi (2015) och Wiiands (1998) inget tvivel om, men på vilket sätt 
påverkar bedömningsformen bedömningen av studenternas kunskaper inom högre utbildning? 
Detta arbete har som ambition att undersöka just detta, på vilket sätt olika examinationsformer 
synliggör det ämnesdidaktiska kunskapen i en delkurs på lärarutbildningen.  
 
I lärarutbildning förväntas lärarstudenter lära sig relevanta kunskaper för sitt kommande yrke 
och dessa kunskaper examineras på olika sätt under studenternas lärarutbildning. 
Lärarstudenter möter flera olika examinationsuppgifter i sin utbildning så som skriftliga 
salstentor, muntliga examinationer, gruppexaminationer, rapportskrivning, essäer, 
kamratbedömningar och hemtentor. Att säkerställa god kvalitet för lärande och undervisning 
och examination inom högre utbildning är en viktig angelägenhet för alla lärosäten. Svenska 
universitet och högskolor har stor frihet att utforma examinationen av studenterna. Det innebär 
att det är upp till varje lärosäte som bestämmer vilka examinationsformer som ska användas för 
olika kurser (Rättssäker examination, 2017). Det medför att examinationsformerna kan variera 
mycket mellan olika typer av utbildningar och lärosäten. Vilka kunskaper blir synliga för 
bedömning i dessa olika examinationsformer? 
 
I och med att uppmärksamheten mer riktats mot studenternas egen aktivitet och ansvar för sitt 
eget lärande håller lärarens roll på att förändras, från att tidigare varit den som förmedlar 
kunskap till att mer agera som en handledare genom att stötta och hjälpa studenternas lärande 
(Wiiands,1998). Detta leder till att även bedömning och examinationsformer bör förändras. 
Wiiands (1998) menar att forskningen i flera länder har tydligt visat att examinationer tyvärr 
ofta har en negativ inverkan på studenternas studiestrategier och lärande, detta är något som 
även Beach, Eriksson and Player-Koro (2011) betonar i sin artikel kring förändringar på 
lärarutbildningen.  Det finns inget sätt att examinera som gynnar alla studenter, därför är det 
viktigt att variera utbudet av examinationsformer så att varken enskilda individer eller grupper 
av studenter inte systematiskt missgynnas eller gynnas av en ensidig examinationspraxis 
(Wiiands, 1998). Vid en snabb genomgång av universitet i Sverige och de examinationsformer 
som anges i kursplanerna så ser man att summativa bedömningsformer som salstentor och 
skriftliga inlämningsuppgifter är de mest frekventa examinationsformerna som anges 
(Vetenskapsrådet 2015).     
 
Bedömningen måste utgå ifrån vilka kvalitéer studenten kan visa och den påverkas av vilka 
redskap studenterna får tillgång till och hur vi som universitetslärare värderar dem (Kjellström, 
2013). För att klara detta behövs enligt Kjellström varierande bedömningssituationer och nya 
bedömningsredskap. Intresset för bedömning har de senaste decennierna medfört förändringar 
på synen av bedömning kring studenternas kunskaper enligt Wiiands (1998). Elever och 
studenter ”lär sig” ofta något annat än vad läraren avsett och tror, menar Lindström (2013) detta 
tangerar Wiiands (1998) när hon resonerar kring svårigheterna med att använda ”rätt” 
examinationsformer, vad vill vi examinera och hur gör man det på ett bra sätt?  
 
Förändrade kvalifikationer ställer nya krav och förväntningar både på grundskolan och 
lärarutbildningen, detta bör komma i uttryck även i examinationsformerna, så att det enkelt 
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mätbara inte skymmer sikten för mer övergripande kunskaper. Desto mer variation i 
bedömningsuppgifterna desto större likvärdighet (Korp, 2011). Variation av 
examinationsformer för att öka likvärdigheten har fångat mitt intresse för hur två olika 
matematikdidaktiska examinationsformer möjliggör för studenterna att utrycka sin kunskap på 
olika sätt. Således tar denna studie sin utgångspunkt i en undersökning av vilka 
matematikdidaktiska kunskaper som studenterna får möjlighet att visa och bedöma/examinera 
genom film- respektive textuppgift inom en kurs på grundlärarprogrammet F-3.  
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2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om variation av examinationsformer kan möjliggöra 
för studenterna att uttrycka sin kunskap på olika sätt. Detta genom att undersöka vilka 
kunskaper som blir  synliga för bedömning genom en skriftlig examination eller en filmad 
examination.  
 
 
Frågeställningar 
 

● Vilka matematikdidaktiska kunskaper blir synliga i de olika examinationsuppgifterna? 
● Hur relaterar dessa kunskaper till de förväntade lärandemålen för kursen? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden behandlas de kunskaper forskningen anser att studenterna behöver utveckla för 
att bli bra lärare i matematik. Därefter följer en presentation av vad bedömning i högre 
utbildning kan vara, hur bedömning och bedömningskulturen kan påverka elever och studenter, 
en kort historisk överblick över examinationer och olika examinationsformer samt ett avslutade 
stycke.  
 
     3.1 Vilka kunskaper behöver studenterna utveckla för att bli bra lärare  
En stor del av forskning kring lärarkunskap bygger på Schulmans (1986) arbete. Under 1980 -
talet i USA fanns en debatt som handlade om att det är viktigare att läraren kan ta hand om 
eleverna och kan undervisa än att de själva har goda ämneskunskaper. Denna debatt skapade 
ett intresse hos Shulman(1986) som ställde sig frågan om man med stor pedagogisk kompetens 
som lärare, kan undervisa i alla ämnen.  
 
Shulman utvecklade en teori som fokuserade på lärarens kunskaper. Han menar att det behövs 
särskilda kunskaper hos läraren för att kunna undervisa inom olika områden och att 
kunskaperna består av olika kunskapskategorier. Shulman ser begreppet kunskap, knowledge, 
som centralt och fokus ligger på lärarens kunskap och kunskapsbildning. Shulman (1986) 
diskuterar sex olika kategorier av kunskap och  av dessa sex kategorier  är det tre som blivit 
extra viktiga inom forskning i matematikdidaktik. De benämns som Subject matter content 
knowledge, pedagogical content knowledge och curricular content knowledge (mer 
genomgående beskriving av begreppen följer senare). Av dessa tre kunskapskategorier har 
pedagogical content knowledge (PCK), fått stor uppmärksamhet inom forskning (Shulman 
(1986). Shulman menar att dessa är en blandning av pedagogik och ämnesinnehåll, vilket 
medför att PCK kan ses som speciell kunskap som lärarna behöver för att kunna utforma 
undervisningens ämnesinnehåll på ett förståeligt sätt för eleverna. Dessa tankar vidareutvecklar 
Shulman (1987) i en artikeln, där han hittat ännu en kunskapskategori och lyfter fram sju olika 
kategorier som han kopplar till lärarnas kunskapsutveckling.  
 
Under 1990-talet intresserade sig Ball m.fl. (2008) för Shulmans teori kring lärande. De gjorde 
en ansats att välja ut och vidareutveckla de tre delar som de ansåg vara specifika för 
matematikundervisningen, utifrån Shulmans olika kategorier. Med utgångspunkt i empiriskt 
material från matematikundervisning utvecklade de ramverket, Mathematical Knowledge for 
Teaching, MKT. Fokus låg på vilket innehåll och vilka kunskaper som behövs för att undervisa 
i matematik, (figur 1).  
 
Vilka kunskaper och kompetenser som är viktiga för en lärare och vad undervisning innebär 
förtydligar Ball m.fl. (2008) i sin artikel. Med undervisning, menar Ball m.fl. (2008), alla 
lärarens arbetsuppgifter, så som undervisning, planering, utvärdering och bedömning. Dessa 
arbetsuppgifter kräver att läraren har kunskap och kompetens i både matematikämnet och 
pedagogiska kunskaper. Utifrån resultaten i deras studie, där de utgått ifrån Shulmans (1987) 
sju kunskapskategorier, kunde de urskilja två olika områden, ämneskunskap och pedagogisk 
kunskap: Subject matter knowledge och Pedagogical content knowledge. Dessa områden anser 
Ball m.fl. (2008) är viktiga för lärandet i matematik och de kunskaper som en lärare behöver 
ha vid undervisning. 
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De två grundområdena har sedan i sin tur indelats i tre underkategorier (se figur 1). Under      
1.Subject matter knowledge (ämneskunskap) placerades underkategorierna:  
 
Common content knowledge(allmänna kunskaper) (CCK),  
Knowledge at the mathematical horizont (erfarenheter av matematik)(KMH)  
Specialized content knowledge (speciella kunskaper) (SCK)(Ball m.fl. 2008).   
 
2.Under Pedagogical content knowledge (pedagogisk-kunskap)placerades underkategorierna:  
 
Knowledge of content and students (kunskaper om studenter)  (KCS),  
Knowledge of content and teaching (kunskaper om lärande och undervisning) (KCT) och  
Knowledge of content and curriculum (kunskaper om läroplaner, läroböcker, material mm) 
(KCC), (Ball m.fl. 2008). 

 
Figur 1. Domäner av matematisk kunskap för undervisning (Ball m.fl. 2008).  
 
Vilka kunskaper som är viktiga för lärare att ha i matematikundervisningen, intresserar även en 
kinesisk forskare, Ma (1999), som jämför hur lärare i Kina och USA undervisar i matematik. 
En av slutsatserna författaren kommer fram till är att det är viktigt för läraren att ha djupa 
kunskaper kring matematiken i de stadier man arbetar med, snarare än att ha kunskaper kring 
mer avancerad matematik. Hon kallar detta för ”profound understanding of fundamental 
mathematics” och menar att kinesiska lärare har mer grundläggande, djupgående 
matematikkunskaper i de stadier man arbetar med än sina amerikanska lärarkollegor. Rowland 
Turner, Thwaites, & Huckstep (2009) knyter an till detta när de ser att lärarstudenter i 
matematik som bedömdes ha en högre ”content knowledge” ansågs bättre, av lärarna på 
universitetet, än de studenter som bedömdes ha en lägre förståelse för innebörden. En 
gemensam nämnare mellan de båda studierna är att lärares matematiska content knowledge är 
sammanflätade med effektiv undervisning i matematik. Det är inte bara djupa baskunskaper 
som behövs utan också sambandet med den kunskapen, både common och specialised content 
knowledge (Rowland, 2014). Det finns en stark koppling till lärarens egna övertygelser (beliefs) 
för att eleverna ska få tillgång till ett rikt nätverk av olika matematiska idéer. 
 
 
Vilka kunskaper behöver lärarstudenter utveckla för att bli bra matematiklärare, är något som 
Rowland (2014) intresserar sig för. Han förklarar vad matematiskt kunnande för lärare kan vara. 

1. 2. 
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Subjekt-Matter Knowledge anser Rowland (2014) innefattar både substantive och syntactic 
kunskap. Med substantive kunskap menas materiell kunskap som tex procedurer, fakta och hur 
de hör ihop genom att förstå vad som händer när man multiplicerar med 10, eller förstå vad som 
menas med subtraktion osv. Syntaktisk kunskap handlar mer om processen kring och i 
matematiken, tex att kunna visa varför summan av två ojämna tal alltid blir ett jämnt tal. 
Pedagogical content knowledge handlar om hur lärarna transformerar deras egen kunskap till 
lärande för eleven. Detta innefattar också hur man utnyttjar olika representationer och material 
för att synliggöra matematiska idéer, men det innefattar också om hur läraren kan dela upp idéer 
och förklaringar så att det blir förståeliga för eleven. Curriculum knowledge handlar om 
kunskap om vad eleverna förväntas lära sig men också alla övergripande dokument som rör 
lärande så som läroböcker, kunskapsplaner (Rowland 2014).   
 
Rowland (2014) studerade vilka matematikkunskaper lärare behöver för att kunna lära ut 
matematik på ett bra sätt. Genom ett projekt där forskarna följde och studerade tolv blivande 
lärare (för åldrarna 3-8 år och 7-11år) under deras praktik sista året på utbildningen analyserades 
vilken matematik som lärare behöver kunna. Projektet fokuserade både på kunskaper av allmän 
art (common content knowledge) och vilka specifika professionella kunskaper (special content 
knowledge) som lärare behöver ha i matematik och vilka kunskaper man behöver kring 
läroplaner, läromedel, styrdokument (curriculum knowledge).  
För att undersöka hur olika lärares ”content knowledge” påverkade klassrummet så studerade 
Rowland (2014), de utvalda lärarstuderande under deras sista praktik på lärarutbildningen. 
Studenterna valdes ut efter olikheter, forskarna ville ha med både de studenterna som var starka 
i matematik men också de som var lite svagare, de som var tysta och men också de lite mer 
argumenterande. På detta sätt ville man fånga mångfalden både på lärarutbildningen och ute på 
fältet. Studenterna observerades och videoinspelades under deras lektioner i praktikskolorna, 
totalt 24 lektioner. Efter lektionen skrev forskaren ner vad som inträffat på lektionen, viktiga 
händelser och diskussioner som man fann speciellt intressanta. Dessa blev sedan tillsammans 
med videoinspelningarna grunden till det empiriska materialet i studien. Flera signifikanta 
aspekter av lärarstudenternas undervisning visade sig i materialet, dessa kodades till 18 olika 
aspekter, så som hur man använder läroboken, val av exempel, identifiera felsvar osv. De här 
18 olika aspekterna gav forskarna olika sätt att titta på och prata om kompetenser i 
matematikundervisning utifrån praktiken. Detta med fokus på läraren och deras matematiska 
kunnande i och för undervisning. När man började jämföra de olika aspekterna så identifierades 
fyra större övergripande kunskapsdelar där man kunde undergruppera in de övriga 
kompetenserna, dessa fick namnen Foundation, Tranformation, Connection, Contingency, som 
sedan kom att kallas The knowledge Quartet (Rowland 2014) .  
 
De fyra olika kategorierna som utkristalliserades i The Knowledge Quartet börjar med 
Foundation, med detta menar Rowland (2014) grunden, hur man på ett rationellt och motiverat 
sätt fattar beslut om undervisningen som inte grundat sig på imitation eller vana. 
Transformation, är den andra delen i the Knowledge Quartet, den innefattar vad det innebär att 
undervisa, att kunna hitta processer som är pedagogiskt värdefulla. Connection, är den tredje 
delen i the Knowledge Quartet, den handlar om hur man knyter ihop och får ett sammanhang i 
lektioner, lektionsserier eller områdesplaneringen. Contingency, är den sista delen i the 
Knowledge Quartet. Den sista kategorin handlar om hur läraren responderar på det oplanerade 
som händer i klassrummet. Hur responderar läraren på elevernas idéer och tankar.  
 
De fyra kategorierna i The Knowledge Quartet kan till viss del kopplas samman med Shulmans 
(1987) sju kategorier om lärarens kunskaper, enligt Rowland (2014). Även om Shulmans 
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kategorier handlar om lärarkunskaper i allmänhet och Rowlands tar upp matematikkunskaper i 
synnerlighet. Foundation kategorin kan kopplas till subjekt-matter knowledge och knowledge 
of purpose, då de relaterar till beliefs kring matematik menar Rowland (2014). Transformation 
passar enligt författaren in på Shulmans beskrivning av pedagogical content knowledge. 
Connection kategorin är inte så starkt kopplad till en av Shulmans teorier, utan finns med lite 
mer övergripande inom de fyra olika kategorierna i the Knowledge Quartet. Kategorin handlar 
enligt författaren om lärarens egna matematiska kunnande i förhållande till deras subjekt-matter 
knowledge, och deras förståelse för vilken kunskap som är viktig och lämplig att lära ut. Detta 
kopplas till viss del ihop med kategorin pedagogical content knowledge. Contingency, 
involveras, enligt författaren, i alla Shulmans sju kategorier, hur man som lärare i matematik, 
kan ”se utanför boxen”, den involverar en kombination av alla de sju kategorierna (subjekt 
matter knowledge och pedagogical content knowledge, knowledge of the curriculum, of 
learnes, of context och of purpuse). Vid analys av examinationsuppgifterna i detta arbete 
kommer The Knowledge Quartet att användas som ett analysverktyg och kommer således gås 
i genom mer noggrant i metodavsnittet. 
 
 
    3.2 Examination i högre utbildning 
En examination är en summering och sammanfattning av studentens lärande vid en viss 
tidpunkt. Ofta sker en summativ bedömning i slutet av en kurs eller när ett kortare delmoment 
av en kurs summeras, till exempel genom tentor och prov, där resultaten senare ligger till grund 
för ett betyg, Vetenskapsrådet (2015). En annan bedömningsform som ofta benämns är formativ 
bedömning, som innebär en mer framåtsträvande bedömningsform där uppgifter utförs under 
kursens gång och vars syfte är att föra studentens lärandekunskaper framåt. Denna uppsats 
fokuserar främst på summativ bedömning (Wiiand 1998). 
 
Examinationen fyller många syften, då den i hög grad styr studenternas inlärning och är det 
mest uppenbara skälet till att studenternas kunskaper och färdigheter behöva avstämmas mot 
utbildningsmålen (Wiiand 1998). Begreppet examination är dock inte entydigt. Det engelska 
ordet examine översätts vanligen med undersökning, examinera, granska, visitera och 
assessment som översätts med taxering, värdering och beskattning. Det är främst i litteratur 
som behandlar assessment som det som vi i svenskan benämner som examination behandlas. 
Assessment handlar om att man i utbildningen ska lära känna studenterna och kvalitén på deras 
lärande (Wiiand 1998). Detta stämmer väl överens med högskoleförordningens definition av 
examinationsbegreppet: En bedömning för godkännande eller underkännande av studenternas 
kunskaper och färdigheter i samt förståelse av ett ämne eller område efter en 
utbildnings/inlärningsinsats (Högskoleförordningen 1993:100). 
 
Examination är en ständig följeslagare till all sorts undervisning och en stor del av både lärare 
och studenters1 vardag (Kjellström, 2013). Bedömning är beroende av olika samhällsföreteelser 
och vi kan inte förstå bedömningen om vi inte tar hänsyn till de sociala, kulturella och politiska 
sammanhang inom vilka bedömningen sker. Idag formar studenterna sin egen kunskap och 
lärarens roll är att stödja denna utveckling, vilket medför att bedömning blir ett viktigt verktyg 
(Kjellström, 2013). Att bedöma ingår i alla lärarens dagliga arbete, ett krav som kommer både 
från styrdokumenten, rektorer och regeringshåll. Studenter vill ha rättvisa bedömningar och 

                                                
1 På grund av att detta arbete behandlar lärarstudenters lärande använder jag begreppet studenter när jag 
diskuterar de som blir målgrupp för bedömning. Lärare i detta sammanhang betyder de lärare som undervisar 
studenterna.  
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betyg och universitet vill ha god måluppfyllelse. Ett mångfacetterat, komplext och ständigt 
föränderligt uppdrag då kursplaner och mål med tiden skrivs om för att passa samtidens krav 
och/eller behov.  
 
Bedömningen måste utgå ifrån vilka kunskaper och kvalitéer som studenten kan visa. För att 
klara detta behövs enligt Kjellström varierande bedömningssituationer och nya 
bedömningsredskap. Bedömning och examination i högre utbildningar är begrepp som 
innehåller en mängd innebörder och paradoxer enligt Lindberg-Sands (2003). Både lärare och 
studenter har tydliga förväntningar på vad en bedömning inom deras område innebär, hur den 
bör gå till och vilka regler som bör omgärda examinationen. Examination i högre studier 
innebär att relevanta aspekter av de kunskaper som studenter utvecklar under sina studier på 
något sätt ska redovisas och bedömas (Lindberg-Sands, 2003). Hur bedömningen utformas och 
genomförs inom universitetet avgörs till stora delar av den syn på kunskap och vetenskap som 
enligt författaren kommer till praktiskt uttryck i hur utbildning och forskning bedrivs. Det finns 
nya krav och förväntningar på hur bedömningar av kunskap och kompetens i olika utbildningar 
och inom arbetslivet ska gå till och hur de ska dokumenteras, vilket även måste involvera högre 
utbildningar (Rättssäker examination, 2017). 
 
Alternativa bedömningsformer bör få ta större plats i matematikundervisningen (Nyström & 
Palm, 2001). Detta på grund av att det matematiska tänkandet är komplext. Exempel på de 
vanligaste examinationsformer inom högre utbildning är salstentamen, obligatorisk närvara, 
paper eller skriftliga inlämningar och tvärgruppsredovisningar, varav salstentamen och 
skriftliga inlämningsuppgifter är de vanligaste enligt Högskoleverket (1997). Någon senare 
undersökning kring examinationsformernas påverkan på studenterna har inte gjorts av 
Högskoleverket eller Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det finns många olika aspekter kring 
vilka bedömningsmetoder, menar Webb (1993), som bäst gynnar och stödjer studenternas 
utveckling. Studenter har olika lätt för att uttrycka sig på olika sätt och därför bör de också få 
möta olika sätt att bedömas genom varierade bedömningsformer. Enbart skriftliga prov menar  
Webb (1993), kan leda till att studenterna får felaktiga föreställningar om ämnets karaktär. 
Nyström och Palm (2001) menar att alternativa bedömningsformer kan öppna upp för ett mer 
metareflekterande lärande i matematikundervisningen. 
 
Aureliana-Loredana (2014) har i en studie som syftar till att identifiera effektiva metoder för 
bedömning, fokuserat både på elever  i grundskolan och på studenter i högre utbildningar. Här 
fokuseras enbart på delarna som rör högre utbildning. I studien undersöktes i huvudsak tre 
förhållanden, relationen mellan alternativa bedömningsmetoder och studenters prestationer, 
relationen mellan studenters motivation och den återkoppling de får, samt rollen av formativ 
bedömning och slutbedömning för att öka elevers motivation till att lära sig. När vi fokuserar 
på alternativa bedömningsmetoder, så avses alla andra bedömningsformer än de traditionella 
papper och penna prov som ofta är underlag för bedömning av studenters kunskaper (Aureliana-
Loredana, 2014). Författaren menar att alternativa bedömningsformer och självbedömning kan 
verka motivationshöjande eftersom studenterna då kan se och bedöma sina egna prestationer 
och framsteg. Även bedömningskulturen på skolan menar Aureliana-Loredana (2014) spelar 
stor och viktig roll för studenternas inställning till lärande. Den alternativa metoden i 
förhållande till detta arbete är som redan nämnts examination med film. 
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3.3 Digitala verktyg 
Användandet av digitala verktyg i högre utbildning och hur de kan användas för bedömning i 
matematikundervisningen är något som forskare har intresserat sig för. Danielsson och Taflin 
(2015) undersökte hur multimediaanvändning kan användas i matematikundervisningen genom 
användning av tekniska hjälpmedel i form av kameror. Med hjälp av inspelade lektioner och 
lektionsdelar så kunde lärare titta tillbaka och använda dessa filmer till både betygsättning och 
för att motivera elever till varför ett visst betyg sattes (Danielsson & Taflin 2015). Enligt 
författarna kan användning av tekniska hjälpmedel skapa fler förutsättningar för elever och 
studenter att visa vilka förmågor och kunskaper de besitter. Blivande lärare på 
lärarutbildningarna behöver få möjligheter att själva ta till sig och använda tekniska hjälpmedel, 
både i undervisningen men också att få tillfälle att själva pröva och testa. Lärarstudenterna 
behöver hitta användningsområden för digitala verktyg både i bedömningen och i 
undervisningen, så att de bli  ett meningsfullt och en stimulerande verktyg som är en  del av det 
dagliga arbetet (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Enligt Högskoleförordningen (1993:100) 
behöver studenterna få förståelse kring hur man kan använda sig av tekniken för att stödja, 
förstärka eller bedöma undervisning genom och med digitala verktyg. Detta förstärks av ett av 
examensmålen för samtliga lärarprogram, där det står att studenterna ska få använda digitala 
verktyg i den pedagogiska verksamheten (Högskoleförordning 1993:100). Utifrån denna 
kunskap blev filmexamination en del av min invention.  
 
          3.4 Sammanfattande kommentarer kring examination i högre utbildning 
Sammanfattningsvis kan man se att under de senaste åren har intresset för olika former av 
bedömning i grundskolan ökat både i Sverige och internationellt. Denna trend är dock inte lika 
tydlig för bedömningskulturer och examinationer inom högre utbildning. Det finns väldigt lite 
forskning att tillgå i ämnet. Att examinationen styr den studerandes inlärning råder det enligt 
Wiiands (1998) inget tvivel om, men hur bedömningsformer kan påverkar studenternas chans 
att visa sina  kunskaper inom högre utbildning är mer obeforskat. Här finns en lucka att fylla 
för att ge studenterna förutsättningar att kunna visa sina kunskaper och hur dessa kunskaper ska 
kunna examineras på olika sätt. Det behövs fler framtida forskningsstudier för att få bättre 
förståelse kring studenters prestationer genom olika examinationsformer. Den forskningen som 
finns kring ämnet är väldigt begränsat och av det lite äldre slaget, men i stora drag är innehållet 
i dem fortfarande relevant. Filmexaminationen i detta arbete är en blandning av formativ och 
summativ bedömning då filmen spelas in enskilt under kursens gång, studenterna får 
kamratbedömning på sina filmer sista veckan och sedan tid att ändra något i sitt upplägg innan 
filmen slutligen lämnas in för slutgiltig examination. Textexaminationen är mer traditionellt 
summativ till sin karaktär.  
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4. Metod 
Jag kommer i denna del av studien att redogöra för bakgrunden kring studenterna, vilka 
utgångspunkter studien har och hur urvalet har skett. I denna delen kommer också reliabilitet 
och validitet diskuteras. Vad man behöver tänka på ur ett forskningsetiskt perspektiv är ett 
avsnitt som resoneras. Metod avsnittet kommer även att innehålla en analysdel där koder i 
relation till studien beskrivs, samt hur genomförandet av studien gått tillväga.   
 

4.1 Bakgrund kring examinationsuppgiften 
Detta arbete har sin utgångspunkt från lärarutbildningens kurs i matematikdidaktik för blivande 
grundskolelärare. Där möter studenterna flera olika muntliga och skriftliga 
examinationsformer, men ingen som inkluderar digitala medier. Därför kunde det vara 
intressant att göra en studie och undersöka vilken matematikdidaktik som är möjlig att bedöma 
och examinera genom en film. Kurserna på lärarutbildningen i matematikdidaktik för blivande 
lärare i F-3 och 4-6, är uppdelade i fyra olika delkurser på 7,5hp vardera (30hp sammanlagt). 
Studien omfattar den sista delkursen, som syftar till att fördjupa studenternas förmåga att 
anpassa innehåll och arbetssätt för att kunna möta, utmana och utveckla alla elevers kunnande 
i matematik. I kursen synliggörs ett specialpedagogiskt perspektiv och matematikundervisning 
behandlas utifrån olika klassrumsperspektiv så som lärare, elev, inkludering, sociala och 
kulturella aspekter på lärande och digitala verktyg.  
Mål för kursen är: 
 

● Kunna redogöra för begreppet särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) samt 
kulturella och sociala aspekter på lärande i matematik ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv  

● Kunna föra resonemang om hur man inom ramen för ett inkluderande klassrum kan 
möta alla elever med tyngdpunkt på matematikinnehållet för F-3, 4-6,  

● kunna organisera aktiviteter som ger möjlighet att utveckla lärande i matematik för alla 
elever inom ramen för ordinarie undervisning, samt kunna argumentera för de valda 
matematiska aktiviteterna, samt  

● kunna argumentera för aktuellt forsknings och utvecklingsarbete i relation till lärande i 
matematik för alla elever, lärandemiljöer och arbetsformer, inklusive digitala verktyg.  

 
Examinationsuppgiften är samma i de båda grupperna, men sättet examinationen genomförs på 
är olika i de båda grupperna.  
 
Grupp 1 Film, examinationen i detta arbete är en film som spelas in enskilt under kursens gång, 
studenterna får kamratbedömning på sina filmer sista veckan och sedan tid att ändra något i sitt 
upplägg innan filmen slutligen lämnas in för slutgiltig examination (bilaga 1). 
 
Grupp 2 Text, studenterna fick samma uppgift men denna lämnades in skriftligt i slutet av 
kursen (bilaga 2). 
 

 
    4.2 Utgångspunkt för studien 
Detta arbete utgår ifrån en kvalitativ ansats. Med det menas att det är innehållet i materialet 
som är viktigt, och att tolkning är en viktig del i både insamling samt i analysen av materialet 
(Bryman 2014). Tolkning är centralt för studiens syfte för att få en fördjupad förståelse för de 
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olika examinationsformerna. En fördel med en kvalitativ ansats är att datainsamlingen och 
frågeställning kan utvecklas i samband med varandra under studiens gång (Bryman 2014). 
Syftet och forskningsfrågorna har förfinats, utvecklats och tydliggjorts, under processens gång. 
Allt eftersom mer information och kunskap inom området läst och samlats in har betydelsen av 
hur olika examinationsformer kan påverka vilken kunskap som ges möjlighet att visas i de olika 
arbetena ökat. Därför har det varit betydelsefullt att kunna förfina och förändra syfte och 
frågeställningar under studiens gång.  
Intresset för studien är att få kunskaper om vilka olika kvalifikationer två olika 
examinationsformer kan ha och hur de kan påverka vilken kunskap som blir synlig. Genom att 
genomföra två olika examinationsformer, där jag väljer en ny och lite ovanligare 
examinationsform än de som traditionellt används på lärarutbildningen i matematikdidaktik, 
synliggörs vilka kunskaper som blir möjliga att uttrycka i de olika examinationsformerna samt 
hur dessa kunskaper relateras till målen.  
 
I genomförandet har examinationerna från två olika grupper av blivande lärare i F-3 granskats, 
en grupp som har haft film som examinationsform och en grupp som har haft en textuppgift 
som examinationform. Dock har båda grupperna exakt samma uppgift, det är själva 
examinationsformen som är annorlunda. Således utgick uppgifterna ifrån samma mål, men 
examineras med två olika examinationsformer (se bilaga 1).  
 
 
 

4.3  Urval  
Eftersom studien är av kvalitativ karaktär, används ett målinriktat urval (Bryman, 2008). I 
filmgruppen lämnades det in 24 filmer och i den andra gruppen, textgruppen, lämnades det in 
22 texter. Alla studenter som var med gav sitt medgivande till att delta i undersökningen. 
Utifrån detta urval har sedan ett antal av texterna och filmerna valts ut genom ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2008),  det vill säga att 10 arbeten valdes slumpvis ut, fem filmer 
och fem skriftliga texter. Alla arbeten, både filmer och texter, var bedömda och godkända med 
minst G (se bilaga1 och 2). Det togs ingen hänsyn till vilket betyg den studerande hade på 
uppgiften, eller vilket kön studenten hade. Slumpen fick avgöra vilka arbeten som kom med 
och analyserades. Hur detta kan ha påverkat studien diskuteras vidare i metoddiskussionen. 
Totalt analyserades således tio olika examinationsarbeten, 5 filmer och 5 skriftliga texter.  
 

4.4 Reliabilitet och validitet  
I en kvalitativ studie är begreppen reliabilitet och validitet svårare att reflektera över och 
använda jämfört med en kvantitativ studie. Det finns flera åsikter kring hur dessa begrepp ska 
definieras och användas, och även inom det kvalitativa forskningsparadigmet går åsikterna isär 
(Bryman, 2014). Ett sätt att se på detta är med hjälp av begreppen extern och intern reliabilitet. 
Intern validitet handlar om att forskarens observationer ska överensstämma med de teoretiska 
idéer som utvecklas. Extern validitet hanterar frågor om generalisering och om undersökningen 
kan gälla i andra liknade sammanhang (Bryman, 2014). I den här studien kan valideten vara 
svår att jämföra, men eftersom studiens syfte mer är inriktat på att se tendenser inom de olika 
examinationsformerna och på detta sätt få ett diskussions material kring vilka kunskaper som 
kommer i fokus, så höjer det validiteten i arbetet.   
 
Med extern reliabilitet menar Bryman (2014) att en undersökningens resultat blir det samma 
eller likvärdigt om undersökningen gjordes på nytt. I denna studie är det svårt att säga om 
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resultatet hade blivit detsamma. Resultatet kan påverkas av slumpen i den situation som 
undersökningsmiljön erbjuder just då. Det kan också vara tillfälligheter som påverkar 
undersökningens resultat. Detta är den kvalitativa studiens svaghet, då det är svårt att undersöka 
exakt samma sak vid olika tillfällen (Bryman, 2014). I den här studien kan den extern reliabilitet 
också ha påverkats av slumpen eftersom urvalsförfarandet var slumpmässigt. Mer om detta i 
metoddiskussionen.  
 

4.5 Forsknings- och forskaretik 
God forskningsetik är viktig och det finns flera fallgropar som man måste ta extra hänsyn till. I 
samhället finns det många etiska normer som vi måste förhålla oss till. Vetenskapsrådets (2011) 
rekommendationer är till stor del självklara regler i vår vardag. All forskningsetik berör de 
personer som deltar i forskningsstudien och de ska behandlas utifrån individskyddskravet, 
vilket innebär att personerna ska skyddas mot all form av kränkning. Detta blir särskilt viktigt 
när man studerar sin egen praktik (Vetenskapsrådet 2011). När studier genomförs i den egna 
praktiken behövs utökad medvetenhet kring sekretess och konfidentialitet. Kollegor och 
studenter kan känna igen sig själva eller andra i studien. I den här studien är det en produkt som 
är i fokus, studenternas examinationsarbeten, inte studenten i sig. Men även i detta fall är det 
viktigt att ha en ökad medvetenhet kring människors hantering av igenkänningseffektren. Som 
forskare bör tänka på att studien inte ska vara dömande och för att undvika att ge men för den 
enskilde. Det finns ingen checklista för lämpligt agerande utan här får man utgå ifrån sin egen 
moral för att kunna hantera de dilemman som kan uppstå.  
 
Individskyddskravet innefattar fyra allmänna grundprinciper, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att följa konfidentialitietskravet 
är något som är extra viktigt då man använder filmer (Vetenskapsrådet, 2011) i sin studie. När 
och hur används filmerna, när blir de förstörda, vem äger dem i studien och vem har till gång 
till den? Var förvaras datan? Detta är frågor som man måste ta ställning till i studien. Filmerna 
och texterna finns skyddade på vår lärplattform och det är bara behöriga lärare som har tillgång 
till studenternas examinationer. Examinationsuppgifterna kommer sedan att förstöras när 
klassrummet stängs ner. Konfidentialitietskravet kan uppfyllas genom att inga studenter blir 
namngivna, det är inte heller några bilder på studenter eller elever med i materialet och därmed 
skyddas integriteten (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet innebär enligt 
Vetenskapsrådet att deltagaren i en undersökning ska få information innan man utför 
undersökningen. Detta skedde under kursens gång, studenterna informeras om vad 
forskningsdelen hade för syfte, deltagarens fria val att medverka samt att informationen som 
tillges i filmen och texterna endast kommer användas i forskningsarbetet. Informationen 
upprepas även innan kursen avslutas. Samtyckeskravet innefattar deltagarens samtycke till 
medverkan i studien, där respondenten godkänner sitt medverkande. Detta uppfyllas genom att 
studenterna tackar ja eller nej till studien. (Vetenskapsrådet, 2011). Nyttjandekravet handlar om 
att respondenten skyddas genom att materialet inte får lånas ut eller nyttjas för kommersiellt 
bruk. (Vetenskapsrådet, 2011).  
 

 
4.6 Analys  

För att undersöka frågeställningen, om vilken matematikdidaktisk kunskap som är möjlig att 
bedöma när studenter examineras genom film, så behöver man analysera både filmer och 
skriftliga inlämningsuppgifter från samma examinationsuppgift. Dessa examinationsuppgifter 
genomförs under våren 2017. I studien har de fyra grundkategorierna inom the Knowledge 
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Quartet, Foundation, Transformation, Connection och Contingency använts som 
analysverktyg.   
 
Det empiriska materialet analyseras i två steg, genom att använda mig av the Knowledge 
Quartet modellen. I det första steget lokaliserades de fyra olika huvudkategorierna  i texterna 
och filmerna och färgkodades. Under de fyra kategorierna finns det ett antal koder, dessa koder 
(bilaga 3) används sedan för att analysera filmerna och texterna djupare. I det andra steget 
identifierades koder utifrån huvudkategorier och koderna markerades. Under analysens gång 
har det utkristalliserats några nya koder som man kan härleder in i de fyra olika 
huvudkategorierna, mer om detta i resultatet delen. I den här studien är jag mest intresserad av 
helheten i examinationsformerna, vilka av de fyra huvudkategorierna blir synliga och finns det 
några skillnader mellan filmerna och texterna. I denna studie kommer inte längden på styckena 
eller filmsekvensen att värderas, eftersom jag är mer intresserad av att se en tendenser och få 
ett diskussionsunderlag. 
 

4.7 Koder och dess relation till studien 
A. Foundation är den första delen i the Knowledge Quartet. Den berör lärarens teoretiska 
bakgrund och beliefs. Med teoretiska menar författaren (Rowland 2014) den kunskap som 
behövs i skolan, eller i lärarutbildningen, innan det används i klassrummet. Med belifs, i denna 
studien, menas de egna och personliga tankar och åsikter som man har kring matematik och 
undervisning.  I skillnad till de övriga tre kategorierna så handlar denna kategorin om kunskap 
som man har oavsett om den används ändamålsenligt eller inte. De övriga tre dimensionerna 
handlar till stor del om att kunna gör konceptuella kopplingar i sin undervisning. Med 
Foundation menar författarna grunden, hur man på ett rationellt och motiverat sätt fattar beslut 
om undervisningen som inte grundat sig på imitation eller vana. Det finns tre under kategorier 
i denna kategori: 
 
-kunskap och förståelse för själva matematiken 
-pedagogiska kunskaper 
-beliefs om matematik och hur man lär sig matematik 
 
I denna kategori är teoretiska pedagogiska kunskapen hos läraren som är en nyckelkompetens. 
Lärare behöver förstå hur olika pedagogiska strategier relaterarat till matematiken som de ska 
undervisa i för att kunna välja ut hållbara metoder att undervisa om. Dessa beslut kommer sedan 
att ligga till grund för vilka val och överväganden man som lärare kommer att göra i nästa 
kategori Transformation, den teoretiska förståelsen som binder ihop dem är en del av 
Foundation. Både kunskap om matematik och pedagogik i matematik är viktiga grundstenar i 
denna kategori. Som lärare behöver man enligt Rowland (2014) ha bredare och djupare 
kunskaper i matematik än de kunskaper som man ska lära ut. 
 

 
 
 
 
 



Lena Karlsson 731213-2728 
4MD106 

 
 
 
 

14 

Koder inom Foundation är:  
 
A1. Medveten om syfte 

● Lärarstudenten har en tydlig bild (belifs) om meningen med  matematikutbildningen 
och varför hens elever behöver lära sig detta. 

 
A2. Knytning till läroboken 

● Hur den lärarstuderande använder sina egna kunskaper och undervisningsstrategier 
snarare än att följa lärobok eller läroplan (slaviskt) 

 
A3. Fokusering på proceduren 

● Hur den lärarstuderande koncentrerar sig på att utveckla förståelse hos eleverna inte 
bara procedurer. 

● Den lärande studerande visar kunskap i att snabbt använda olika metoder. 
 

 
A4. Identifiera fel 
 
A5. Ämneskunskaper 

● Hur den lärarstuderande använder sig av lämpliga undervisningsstrategier för att främja 
dem matematiska förståelsen hos eleverna. 

● Den lärarstuderande visar god förståelse för de fyra räknesätten 
● Den lärarstuderande har grundläggande förståelse för matematikens grunder och 

uppbyggnad, tex att ”lägga till noll” är ingen hjälp när man multiplicerar med 10. 
 
A6. Teoretisk underbyggnad av pedagogik 

● Den lärandestuderande visa kunskap om de faktorer som har visat sig särskilt betydande 
för matematikundervisning. (ex hänvisa till artiklar, böcker dyl.) 

● Den lärarstuderande visa i planering om vanliga fel och missuppfattningar som elever 
ofta gör, så att man kan undvika dessa 
 

A7. Användandet av matematisk termologi  
● Hur den lärarstuderande visar korrekta matematiska uttryck, tex använder = på rätt sätt 
● Den lärarstuderande använder korrekt matematiskt språk 

 
A8. Teoretisk och grundläggande tankar kring bedömning 

● Hur den lärarstuderande reflekterar kring bedömning och bedömningssituationer i 
klassrummet 

 
Kursiverade ord är en ny kod som identifierats  i denna studies analys. I denna studie används 
färgen grön i kodningen av  Foundation.  
 
B. Transformation, är den andra delen i the Knowledge Quartet, den innefattar vad det innebär 
att undervisa, att kunna hitta processer som är pedagogiskt värdefulla. Ball (1998) skrev att det 
är stor skillnad mellan att kunna matematik för dig själv och att kunna lära ut den till andra. För 
att kunna presentera något betydelsefullt för eleverna så måste läraren hitta vägar att 
representera det som de själva redan kan. De här olika representationerna kan uttrycka sig på 
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olika sätt som illustrationer, exempel, förklaringar eller demonstrationer. Denna kategorin 
innefattas också av material så som 10-basmaterial eller tallinjer. 
Koder inom Transformations är: 

B1. Val av exempel 
• Att den lärarstuderande kan välja bra exempel som passar den valda strategin 
• Att den lärarstuderande använder sig av interaktiv undervisnings teknik för att utveckla 

förståelse 
• Att den lärarstuderande använder sig av frågor för att se och bedöma elevernas 

kunskaper och förståelse 
 
B2. Val av representation 

• Hur den lärarstuderande använder sig av relevant material för att förklara matematiska 
processer 

• Hur den lärarstuderande använder sig av relevanta representationsformer som passar 
innehållet, ex tallinjen 

 
B3. Användning av instruktionsmaterial 

• Att den lärarstuderande kan välja bra exempel som passar den valda strategin vid 
genomgångar 
 

B4. Genomgång av läraren  
• Att den lärarstuderande ge tydliga förklaringar till begrepp och matematiska idéer 
• Att den lärarstuderande visa tydligt och noggrant hur man utför metoder 

 

I denna studie används färgen orange i kodningen av  Transformation.  
 
C. Connection, är den tredje delen i the Knowledge Quartet, den handlar om hur man knyter 
ihop och får ett sammanhang i lektioner, lektionsserier eller områdesplaneringen. Rowland 
(2014) skriver också att denna kategori innefattar hur man väljer att strukturera upp sin 
undervisning, vilka kopplingar man gör mellan och på lektionerna, både inom matematiken 
men också mellan ämnen och olika uppgifter. 
Koder inom Connection är: 

C1. Förväntan på komplexiteten 
• Hur den lärarstuderande gör kopplingar till föregående lektion 
• Hur den lärarstuderande är medveten om olika svårigheter och svårighetsgrader inom 

området 
• Hur den lärarstuderande utgå ifrån elevernas förståelse och varierat undervisningssätt 

efter detta 
• Hur den lärarstuderande strukturerar upp undervisningen för elever i behov av stöd 
• Den lärarstuderande självreflekterar kring undervisningen 
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C2. Beslut om sekvensering 
• Hur den lärarstuderande anpassa komplexiteten i en matematisk ide och kunna dela ner 

den i mindre bitar så att eleverna förstår. 
• Hur den lärarstuderande lägger undervisningen på rätt nivå för gruppen/stadiet 
• Hur den lärarstuderande introducera idéer och strategier i lämplig ordning 

 
C3. Begrepps medvenhet och medvetande om hur man använder dem 

• Hur den lärarstuderande ställer matematiska frågor för att öka elevernas förståelse 
mellan olika matematiska idéer. 

 
C4. Koppling mellan procedurer 

• Hur den lärarstuderande gör lämpliga konceptuella kopplingar inom matematiken tex 
delar av former och delar av tal 

 
C5. Koppling mellan olika metoder (concepts) 

• Hur den lärarstuderande gör kopplingar mellan introduktionen och fortsatt arbete under 
lektionen 

C6. Lärarens klassrumsinramning 
● Hur den lärarstuderande gör klassrumsindelningar  

- Grupperingar  
- Nivågrupperingar  
- Inkludering  
- Normer 
- Språk, andraspråk 

 
Kursiverade ord är nya koder och undergrupper i befintliga koder som identifierats  i denna 
studies analys. Detta beskrivs mer i resultat delen. I denna studie används färgen gul i 
kodningen av  Connection. 
 
D. Contingency, är den sista delen i the Knowledge Quartet. Hur noggrann man än planerat sin 
undervisning så händer det alltid saker som inte är planerade. Den sista kategorin handlar om 
hur läraren responderar på det oplanerade som händer i klassrummet. Hur responderar läraren 
på elevernas idéer och tankar. Författarna skriver att den mesta undervisningen utgår utifrån 
läroböcker, styrdokument och är relativt styrd. Hur bjuds eleverna in i dialogen och hur kan de 
påverka lektionsupplägget. Hur tar läraren tillvara och vidareutvecklar elevernas frågor och 
tankar.  
Koder inom Contingency är: 

D1. Avvikelse från planeringen 
• Hur den lärarstuderande kan avvika från given plan när det är lämpligt 
• Hur den lärarstuderande kan göra pågående bedömning kring elevernas kunskaper 

under lektionen och förändra lektionen ”om det behövs” 
 
D2. Reagerar på elevernas tankar (utnyttjar tillfällen) 

• Hur den lärarstuderande kan svara lämpligt på elevernas frågor, kommentarer och svar 
• Hur den lärarstuderande kan se till att alla elever i gruppen få frågor  
• Hur den lärarstuderande kan hantera elevernas felsvar 
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D3. Lärarens medvetenhet (inblick) under instruktionen 

• Hur den lärarstuderande kan hantera elevernas svar på aktiviteter 
 
D4. Hur den lärarstuderande kan använda sig av verktyg och resurser 
 

I denna studie används färgen rosa i kodningen av Contingency.  
 

4.8  Tillvägagångssätt 
Texterna lästes noggrant igenom och analyserades sedan i två steg. Först färgkodades texterna 
efter de fyra olika huvudkategorierna i  grönt Foundation, orange Transformation, gult 
Connection och rosa Contingency (bilaga 3). De olika huvudkategorierna kodades sedan i 
underkoder dessa markerades i texten med sifferkoder i kanten. På så sätt avgränsades 
materialet och blev lättare att bearbeta. Vid längre stycken inom en huvudkategori med flera 
underkoder så delades kategorin upp i delar efter koderna men färgades i huvudkategorifärgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Kodning av texter. 
 
 
 

 
 
Bild 2. En huvudkategori och en kod. 
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Filmerna analyserades på samma sätt som texterna, men här gjordes ett analysverktyg bestående 
av de fyra olika kategorierna och sedan skrevs det ner var i filmen sekvensen med 
huvudkategorin visades och vilken kod inom området som sekvensen belyste. Först letades de 
fyra huvudkategorierna upp och sedan kodades materialet.  
 

 
Bild 3. Kodning av filmer och analysverktyget som användes.  
 
Efter att ha sorterat in texterna och filmerna i de olika kategorierna och koderna valdes citat 
som belyser de olika koderna i analysen. Utifrån varje kategori valdes  några citat ut för att 
kunna ge en samlad bild av innehållet i texterna och filmerna.  
 
  



Lena Karlsson 731213-2728 
4MD106 

 
 
 
 

19 

 
5. Resultat  
I detta avsnitt presenteras de olika resultaten som framkommit ur dataanalyserna. Resultatet 
presenteras i skriftlig form. Därefter har jag gjort en kort sammanfattning inom film och inom 
text där de vanligast förekomna koderna inom huvudkategorierna sammanfattas. Detta för att 
för att visa på bredden av kategorier men också synliggöra proportioner för att se likheter och 
skillnader mellan de olika examinationsuppgiftstyperna.  
 
 

5.1 Vilka kunskaper blir synliga i de olika filmerna  
I den här delen visas vilka olika delar av The Knowledge Quartet som blir synligt i de olika 
filmerna. 
 
Filmerna var max 12 minuter långa och de såg ganska olika ut i strukturen. Här hade studenterna 
stor frihet att själva utforma hur innehållet skulle presenteras utifrån målen för uppgiften (bilaga 
1). I de flesta filmerna utgick studenterna ifrån en PowerPointpresentation där de strukturerade 
upp innehållet i uppgiften på olika sätt. Till dessa presentationer lade studenterna sedan till tal 
och de gjorde om innehållet till film i Movie-Maker eller på  LNU play. Inga elever, studenter 
eller lektioner spelades in, däremot tog studenterna ofta foto på sina planeringar, 
lektionsmaterial och elevlösningar som användes under lektionerna ute på praktikskolorna. 
Dessa lades ofta in i deras presentationer och användes som reflektion och diskutionsunderlag 
i filmerna. Alla filmer som analyserat har utgått ifrån grundläggande taluppfattning, inom 
talområdet 0-100 och lektionerna har utfört i årskurs 1 eller 2. 
  

 
 5.1.1 Film 1, räknehändelser och tanketavlan 
Filmen utgår ifrån begreppet räknehändelser, i addition inom talområdet 0-20 med 
tiotalsövergång. Lektionerna genomförs i en årskurs 1. Lärarstudenten använder sig av 
tanketavlan som representationsform för att konkretisera tiotalsövergångar. Under lektionerna 
får eleverna möta flera olika sätt att visa räknehändelser i addition. 
  
I Foundation identifierades kunskaper som relateras till koderna A1, A3, A6, och A8 i denna 
film som handlar om räknehändelser. I A1 relaterar studenten till sina egna beliefs gällande till 
exempel meningen med räknehändelser och varför det är viktigt för eleverna att lära sig detta. 
Studenten är tydlig i sina egna belifs och kopplar dessa till läroplanen. I A3 reflekterar den 
lärarstuderande kring att utveckla förståelser för räknehändelser med hjälp av tanketavlan för 
att undvika  procedurinlärning. A6 är den mest dominerande koden och kan exemplifieras 
genom att studenten påtalar ” Ju mer tid eleverna ägnar sig åt matematiken desto säkrare blir 
de enligt TOT principen (time om task)”. Här ser man också tydliga kopplingar mellan läst 
litteratur och den studerandes egna tankar kring undervisningen. A8 finns också med genom att 
studenten i filmexaminationen relaterar allmänna tankar kring bedömning inom området 
räknehändelser. 
 
I Transformation är en liten mindre del av denna film. Här identifierades två koder B2 och B4. 
I B2 reflekterar studenten över val av representation som skulle kunna passa det matematiska 
innehållet, i detta fall tanketavlan. Att använda sig av relevant material för att kunna förklara 
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olika processer och vikten av att välja rätt representation är annat som studenten argumenterar 
för i sin film. Studenten förklarar vilket introduktionsmaterial hen skulle använda sig av, det 
kan exemplifieras genom att studenten påtalar ”Jag skrev uttrycket och dom (eleverna) fick 
komma med förslag på de övriga (tanketavlan)” B3. I B4 förklarar studenten hur genomgången 
av lektionen gick till och hur hen gick tillväga. Begreppen som var centrala här var 
räknehändelser i relation till talområdet 1-20. 
 
I Connection är den kategorin som är störst i den här filmen, här identifierats tre olika koder 
C1,C5 och C6. Filmen tar upp förväntan på komplexiteten i undervisningen (C1), reflektioner 
kring hur man gör kopplingar mellan de olika lektionerna i lektionsserien, vad som är viktigt 
att återkoppla från föregående lektion är viktiga delar som studenten pointerar i sin film. Vilka 
svårigheter kan finnas i uppgiften och vikten att kunna lägga den på olika nivåer så att elever i 
behov av särskilt stöd kan delta, är en viktig och central del av filmen. Hur kan vi nå alla elever 
i klassrummet är andra delar som ryms under denna kod. Detta kan exemplifieras genom 
följande citat, ”Elevernas bakgrund och upplevelser av matte är avgörande för vilka 
upplevelser dom får. Här fick de nya synsätt på matematiken och olika synsätt på varandra.”  
C1. I denna film blir även koden (C5) synlig då studenten tar upp kopplingar mellan 
introduktionen och det fortsatta arbetet under lektionens gång. I C6 är reflektioner och 
argumentation kring normer, klassrumsindelningar, andraspråkselever och inkludering delar 
som är tydliga i denna film. Studenten diskuterar för och nackdelar med nivågruppering och 
kopplar detta till sina lektioner och lektionsplaneringar samt gör en självreflektion kring sin 
undervisning och funderingar som hen ska tänka på till nästa gång.  
 
 
I Contingency identifieras tre av de fyra koderna fram, D1, D2 och D4. I D1 reflekterar 
studenten över hur och när man kan och bör avvika från planeringen. Detta kan exemplifieras 
genom följande citat, ”Den ene (eleven) ville bara ha mer (uppgifter) och den andre ville hitta 
på ett eget uttryck. Först tänkte jag att det blir svårt… eftersom vi skulle titta på likheter och 
skillnader men sedan kom jag på att jag bara kunde säga summan, tex 10 och då kunde de 
(eleverna) använda olika räknesätt.” D1. Vidare reflekterar studenten om vikten att våga  
avvika från sin planering, hen menar att detta också har att göra med vanan att undervisa och 
förhoppningsvis blir man säkrare i sin lärarroll med tiden och vågar avvika mer. I D2 reflekterar 
studenten kring hur man ser till att alla i gruppen blir sedda och får svara på sina frågor. Här 
menar studenten att det är viktigt att vara lyhörd som lärare och ge alla rum att få vara med i 
diskussionerna runt riskhändelserna.  Studenten reflekterar också tydligt kring hur man ska 
hantera elevernas felsvar och utveckla ett klassrumsklimat där felsvar inte är ett problem utan 
en tillgång för att utveckla matematikförståelsen. I D3 reflekterar studenten över hur man som 
lärare hanterar elevernas aktivitet både under introduktionen och på lektionen, vilka delar som 
eleverna kan göras delaktiga i och hur. I uppgiften kring räknehändelserna  menar studenten att 
eleverna blir aktiva både genom att arbeta i par och genom att de får berättar sina räknehändelser 
både för gruppen och sedan även för parallellklassen. 
 
 

5.1.2 Film 2, en planering kring tallinjen. 
Filmen utgår ifrån taluppfattning och tallinjen är central i den här  filmen. Lektionen genomförs 
i en årskurs 1. Här har lärarstudenten en genomgång om vad tallinjen är, hur den fungerar och 
hur den kan se ut. Sedan får eleverna prova på att göra egna tallinjer utifrån EPA modellen 
(enskilt, par och alla). 
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Foundation är den mest frekventa kategorin inom denna film, här blir koderna A1, A4, A6 och 
A8 synliga i denna film som handlar om tallinjen. Det är en stor spridning på koder inom 
kategorin. I A1 blir studentens  egna belifs och tankar om matematikundervisning kring 
taluppfattning kopplat till undervisning och styrdokument, synliga på flera ställen. Studenten 
reflekterar över elevernas möjligheter att på bästa sätt utveckla sina förmågor och samtidigt 
känna en nyfikenhet kring matematiken. I A4 reflekterar studenten kring vanliga 
missuppfattningar som eleverna har kring tallinjen och vad man som lärare kan göra för att 
undvika dessa. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”ingen (elev) nämnde något om 
avstånden mellan varje tal. Därför valde jag att diskutera detta med eleverna” A4. Den mest 
frekvent använda koden under kategorin är A6, där gör studenten många kopplingar till läst 
litteratur om grundläggande taluppfattning och tallinjen. Studenten tar avstamp i litteraturen då 
hen säger att det måste få tar tid att bygga upp förståelse för tallinjen och att det kräver 
varierande erfarenheter och olika representationer för att bygga upp den grundläggande 
förståelsen. Tankar kring bedömning finns (A8) också med när studenten reflektera över hur 
lektionen ska bedömas och vilka svårigheter som man kan ställas inför i bedömningssituationer.  
 
Inom Transformation har alla fyra koder identifierats, B1, B2, B3 och B4. I B1 reflekterar 
studenten över att vikten att välja ut bra exempel till eleverna kring tallinjen, vilket talområde 
är bäst för att få bäst förståelsen hos eleverna. I B2 analyserar studenten vilka 
representationsformer som är lämpligas att använda sig av, i denna filmen används både linjal 
och snören som tallinjer. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”Eleverna får arbete 
med tom tallinje där de fokuserar på talens placering i relation till varandra” B2. 
I (B3) reflekterar studenten kring vikten att välja rätt material till genomgången av lektionen. 
Kan alla elever se den tomma tallinjen eller blir det tydligare om använder ett tjockare rep, är 
reflektioner som studenten funderat över i filmen. I B4 förklarar studenten tydligt hur 
genomgången av lektionen gått till, lärarstudenten skulle först använda sig av en tom tallinje 
som eleverna skulle sätta ut siffror på och utifrån detta skulle sedan genomgången på tavlan 
börja. Efter genomgången skulle eleverna sitta i par och göra egna tallinjer. 
 
 
I Connection är två koder identifierade, C1 och C6. I den här filmen är  C1 som handlar om 
förväntan på komplexitet i undervisningen,  den dominerande koden. Studenten har många 
tankar kring elever i behov av särskilt stöd och hur man kan strukturera upp undervisningen så 
att alla kan vara delaktiga i lärandet kring tallinjen. Här finns också studentens tankar och 
reflektioner om hur man som lärare kan variera svårigheten i uppgifterna på olika sätt under 
lektionerna.  Återkopplingar till föregående lektion är något som studenten återkommer till flera 
gånger, exempelvis här:  ”Därefter återkopplar jag (läraren) tillsammans med eleverna 
tillbaka till de föregående lektionerna” C1. I filmen kan man också se C6 som handlar om 
klassrumsinramningen, problematiken kring gruppindelningar, hur gör man och vad ska man 
tänka på när gruppen inte fungerar, är reflektioner som är synliga i filmen. Vad finns det för 
normer i klassrummet och hur kan jag som lärare påverka dem diskuteras även i filmen. 
 
Den sista kategorin Contingency är två koder som är identifierade D2 och D3. I D2 reflekterar 
studenten om hur man som lärare reagerar på elevernas tankar och utnyttjar tillfällen som kan 
dyka upp i undervisningssituationen. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”eleverna 
får återberätta vad de kommer ihåg om tallinjen och utifrån deras svar bygger vi (läraren och 
eleverna) upp lektionen.”D2.  I D3 reflekterar studenten också över hur man kan hantera 
elevernas felsvar, hur man som lärare kan se dem som en tillgång inte ett problem. I filmen 
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diskuterar studenten även hur man får eleverna delaktiga och engagerade i genomgångar och 
instruktioner, genom att vara noga med att bjuda in eleverna i täta diskussioner. 
 

 
  

5.1.3 Film 3 tallinjen. 
Filmen utgår från momentet tallinjen och rimlighet. Eleverna i årskurs 2, arbetar i par med 
tomma tallinjer på golvet och placerar ut lappar med siffror i rätt ordning. Sedan arbetar klassen 
vidare med att placera ut sitt födelsdagsnummer på en stor tallinje över hela klassrummet från 
1:a- 31:a. Parallellt med detta diskuteras rimlighetsbegreppet med eleverna i klassen. 
 
I Foundation är det två koder som har blivit identifierade, A6 och A8, i denna film som handlar 
om tidig taluppfattning och tallinjen. A6 är den mest frekventa koden i denna kategori, i denna 
filmen har studenten gjort många kopplingar mellan egna tankar och läst litteratur inom området 
taluppfattning. Studenten tar upp vanliga missuppfattningar inom området och hur man kan 
göra för att undvika dessa, kopplat till litteraturen och styrdokumenten. I filmen reflekterar 
studenten också kring komplexiteten kring tallinjen, då den kan se olika ut i olika sammanhang. 
Detta problematiserar studenten i följande citat, ”här kunde jag se att eleverna hade brister i 
att uppskatta rimlighet och att se tallinjen i olika sammanhang, vilket är en viktig bit av 
matematikundervisningen” A6. A8 är en frekvent återkommande kod i denna film, här 
reflekterar studenten över bedömning och eventuella svårigheter som man kan stöta på i 
undervisningen på lågstadiet.  
 
I Transformation är en kod identifierad, B2. I filmen fokuserar studenten på vilka 
representationer och vilket material som är lämpligt att använda sig av i lektionen och 
lektionsplaneringen. Detta reflekterar studenten genom bland annat följande citat, ”Jag delar 
ut lappar med olika tio-tal som de (eleverna) sedan ska placera ut på en tom tallinje.” B2. 
Studenten reflekterar i filmen över vikten av att använda olika representationer och om att gå 
från det konkreta till det abstrakta. Här konkretiserar studenten sina tankar genom att förklara 
att det krävs olika material till olika områden och olika elevgrupper. 
 
Inom Connection är det tre koder som blev identifierade, det är C1, C2 och C6. I C1diskuterar 
studenten om vikten att kunna anpassa komplexiteten i tallinjen och att kunna dela upp 
undervisningen i mindre bitar så att eleverna förstår.  Studenten reflekterar kring att vikten av 
att  introducera idéer och strategier i rätt ordning, att eleverna måste förstå talramsan och vilka 
tal som kommer före respektive efter för att kunna förstå grunden i tallinjen. Den andra koden 
som identifierades var C2, här diskuterar studenten sekvensering i sin lektionsplanering. Att 
lägga undervisningen på rätt nivå för eleverna är inte helt enkelt och detta är något som den 
studerande tar upp i filmen. I sin förklaring av lektionsplanering gör studenten tydliga  
kopplingar mellan introduktionen och det fortsatta arbeten under lektionen (C6). Studenten 
reflekterar kring hur klassrumsinramningen påverkar undervisningen, hur man gör grupper, och 
vikten av ett inkluderande klassrum.  Fördelar och nackdelar med nivågruppering av är andra 
centrala delar av filmen. Detta konkretiserade studenten genom följande citat, ”Genom att 
arbeta inkluderande kan man möta olikheter i klassen, vilket kan stärka alla elever, detta hade 
jag i åtanke när jag planerade mina lektioner” C6.  
 
I Contingency är det en kod som identifierats, D2. Här har studenten reflekterat över hur man 
se till att alla elever kommer till tals, ”för att se till att alla kom till tals så fick de (eleverna) ge 



Lena Karlsson 731213-2728 
4MD106 

 
 
 
 

23 

sin egen version på vad rimlighet kan vara” D2. I filmen tar studenten upp hur man som lärare 
måste försöka utnyttja alla tillfällen som dyker upp under lektionen, för att få med alla elever 
så långt man kan. Under lektionstillfället ifrågasattes av en elev rimligheten i en annan elevs 
svar, vilket resulterade i en rimlighetsdiskussion.   
 
 
 

5.1.4 Film 4, uppskattning och tallinjen 
Filmen utgår ifrån taluppfattning och uppskattning i en årskurs 2. Lektionerna utgår ifrån 
uppskattning av  längder och talområdet som eleverna arbetar med är 0-100. Sedan ska eleverna 
få uppskatta antal och arbeta i par, med olika stationer utomhus. Därefter skulle eleverna få 
arbeta med att uppskatta tid, vikt och volym i helklass. Elevernas funderingar konkretiseras på 
tallinjen. 
 
I Foundation är tre olika koder identifierade, A1, A4 och A6 i denna film som handlar om att 
kunna uppskatta och koppla dessa kunskaper till tallinjen.  I A1 ser man tydligt studentens egna 
belifs om vad hen tycker är viktiga delar inom taluppfattning och uppskattning. Här reflekterar 
studenten också över vilka ställningstagande man som lärare behöver ta och hur komplext 
undervisning är till sin natur. Detta visar studenten  exempelvis genom detta citat ”det är en 
svår uppgift att möta både starka och svaga (elever) och läraren måste besitta en hel del 
kunskaper för att kunna nå alla elever” A1. Vidare reflekterar studenten i filmen kring vanliga 
misstag som elever kan göra både inom rimlighet men också vanliga felsvar och 
missuppfattningar kring tallinjen (A4). I A6 kopplar studenten tydligt sina tankar kring 
taluppfattning, tallinjen och uppskattning till läst litteratur och reflekterar runt detta. 
 
I Transformation är det tre koder som identifierats, B1, B2 och B4. I B1 reflekterar studenten 
kring vilka exempel som passar in när man ska introducera uppskattning på lågstadiet. Ett citat 
ur filmen som visar på reflektioner kring val av exempel är, ” man bör bygga på det som barnet 
förstår för att bygga en förståelse för något nytt. Därför gick vi igenom begreppet tillsammans 
med vardagsnära exempel så att eleverna känner igen sig i de lär” B1. I B2 reflekterar 
studenten vilka representationer som blir tydligast att använda sig av i lektionsplaneringen kring 
uppskattning, här väljs elevnära naturmaterial och bilder för att alla ska känna igen sig på något 
sätt. Vid genomgången av lektionen använde studenten både bilder, laborativt material och 
ritade på tavlan för att ge en tydlig genomgång (B4). 
 
Inom Connection är två koder identifierade C2 och C5. I C2 reflekterar studenten om hur man 
kan sekvensera upp området i olika lektionsdelar. I filmen diskuteras svårigheterna med att 
kunna anpassa komplexiteten i uppskattning och dela upp det i mindre bitar så att eleverna 
förstår och kan överföra sina kunskaper till tallinjen. Detta kan exemplifieras genom följande 
citat, ”utifrån föregående lektion så fortsätter vi att uppskatta olika mängder. Eleverna går 
runt i stationer….” C2. Studenten tog också upp tankar om vikten att som lärare måste kunna 
introducera idéer och strategier i rätt ordning. Här blir även studentens tankar kring inkludering 
och nivågruppering i klassrummet synligt. Den andra koden C5, här gör studenten tydliga 
kopplingar mellan introduktionen och fortsättningen på sina lektioner kring uppskattning och 
tallinjen. 
 
 
I Contingency är det två koder identifierade D1 och D2. I D1reflekterar studenten över när är 
det är lämpligt att avvika från planeringen och när det inte är det. I filmen diskuterar studenten 
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kring att det pågår en konstant bedömning av elevernas kunskaper, den kan utvecklas på så sätt 
att lektionsinnehållet förändras eller förfinas under lektionens gång. I D2 reflekterar studenten 
över hur man svarar lämpligast på elevernas frågor och hur hanterar man eventuella felsvar.  
Detta kan exemplifieras genom följande citat,” eleverna får prata om vad de tycker varit bra 
eller mindre bra under lektionen. Vad har varit svårt eller lätt. Utifrån detta arbetar vi sedan 
vidare nästa lektion.” D2. 
 
 
 
 5.1.5 Film 5, taluppfattning och räknehändelser 
Filmen utgår från ”räknehändelsernas trädgård”, där eleverna får möta olika räknehändelser i 
addition och subtraktion, genom konkret material, bilder och text, i trädgårdsmiljö. Lektionerna 
utförs  i en årskurs 2.  Lektionen börjar med att eleverna själva får fiska upp olika uttryck ur en 
damm, för att sedan tillsammans sätta ihop uttrycken med olika bilder. Lektionerna utgår ifrån 
EPA modellen (enskilt, par och alla)  
 
I Foundation är stor spridning mellan de fyra koderna som identifierats, A1, A6, A7 och A8 i 
denna film som handlar om att få en förståelse för räknehändelser. I A1 relaterar studenten till 
sina egna beliefs gällande till exempel meningen med räknehändelser och varför det är viktigt 
för eleverna att lära sig detta. Studenten är tydlig i sina egna belifs och kopplar dessa till 
läroplanen. Den teoretiska uppbyggnaden (A6) är den del där  studenten kopplar sina tankar 
kring tidig taluppfattning till läst litteratur. I filmen resonerar även studenten om vikten att 
använda sig av rätt matematisk terminologi och matematisk språk även i tidiga åldrar (A7). I 
A8 reflekterar studenten kring bedömning och hur svårt det kan vara i klassrummet att se alla 
elever. Detta kan tillexempel exemplifieras genom följande citat, ”här kan det vara svårt att se 
alla (elever), speciellt när de är i helklass.”A8. 
 
Transformation är tre koder identifierade, B2, B3 och B4. I B2 diskuterar studenten sina val av 
representationer och vikten om att dessa skulle var elevnära.  I filmen betonade studenten vikten 
av att använda sig av relevant material för att kunna förklara processen. Här hade studenten valt 
trädgården som representation och lät eleverna utforska sina matematiska kunskaper i utemiljö.  
I trädgården fick eleverna i par arbeta med olika räknehändelser. Detta kan exemplifieras 
genom följande citat, ”Eleverna fick använda sig av olika representationer för att förstå 
kopplingen mellan talen och räknehändelsen.” B2. I B3 reflekterar studenten kring vilket 
introduktionsmaterial hen skulle använda sig av i trädgårdslektionen och hur det skulle 
användas. I B4 reflekterade studenten om vikten av att ge tydliga instruktioner, här valde 
studenten att ge flera tydliga exempel på hur olika räknehändelser kan se ut till eleverna (B4).  
 
 
I Connection är tre koder identifierade, C1, C5 och C6. Filmen tar upp förväntan på komplexitet 
i undervisningen (C1) här reflekterar studenten kring olika svårigheter som eleverna kan stöta 
på inom området räknehändelser. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”enligt 
planeringen skulle eleverna sätta sig i par och diskutera resultatet , men p.g.a. att uppgiften 
tog längre tid än beräknat så blev det en gruppdiskussion där alla elever var delaktiga på något 
sätt genom att förklara bild till uttryck.” C1. Hur man kan få med alla elever i undervisningen 
är också en central del av filmen. Här problematiserar studenten vikten av att göra kopplingar 
mellan de olika lektionerna, där räknehändelser i trädgården var i fokus. I C5 tar studenten upp 
kopplingar mellan introduktionen och det fortsatta arbetet i trädgården under fortsättningen av 



Lena Karlsson 731213-2728 
4MD106 

 
 
 
 

25 

lektionen. En stor del av denna film berör C6, där både inkludering och klassrumsnormer 
diskuteras och problematiseras. Detta kan exemplifieras genom följande citat  
”genom att ha nivåskillnader i uppgifterna med samma innehåll utmanar man alla elever på 
deras nivå, men tillåter också möjligheten att eleverna gemensamt i helklass kan diskutera 
innehållet” C6. 
 
I Contingency identifierades tre av de fyra grundkoderna, D1, D2 och D3. I D1 reflekterar 
studenten kring  hur och när man kan göra avvikelser från sin lektionsplanering. När eleverna 
hade utematematik kring räknehändelser i trädgården kom flera nya matematiska tankar fram 
runt dessa byggdes sedan nästa lektion upp. I D2 reflekterar studenten kring hur man som lärare 
kan se till att alla i gruppen blir sedda och får svara på frågor. Här diskuteras att en 
sammanfattande diskussion i slutet av lektionen, där eleverna får vara delaktiga kan vara ett bra 
sätt för att få tillfälle att se alla elever. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”eleverna 
lär av varandra då själva lösningsförslagen kommer fram på ett bra sätt  i diskussionen och 
jag som lärare kan se till att alla elever blir sedda på något sätt” D2. I D3 problematiserar 
studenten hur man som lärare kan ta tillvara på elevernas aktivitet under lektionen men också 
att man som lärare vågar bjuda in till elevaktivitet. 

 
 
5.1.6 Sammanfattning av filmer 

Av de fem filmerna som analyserats, var Foundation och Connection överlag de två 
dominerande kategorierna ibland filmerna. Även om uppdelningen mellan de fyra 
huvudkategorierna är relativt jämnt.  Det var god spridning av koder inom Transformation och 
Contingency är synlig i alla filmer. 
 
I Foundation är det stor spridning mellan koderna men de två vanligaste handlar om 
studenternas egna belifs (A1) eller kopplingar som studenterna gör till läst litteratur (A6). Men 
också tankar och reflektioner kring hur bedömning ska genomföras i klassrummet är vanligt 
förekommande (A8). En annan vanlig kod är den som handlar om hur studenterna ska kunna 
identifiera vanliga fel och misstag, denna är också relativt frekvent i filmerna (A4). I (A7) 
resonerar studenterna kring vikten att använda sig av rätt matematisk terminologi och 
matematisk språk även i tidiga åldrar. 
 
I Transformation handlade i filmerna till stor del om hur lärarstudenterna väljer exempel och 
att kunna använda sig av frågor för att kunna se elevernas kunskaper och förståelse i 
klassrummet (B1). Den mest frekventa koden (B2) handlar om vilka representationer 
studenterna valde till sina olika områden. Vikten av att välja introduktionsmaterial och bra 
exempel som passar introduktionen är en annan frekvent kod som lärarstudenterna använde 
(B3). Oftast var flera av koderna representerade och man kan se en relativt stor likhet mellan 
de olika filmerna.  
 
Connection var den näst största kategorin och här var lärarstudenternas förväntan kring 
komplexitet i klassrummet (C1) och hur den lärarstuderande förhöll sig till 
klassrumsinramning, är de vanligaste koderna (C6). I C1 tar filmerna ofta upp vikten av att göra 
kopplingar mellan introduktioner och lektioner, men också vikten att synliggöra kopplingen 
mellan de olika lektionerna. Inom koden, finns också frekvent med i flera filmer, tankar och 
medvetenhet kring eventuella svårigheter som man kan stöta på inom området. Tankar och 
reflektioner kring elever i behov av särskilt stöd är andra delar som varit vanligt förekommande 
i filmerna. Lärarens klassrumsinramning är centralt i C6 , här har studenterna i filmerna gjort 
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täta kopplingar till fördelar och nackdelar med nivågrupperingar, reflekterat över 
klassrumsnormer och hur man kan inkludera alla elever på ett bra sätt. En annan vanliga kod är 
C2 som handlar om hur lärarstudenterna har valt att sekvensera upp området eller momentet 
men också hur man introducerar matematiska idéer och strategier i lämplig ordning. I C5 tar 
studenterna upp vikten av att göra relevanta och tydliga kopplingar mellan introduktionen och 
det försatta arbeten under lektionerna. 
 
Den sist kategorin  Contingency är svårast att få syn på. Här var det D1som handlar om att hur 
studenterna kan avvika från lektionsplaneringen och när det är lämpligt som var mest i fokus. 
D2 som är kopplat till hur man som lärarstuderande reagerar på elevernas tankar och svar, är 
också frekvent förekommande i filmerna. Även D3 som handlar om hur lärarstudenterna 
hanterar och agerar med eleverna under instruktionerna, förekommer. 

 
5.2 Vilka kunskaper blir synliga i de olika texterna  

I den här delen visas vilka olika delar av The Knowledge Quartet som blir synligt i de olika 
texterna. 
  
Texterna som analyserats är max 5 A4 sidor och studenterna lägger upp sin text utifrån 
beskrivningen i uppgiften  (se bilaga 2). Även texterna har fokus på grundläggande 
taluppfattning inom talområdet 0-100. Lektionerna som diskuteras i texterna genomfördes av 
lärarstudenterna i årskurs 1 och 2.  
 

5.2.1 Text 1, taluppfattning och tallinjen 
Texten utgår ifrån en planering kring tiotalsövergångar inom subtraktion. Lektionen 
genomfördes i en årskurs 2. Eleverna ska få arbeta med mattekluringar som de får tilldelade i 
par. Sedan kommer eleverna att arbeta självständigt på lösblad med olika 
subtraktionsuppgifter. 
 
I Foundation identifierades tre olika koder A1, A3, och A6 i denna text som handlar om 
subtraktion med tiotalsövergång. I A1 kopplar studenten sina egna belifs till subtraktion med 
tiotalsövergång. Tydliga kopplingar görs till styrdokumenten. Här kopplar studenten också  sina 
tankar kring lektionsplanering med sina egna belifs. I A3 diskuterar studenten vikten av att 
utveckla en god förståelse hos eleverna för subtraktion och inte bara proceduriell förmåga. I 
texten är det är många tydliga kopplingar till läst litteratur (A6) som understryker studentens 
tankar. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”Inkludering innebär att man planerar 
lektionen utifrån alla elevers förutsättningar redan från början och inte utgår från en generell 
mall för att sedan inse att man måste specialanpassa undervisningen utifrån enskilda elevers 
behov Det handlar om att se hela klassen som en helhet och ge den helheten vad den behöver 
(Roos, 2015).” (A6). Studenten utgår i sin planering från en tidigare diagnos som visat att 
eleverna har problem mad tiotalsövergång i subtraktion, utifrån detta resonerar studenten kring 
vanliga fel och missuppfattningar som elever ofta gör.  
  
I Transformation identifierades en kod, B2. Här reflekterar studenten över vilka 
representationer som  passat till tiotalsövergångar i subtraktion. Detta kan exemplifieras genom 
följande citat, ”Eleverna kommer att få möta en fysisk tallinje som spänns över hela rummet. 
De ska själva få placera ut siffror på denna tallinje och ge varandra olika subtraktionsuppgifter 
att lösa tillsammans i olika grupper.”(B2) 
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I Connection identifierades två koder, C1 och C6.  I C1 tar studenten upp komplexiteten kring 
elever i behov av särskilt stöd, här resonerar hen kring interaktiva hjälpmedel och interaktiv 
tavla som en viktig del av undervisningen. I C6 är  klassrumsindelningar, normer, inkludering 
och nivågruppering i fokus. Studenten reflekterar kring begreppet inkludering och 
nivågruppering. Hen tar upp vikten av att att man planerar lektionerna utifrån alla elevers 
förutsättningar redan från början och att nivågrupperingar kan få stora konsekvenser i framtida 
elevernas lärande. Detta kan exemplifieras genom följande citat,  ”Genom att dela upp eleverna 
efter nivå kan vi också skapa ett oönskat mönster i hur eleverna ser på varandras intelligens 
och kunnande. Detta kan alltså leda till oönskade normer i klassrummet där elevernas respekt 
för varandra påverkas” (C6). Studenten diskuterar inom koden, vidare kring vikten att använda 
sig av referenser som eleverna förstår. Detta menar studenten är särskilt viktigt när det handlar 
om tvåspråkiga elever för att minska risken för missuppfattningar.  
 
 Contingency är inte synlig i denna text. 
 
  

5.2.2 Text 2, positionssystemet med tallinjen 
Texten utgår ifrån en planering kring elevernas förståelse av positionssystemet med hjälp av 
tallinjen. Lektionen genomfördes i en årskurs 1. Lärarstudenten använder sig av en tom tallinje 
som eleverna får fästa lappar med tal på. Sedan får eleverna arbeta två och två med mindre 
tallinjer som består av ett snöre med självhäftande lappar.  
  
I Foundation identifierades fyra av koderna, A1, A3, A6 och A8, i en text som handlar om att 
stärka elevernas förståelse för positionssystemet. I A1 resonerar studenten kring sina egna belifs 
kopplade till styrdokumenten. Hen menar att en lärare behöver vara aktiv, lyssna och gå runt 
bland eleverna för att kunna utmana någon lite extra eller förtydliga innehållet för någon annan. 
Detta kan exemplifieras genom följande citat,  ”via resonemang och diskussion blir eleverna 
också utmanade och fokus kan läggas på matematikuppgiften”. Studenten reflekterar också 
inom koden, över vikten att hålla eleverna aktiva under lektionerna så att de får möjlighet att 
samtala, resonera och lyssna på matematiskt resonemang. I A3 resonerar studenten kring vikten 
att utveckla förståelse hos eleverna och inte bra proceduriell förmåga genom att samtala mycket 
med eleverna. I A6 gör studenten tydliga kopplingar till läst litteratur. Här resoneras också kring 
vanliga fel som eleverna kan göra inom positionssystemet. I A8 resonerar studenten kring 
bedömning  och menar att bedömning sker löpande genom observationer av eleverna. Hen 
menar att det är viktigt att eleverna är väl förtrogna med målen och att de ofta under samtal får 
veta hur de ligger till i förhållande till målen och var som är nästa mål i kunskapsutvecklingen.  
 
I Transformation identifierades två koder B1och B3. I B1 resonerar studenten kring vikten att 
ge eleverna följdfrågor; Är detta enda svaret? Hur vet du att det är rätt? Finns det något annat 
sätt att lösa problemet? Vidare resonerar studenten om vikten av att använda  bra exempel och 
relevant material för att kunna förklara processen. Detta kan exemplifieras genom följande citat, 
”Gemensamt använder vi oss av en stor tom tallinje och alla elever får lappar med tal på.” B1. 
I B3 resonerar studenten kring att använda sig av instruktionsmaterial vid genomgångar i 
positionssystemet. 
 
I Connection identifieras tre koder, C1, C3 och C6. I C1 tar studenten upp  förväntan på 
komplexitet i undervisningen  genom att resonera kring hur eleverna får skapa egna talmönster. 
Studenten menar att eftersom de får skapa egna mönster finns det inga begränsningar hur 
avancerad nivån kan vara. I den här koden tar studenten även upp funderingar och reflektioner 
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kring elever i behov av särskilt stöd. I C3 tar texten tar även upp begreppslig medvetenhet och 
vikten om hur man ställer matematiska frågor, studenten menar att läraren under arbetets gång 
kan ställa frågor som utmanar och belyser elevernas kunskapsnivå. I C6 reflekterar studenten 
kring begreppen klassrumsindelningar, andraspråkselever, nivågrupperingar och inkludering. 
Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”Att undervisa på ett inkluderande sätt innebär 
att ge elever lika möjlighet till lärande oavsett bakgrund, det innebär inte att ge exakt samma 
undervisning.” C6. Inom koden diskuterar studenten också problematik kring 
nivågrupperingar, hen menar att det är av stor vikt att variera grupper så att eleverna kan anta 
olika roller beroende på vilka de arbetar med. 
 
I Contingency är en kod identifierad D2. Där reflekterar studenten över hur man kan ställa 
frågor till eleverna genom att lyssna och därigenom får man som lärare insikt kring elevernas 
kunskaper. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”Genom att lyssna och ställa frågor 
till eleverna kan jag som lärare få insikt kring elevernas kunskaper.” D2. 
 

5.2.3 Text 3, räknehändelser 
Texten utgår ifrån en lektionsplanering kring räknehändelser för att stötta och bidra till ett ökat 
och mer intresserar lärande hos eleverna. Lektionen genomfördes i en årskurs 2. I lektionerna 
använder sig lärarstudenten av Ipad och eleverna fick arbeta med olika räknehändelser i par. 
  
I Foundation identifierades tre olika koder A1, A3, och A6, i en text som handlar om 
räknehändelser. I A1 synliggör studenten tydligt sina egna belifs och trycker på vikten av att ha 
en tydlig mening med sin matematikundervisningen. Detta kan exemplifieras genom följande 
citat, ”Det är av största vikt att alla elever ges möjlighet att utveckla sina förmågor och 
samtidigt känna en nyfikenhet för matematiken.”A1. I A3 diskuterar studenten om vikten av att 
utveckla förståelse hos eleverna och inte bra proceduriellt förmåga, genom att resonera kring 
att kunskaperna gällande räknehändelser behöver få en chans att fastna i ”ryggraden” hos 
eleverna, för att detta ska ske behövs förståelse, menar studenten. I A6  har studenten många 
och tydliga kopplingar till läst litteratur kopplat till förståelse för matematikundervisning i 
lågstadiet.  
 
I Transformation är en kod identifierad, B2. Här resonerar studenten om olika representationer 
som kan passa för området räknehändelser. Detta kan exemplifieras genom följande citat, 
”Lektion nummer ett som eleverna fick möta, innehöll digitala hjälpmedel i form av en ipad, 
eleverna fick då arbeta med räknehändelser på ipaden i klassrummet”. B2. Studenten resonerar 
också kring vikten att använda digitala medier i undervisningen. 
 
I Connection identifieras en kod, C1. Här resonerar studenten kring komplexitet i 
undervisningen där alla elever har rätt till utmaning på sin nivå. Elever i behov av särskilt stöd 
är en viktig och central del av texten. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”En orsak 
till att digitala hjälpmedel medvetet sattes in i lektionerna var för att både stärka de elever med 
svårigheter kring matematik och utmanade de elever med fallenhet för matematiken.” C1. 
Studenten menar att de digitala mediet kan underlätta för de elever som har exempelvis 
motoriska svårigheter och på så sätt underlätta inlärningen.  
 
 Contingency är inte synlig i denna text. 
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5.2.4 Text 4, mönster och problemlösning 
Texten utgår ifrån en lektionsplanering kring problemlösning och mönster. Lektionen 
genomfördes i en årskurs 1. Lektionen är tänkt att utföras i halvklass. Eleverna får, i par, en 
uppgift att formulera ett problem utifrån en bild som visas på tavlan. Lektion två är tänkt som 
en utemattelektion , där eleverna får göra mönster med naturmaterial, efter en bild som 
lärarstudenten har med sig. 
 
I Foundation är  fyra koder identifierade, A1, A2, A5 och A6, i en text som handlar om 
problemlösning och att se olika mönster. I A1 reflekterar studenten kring sina egna belifs och 
att ha en tydlig mening med matematikundervisningen kring problemlösning. Studenten menar 
att det är en utmaning att möta alla elever i klassrummet på ett bra sätt och kopplar sina tankar 
väl till styrdokumenten. I A2 resonerar studenten vikten av att använda sina egna kunskaper 
och undervisningsstrategier snarare än att följa ett läromedel inom problemlösning. I A5 
resonerar studenten om att i denna problemlösningslektion kan alla elever utmanas efter sin 
nivå och  det att viktigt att använda lämpliga undervisningsstrategier för att främja den 
matematiska förmågan i problemlösning och mönster. I A6 gör studenten flera kopplingar till 
läst litteratur. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”Malmers bok (2002) handlar 
bland annat om hur undervisningen i matematik är utformad i många klassrum, med mycket 
traditionell undervisning eget arbete i läroböcker. Detta kan vara ett problem eftersom alla 
elever lär på olika sätt och i olika takt.” A6. Studenten reflekterar också över möjligheter och 
hinder kopplat mellan undervisning och litteratur. 
 
I Transformation är en kod identifierad, B2. I denna kod reflekterar studenten över vilka val av 
representation man kan göra och hur man använder sig av relevant material för att kunna 
förklara processer i problemlösning. Detta kan exemplifieras genom följande citat, ”…lektionen 
jag har planerat handlar om problemlösning, både med hjälp av en bild och genom 
textuppgifter.”  B2. Eleverna får göra mönster efter en bild som studenten visar upp, bilden 
visar olika objekt som finns i skogen. Sedan får eleverna självständigt välja en 
representationsform och bilda ett mönster utifrån bilden. Detta diskuteras sedan gemensamt.  
 
I Connection är två koder identifierade, C1 och C6. I C1 tar studenten upp funderingar kring 
elever i behov av särskilt stöd kopplat till problemlösning. Studenter resonerar kring val av 
arbetssätt och menar att problemlösning är bra eftersom alla elever kan delta på sin egen nivå.  
I C6 resonerar studenten om grupperingar, nivågrupperingar och inkludering i 
matematikundervisningen. Studenten tar upp språkets betydelse för matematik och vikten av 
att arbeta i par eller grupp eftersom det gynnar kommunikationsförmågan. Studenten reflekterar 
också över fördelar och nackdelar med nivågruppering. Detta kan exemplifieras genom följande 
citat, ”Här kan man som lärare dela upp paren efter olika nivåer utan att det tydligt 
märks för eleverna.” C6. Studenten menar att det är också viktigt att inte ha statiska grupper 
eftersom eleverna kan lära av varandra. 
 
Contingency är inte synlig i denna text. 
 
 

5.2.5 Text 5, huvudräkning 
Texten utgår ifrån en planering kring huvudräkning, där den studenten utgår ifrån tallinjer och 
tals storlek föra att sedan bygga vidare på lämpliga strategier för huvudräkning. Lektionen 
genomfördes i en årskurs 2. Fokus under lektionerna vara att automatisera tio-kamraterna. 
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I Foundation är det två koder identifierade, A1och A6, i en text som handlar om att utveckla 
strategier för huvudräkning. I A1, resonerar studenten om egna belifs kring dagens 
mångkulturella klassrum. Studenten reflekterar över svårigheter som kan finnas för att lyckas 
få eleverna att uppnå förståelse för matematik. Detta kan om man lyckas, enligt studenten, leda 
det till att eleven blir ännu mer motiverad och får ett bättre självförtroende. Detta kan 
exemplifieras genom följande citat, ” …betonar elevens förståelse för matematik, som en viktig 
och avgörande del i elevens matematikundervisning. Lyckas eleven uppnå förståelse för ämnet 
kan det skapa ännu mer förståelse, vilket i sin tur kan leda till att eleven blir motiverad och får 
ökat självförtroende.” A1. I A6 gör studenten många kopplingar till läst litteratur kring 
matematikundervisning. Hen menar att forskningen visar att de flesta räkneoperationer i vuxen 
ålder görs i huvudet och det är därför det är av stor vikt att eleverna lär sig göra snabba 
överslagsräkningar i vardagssammanhang och kopplar sina tankar till läst litteratur. 
 
I Transformation är en kod identifierad B2. Inom denna kod resonerar studenten kring olika 
representationer och i synnerhet konkret material. Detta kan exemplifieras genom följande citat,  
”Konkret material är något som varje elev har rätt att använda för att kunna förstå 
matematikens innehåll.” (B2). Studenten diskuterat hur konkret material och elev nästa 
uppgifter kan underlätta för inlärningen och motiverar eleverna. 
 
I Connection är en kod identifierade, C6. Inom koden tar studenten upp vikten av 
klasrumsinramningen. Hen reflekterar över hur man kan få ett klassrum som genomsyras av  
gemenskap, trygghet och samhörighet, där undervisningsformerna innefattas av social 
samverkan och att eleverna är delaktiga för att utveckla en god förståelse för matematik. 
Studenten reflekterar också över språkets betydelse för matematikundervisningen speciell för 
andraspråks elever. Detta kan exemplifieras genom följande citat,”SvA-elever och elever i 
svårighet kan möta stora och många hinder i uppgiftens kontext, vilket gör att lärare bör ha 
det i beaktning då uppgifter konstrueras.” (C6). Vidare reflekterar lärarstudenten att eleverna 
får möjligheter att utveckla djupare förståelse för matematik genom att kommunicera. 
 
Contingency är inte synlig i denna text 
 
 
 
 5.2.6 Sammanfattning av texter 
Av de fem texterna som slumpmässigt valdes ut så blev uppdelningen mellan de fyra 
huvudkategorierna relativt ojämnt. Kategorierna Foundation och Connection var de två 
dominerande kategorierna överlag bland även bland texterna. Transformation finns med i alla 
texter men utgör en liten del av helheten och Contingency återfinns bara i en text. 
 
I Foundation är det stor spridning mellan koderna men de två vanligaste koderna handlar om 
studenternas egna belifs (A1) eller kopplingar som studenterna gör till läst litteratur (A6). En 
annan vanlig kod är den som handlar om hur studenterna ska kunna identifiera vanliga fel och 
misstag, denna är också relativt frekvent i texterna (A4).  
 
I Transformation är B2 den mest frekventa koden, texterna handlar till stor del om vilka 
representationer studenterna valde till sina olika lektionsområden. Men också hur vikten om att 
använda relevant material för att förklara processer i klassrumssituationerna. Oftast förekom 
koden flera gånger i texten och man kan se en relativt stor likhet mellan de olika texterna inom 
denna kod. 
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Connection var den näst största kategorin och här är lärarstudenternas förväntan om 
komplexitet i klassrummet (C1) och hur den lärarstuderande förhöll sig till klassrumsinramning 
var de vanligaste koderna (C6). I C1 tar texterna precis som filmerna, ofta upp vikten av att 
göra kopplingar mellan introduktioner och lektioner, men också vikten att synliggöra 
kopplingen mellan de olika lektionerna. Inom koden reflekterar även texterna tankar och 
medvetenhet kring eventuella svårigheter som man som lärare kan stöta på inom de olika 
områdena. Tankar och reflektioner kring elever i behov av särskilt stöd är andra delar som varit 
vanligt förekommande i texterna, dock inte lika frekvent som i filmerna. Lärarens 
klassrumsinramning är centralt i C6 , här har studenterna i texterna gjort några kopplingar till 
fördelar och nackdelar med nivågrupperingar, reflekterat över klassrumsnormer och hur man 
kan inkludera alla elever på ett bra sätt. 
 
Den sist kategorin är Contingency, här har en kod identifierats i ett arbete (D2). Där reflekterar  
den lärandestuderande sina tankar och reflektioner till hur man som lärare kan  reagerar på 
elevernas tankar och svar. I övriga textexaminationer är huvudkategorin inte identifierad.  
 

5.3 Nya koder och underkoder som upptäckts under arbetets gång 
I Foundation har en ny kod växt fram som rör studenternas tankar kring bedömning. Här har 
bland annat studenterna reflekterat över komplexiteten kring bedömning och undervisning. Hur 
svårt det är att hitta rätt nivå och att bedöma rättvist. I studien kodas den med A8.  
 
I Connection som handlar om förväntan på komplexitet i undervisningen, har två nya 
underrubrik till C1, utkristalliserats. Den första underrubriken handlar om elever i behov av 
särskilt stöd. Här har studenterna på många olika sätt reflekterat och diskuterat kring 
undervisning för att nå alla elever. Hur kan man som lärare kan få undervisningen att även passa 
elever i behov av särskilt stöd, är en vanlig fundering i både filmer och texter. Denna kod kan 
exemplifieras genom följande citat från en av filmerna, ”Genom att använda tanketalvan på 
detta sätt, så kan alla elever arbeta på sin egen nivå, vilket gynnar även de lite svagare 
eleverna.” Den andra underrubriken under C1, är en del som handlar om självreflektioner kring 
undervisningen. Hur man som lärarstuderande reflekterar över strukturen på lektionerna och 
hur undervisningen har fungerat. Denna kod identifierades enbart i filmerna och kan 
exemplifieras genom följande citat, ”om jag hade gjort lektionen igen så hade jag inte gjort 
den uppdelningen.” (C1). Där studenten reflekterar kring en sekvensering som inte blev tydlig 
för eleverna. 
Inom Connection har även en ny kod vuxit fram, som i studien kodas med C6. I C6 som är en 
frekvent förekommande kod i både texterna och filmerna, reflekterar studenterna kring 
klassrumsinramning. Vilka normer är det som styr undervisningen och hur tänker studenterna 
kring nivågruppering och inkludering är viktiga delar i denna kod. Hur språket påverkar 
matematikinlärningen är också en underrubrik här. Denna kod kan exemplifieras genom 
följande citat från en av texterna ”Här kan man som lärare dela upp paren efter olika nivåer 
utan att det tydligt märks för eleverna.” (C6). Där studenten reflekterar kring nivågruppering. 
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6. Analys av texter och filmer 
Analysen är presenterad i de fyra huvudkategorierna Foundation, Transformation, Connection 
och Contingency.  
 
      6.1 Foundation 
Det är denna kategorin som är mest likhet mellan texterna och filmerna. Här handlar det mycket 
om den lärarstuderandes egna teoretiska bakgrund och vilka grundideal man har (belifs). Både 
texterna och filmerna utgörs oftast till största delen av kopplingar till Foundation. Skillnaden 
mellan texter och filmer var att  i texterna utgör Foundationkategorin oftast en större del än i 
filmerna. De vanligaste koderna är samma mellan texter och filmer. De handlar om kopplingar 
till litteraturen (A6) eller styrdokumenten men också studenternas egna belifs (A1) och tankar 
kring undervisning blir synliga här. Här har en ny kod (A8) framkommit som innefattar 
allmänna tankar kring bedömning, dessa är frekventa i filmerna men förekommer inte på 
samma sätt i texterna. Men man märker både när man läser och tittar på filmerna att bedömning 
alltid ligger under ytan som ett raster och påverkar innehållet på ett nästan omedvetet sätt.  
Filmerna uppvisade fler olika koder inom Foundation än texterna medan texterna hade längre 
stycken inom samma kod. Andra koder som vanligt förekommande  i filmerna var att identifiera 
feltyper (A4) och att använda sina kunskaper och strategier utanför läroboken (A3).  
 

6.2 Transformation 
Inom transformation är det ganska lika fördelat i de olika filmerna, både kring vilka koder som 
är synliga men också hur mycket av transformation som blir synligt i de olika examinations 
filmerna. Det är ojämnare uppdelat mellan hur mycket transformation som blir synlig i de 
skriftliga examinationerna. I texterna handlar det nästan uteslutande om att val av 
representationer och att använda sig av relevant material för att förklara matematiska processer 
(B2), medan det i filmerna även framkommer koder som val av exempel som passar strategin 
som man ska undervisa kring (B1). Vikten av bra genomgångar av läraren samt att kunna ge 
tydliga förklaringar och noggrant visa hur man utför metoder, (B4), är också en vanlig kod i 
filmerna. Studenterna i filmerna reflekterade också över vikten av användning av 
instruktionsmaterial för att öka förståelsen hos eleverna (B3). Filmerna hade genomgående fler 
delar av transformation.  
 

6.3 Connection 
I denna kategori handlar det om att knyta ihop och få ett sammanhang i lektionen men också 
mellan olika lektioner. Här är det blandat både inom grupperna (film /text) men också  mellan 
grupperna i hur stor del av arbetet som utgörs av Connection. Den vanligaste koden i de båda  
examinationerna är C6, som handlar om klassrumsinramning. Här har fler underkategorier till 
huvudkoden  tillkommit genom studenternas reflektioner kring grupper, nivågruppering, 
inkludering, normer och tankar kring andraspråkselever. Vilka matematiska värderingar som 
läraren synliggör i sin undervisning genom klassrumsinramningen, vilket  lektionsinnehåll man 
tar upp och vilka instruktioner man ger eleverna påverkar de matematiska normerna i 
klassrummet. Den näst vanligaste koden i kategorin (C1), är reflektioner kring förväntan på 
komplexiteten och hur man gör kopplingar till föregående lektion. Hur man som lärare är 
medveten om svårigheter och olika svårighetgrader inom området, innefattas även i koden. Här 
finns också studenternas reflektioner och tankar kring elever i behov av särskilt stöd och 
självreflektioner kring undervisningssituationen. Denna kod förekom frekvent i både filmer och 
texter. 
I filmerna kommer även beslut om sekvensering, hur man kan dela upp den matematiska idén 
i flera minder delar, för att göra innehållet mer lättillgängligt för eleverna. Koden handlar  också 
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om att lägga undervisningen på rätt nivå för gruppen och stadiet (C2). Filmerna tog ofta även 
upp vikten av kopplingar mellan introduktionen  och det fortsatta arbetet i klassen (C5). 
 
 
 

6.4 Contingency 
Denna kategorin handlar om hur man hanterar avvikelser från planeringen och hur man reagerar 
på elevernas tankar och svar.  Detta är den kategori som skiljer sig mest åt mellan de olika 
examinationsformerna i denna studie. I  textuppgifterna är denna kategori endast synlig i ett av 
arbetena medan kategorin är synliga i alla filmerna. Den vanligaste koden är D2, hur man som 
lärare utnyttjar tillfällen och svarar på elevernas frågor och svar. Denna kod fanns med både i 
texten och i filmerna. Andra delar som filmerna tar upp är hur och när man ska och bör avvika 
från sin lektionsplanering (D1) och hur man hanterar elevernas svar på aktiviteter i klassrummet 
(D3).  
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 7. Diskussion 
Detta avsnittet är uppdelad i en resultatdiskussion som delas in i de fyra huvudkategorierna 
ifrån The Knowledge Quartet. Därefter följer en diskussion kring måluppfyllelsen i kursen. 
Detta följs av tankar kring metoden och hur man kan använda analysverktyget The Knowledge 
Quartet samt en avslutning. 
 

7.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka vilka kunskaper som blir synliga för bedömning 
genom en skriftlig examination och genom en filmad examination. De två frågeställningarna 
som jag med denna studie undersökt är om variation av examinationsformer kan möjliggöra för 
studenterna att uttrycka sin kunskap på olika sätt. Men också hur dessa kunskaper relaterar till 
de förväntade lärandemålen för kursen.   
 
 

7.2 Foundation 
Det är den kategori som är störst och här finns också flest likhet mellan texterna och filmerna. 
Detta är kanske inte så överraskande då denna grupp handlar om den lärarstuderandes egna 
teoretiska bakgrund och vilka grundideal man har (belifs,) därför känns det som naturligt att 
denna kategori är mest frekvent och ligger som grund i både texterna och filmerna. Den stora 
skillnaden mellan texter och filmer var att Foundationkategorin oftast bestod av en mycket 
större del i texterna än den blev i filmerna. Rowland (2014) menar att kunskap om matematik 
och pedagogik i matematik är viktiga grundstenar som alla lärare behöver ha, därför är detta en 
viktig del att examinera hos de lärarstuderande.   
 
Inom denna kategori har även den nya koden (A8) där studenterna reflekterar och kopplar sina 
egna tankar kring bedömning, haft stor betydelse. Bedömning är något som hela tiden ligger 
under ytan, särskilt i filmerna och påverkar innehållet på ett nästan omedvetet sätt. Detta kan 
man tydligt kan se inom koden där studenterna gör tydliga kopplingar till bedömning på olika 
sätt, mer frekvent i filmerna, men det förekommer även i några texter. Detta stämmer väl 
överens med tidigare forskning kring bedömning som en ständig följeslagare till all sorts 
bedömning och är en viktig del av studenternas vardag (Källström, 2013). Det kan också 
påverka vad studenterna har för förväntningar kring vad en bedömning genom en film eller 
genom en text kan innebära. Men också vilka regler, både oskrivna och skrivna, som omgärdar 
de olika examinationsformerna. Lindberg-Sands (2003) menar att det är vanligt att studenter 
påverkas av förväntningar kring olika bedömningsformer och att det även påverkar innehållet.  
 
Studenterna ger tydliga kopplingar till läst litteratur, vilket är en av koderna inom kategorin 
(A6) detta är mer frekvent i den skrivna texten, men det är tydligt i båda 
examinationsuppgifterna. Antalet olika koder var fler i filmerna än texterna, texterna hade 
däremot längre stycken inom samma kod. Enligt Danielsson & Taflin (2015) kan användning 
av tekniska hjälpmedel skapa fler och utveckla andra förutsättningar för elever och studenter  
att visa vilka förmågor och kunskaper de besiter. Här tror jag att digitala medier påverkar genom 
att det är oftast lättare att uttrycka sig muntligt medan skriftspråket blir mer formellt och 
strukturerat.  
 
 
En viktig del som blivande lärare är att kunna identifiera vanliga feltyper inom de olika 
matematiska områdena och för att vara medveten om dessa i sin undervisning (A4). Detta är en 
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viktig del av lärarrollen för att kunna undvika pedagogiska misstag. Även här var reflektioner 
och diskussioner kring vanliga misstag och fel inom det matematiska området mer vanligt i 
filmerna även om det förekom även i några av texterna.  
 
Man kan se att flera koder inom Foundation får mer utrymme och plats i filmerna, än i texterna. 
Här tror jag att digitala media spelar en viktig roll och att det kan vara en fördel att använda sig 
av eftersom digitala medier då det inbjuder till kommunikation på ett annat sätt än skriftliga 
uppgifter gör. Detta kan man tydligt se tendenser till inom kategorin eftersom fler olika koder 
blir synliga i filmerna än i texterna. Detta betyder inte per automatik att filmerna är bättre 
innehållsmässigt i förhållande till texterna, men filmerna få en större bredd eftersom fler koder 
används.  
 
  

7.3 Transformation 
Inom Transformation, ska den teoretiska förståelsen som finns i Foundation bindas ihop och 
bilda en helhet. Rowland (2014) menar att lärare behöver ha goda kunskaper om både 
matematik och pedagogik i matematik. Som lärare behöver man enligt författaren ha både 
bredare och djupare kunskaper i matematik, än de kunskaper som man ska lära ut. I 
Transformation handlar  texterna till övergripande del om (B2) vilka representationer 
studenterna valde till sina olika lektions områden. Men också vikten kring att använda relevant 
material för att förklara processer i klassrumssituationerna. Oftast förekom koden flera gånger 
i texten och man kan se en relativt stor likhet mellan de olika texterna inom denna kod. I 
filmerna framkommer fler koder som till exempel; att kunna ge tydliga förklaringar och 
noggrant visa hur man utför metoder, vikten av att kunna välja exempel som passar strategin 
som man ska undervisa kring och hur man kan göra bra genomgångar. Genomgående visade 
filmerna fler koder inom transformation. Detta kan beror på att man i skriftspråket, på 
universitetsnivå, skriver på ett mer akademiskt sätt. Medan genom en film agerar muntligt och 
detta kan upplevas friare i strukturen. På så sätt kan filmalternativet underlätta för studenterna 
att göra vidare kopplingar i det man läst, sett och upplevt, genom att de inte behöver tänka på 
formalian i textform på samma sätt. Här kan även undervisningen inför examinationsuppgiften 
påverkat, hur vana studenterna är av fältstudier och undervisning i riktiga klasser på fältet. 
Rowland (2014) menar att det är väsentligt att vara medveten om vilka representationer som är 
viktiga i ett visst moment. Vilket material som kan användas och att kunna förklara så att 
eleverna förstår den matematiska idén i det aktuella momentet. Detta är viktiga aspekter som 
kommer fram på ett tydligare sätt i filmexaminationer än i de skriftliga 
examinationsuppgifterna. Ball (1998) menar att det är stor skillnad mellan att kunna matematik 
själv och att kunna lära ut den till andra. För att kunna presentera något betydelsefullt för 
eleverna så måste läraren hitta vägar att representera det som de själva redan kan. Därför är det 
viktigt att studenterna har en bredd inom denna kategori. Studenterna behöver veta vad det 
innebär att undervisa, för att kunna hitta processer som är pedagogiskt värdefulla.  
 
 
 

7.4 Connection 
Denna kategori handlar om hur man knyter ihop och får ett sammanhang i lektioner, 
lektionsserier eller områdesplaneringen. Rowland (2014) menar att denna kategori innefattar 
hur man väljer att strukturera upp sin undervisning, vilka kopplingar man gör mellan och på 
lektionerna, både inom matematiken men också mellan ämnen olika uppgifter. Här är det 
blandat inom grupperna men också mellan grupperna i hur stor del av arbetet som utgörs av 
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Connection. Den vanligaste området i de båda examinationerna är den nya koden C6, som 
handlar om klassrumsinramning. Här blir det synligt vilka matematiska värderingar som läraren 
synliggör i sin undervisning genom klassrumsinramningen, vilket  lektionsinnehåll man tar upp 
och vilka instruktioner man ger eleverna och hur detta påverkar de matematiska normerna i 
klassrummet. Kjellström (2013) menar att all undervisning är beroende av olika 
samhällsföreteelser och vi kan inte förstå lärande om vi inte tar hänsyn till de sociala, kulturella 
och politiska sammanhang inom vilka bedömning och lärande sker. Därför är det ganska 
naturligt att Connection blir en relativt stor och viktig del av de båda examinationerna. 
Förväntan på komplexitet i undervisningen genomsyrar både filmer och texter och här kan man 
tydligt se hur de sociala och kulturella aspekterna inom klassrummet påverkar  planeringen och 
undervisnings situationen. Detta blir särskilt tydligt i filmerna då studenterna reflekterar över 
vilka svårigheter man kan stöta på i klassrummet. I filmerna blir också kopplingar mellan 
studenternas planeringarna, där de ska ta hänsyn till alla elever i klassrummet och deras egna 
reflektioner synliga. Flera studenter i filmerna gör även självreflektioner kring sin egen 
undervisning, de reflekterar över sekvensering men även om hur man kan lägga sin 
undervisning på rätt nivå. Kjellström, (2013) menar att i dag formar studenterna sin egen 
kunskap och lärarens roll är att stödja denna utveckling. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt 
funderar och diskuterar vilka examinationsformer som är bäst lämpade för att ge studenterna 
möjligheter att bäst visa sin kunskaper. I filmuppgifterna kommer flera koder fram än i 
textuppgifterna. Textuppgifterna går däremot mer grundligt in på de koder som visas. Rowland 
(2014)  menar att det är viktigt att  ha en bredare och djupare kunskap i matematik än de 
kunskaper som man ska lära ut, vilket jag tycker att man kan se tendenser till i 
filmexaminationen.  
 

 
7.5 Contingency 

Denna kategorin handlar om hur man ser ”utanför boxen”, hur man kan hantera avvikelser från 
planeringen och hur man reagerar på elevernas tankar och svar. Detta är den kategori som skiljer 
sig mest åt mellan de olika examinationsformerna i denna studie. I den här kategorin tar 
filmerna upp flera viktiga aspekter i matematikundervisningen. Hur viktigt det är att man kan 
och vågar gå utanför ”boxen” och  hur man som lärare utnyttjar tillfällen och använder sig av 
elevernas frågor och svar i undervisningssituationen. Detta tycker jag är viktig kunskap som 
blivande lärare behöver ha i sin blivande profession. Det är ofta en ”fingertoppskänsla” som är 
svår att sätta ord på och den kan vara svår att få syn på i en vanlig examination. Denna kategori 
är kanske lättare att synliggöra och reflektera runt i en filmuppgift än i en skriftlig. Detta kan 
bero på att det finns olika kontexter i muntliga och i skriftliga examinationer. Enligt Danielsson 
& Taflin (2015) kan användning av digitala medier skapa andra förutsättningar för studenter  
att reflektera över förmågor och kunskaper de besitter. Detta än något jag tycker man kan se 
tendenser till i mitt resultat av denna studie, den digitala filminspelningen skapade andra 
förutsättningar för studenterna att visa andra förmågor och kunskaper, än de skriftliga. 
 
 

7.6 Måluppfyllelse  
Båda examinationerna har god måluppfyllelse. På detta sätt skiljer de två examinationsformerna 
sig inte åt. Målet med kursen syftar till att fördjupa studenternas förmåga att anpassa innehåll 
och arbetssätt för att kunna möta, utmana och utveckla alla elevers kunnande i matematik. 
Vilket båda uppgifterna gör men på lite olika sätt. Studenten ska ha ett specialpedagogiskt 
perspektiv och matematikundervisning ska behandlas utifrån olika klassrumsperspektiv, så som 
lärare- elev perspektiv, inkludering, sociala och kulturella aspekter på lärande och digitala 
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verktyg. Att målen blir tydligare och bredare examinerat genom filmen än genom texten ser 
man flera tendenser till. Detta kan beror på, som jag nämner ovan, att studenterna skriver på ett 
mer akademiskt sätt medan de på filmen talar friare vilket kan möjliggöra för studenterna att 
lättare reflektera och göra kopplingar i det man läst, sett och upplevt. Alternativa 
bedömningsformer bör få ta större plats i matematikundervisningen menar Nyström & Palm, 
(2001). Genom en filmexaminationen kommer flera delar av undervisningens komplexitet 
fram, så som hur man  kan göra  avvikelser från planeringen och hur man tar tillvara på 
elevernas frågor och svar (Contingency). Detta var inte synligt på samma sätt i de skriftliga 
examinationsuppgifterna. Genomgående visade filmexaminationen på en större bredd av både 
huvudkategorier men också större utbud av koder inom kategorin. Det finns många olika 
infallsvinklar kring vilka bedömningsmetoder som bäst gynnar studenterna menar Webb 
(1993). Författaren menar att det finns många olika aspekter kring vilka slags metoder som 
främjar och stödjer studenternas utveckling. Studenter har olika lätt för att uttrycka sig på olika 
sätt. Därför bör de också få möta olika sätt att bedömas genom varierade bedömningsformer. 
Nyström och Palm (2001) menar att alternativa bedömningsformer kan öppna upp för ett mer 
metareflekterande lärande i matematikundervisningen. Detta tycker jag att man kan se 
tendenser till i filmexaminationen. Även Högskoleförordningen (1993:100) trycker på vikten 
att använda sig av att digitala verktyg för att bedöma undervisning, här kan filmexaminationer 
vara en väg att gå.  
 
 

7.7 Film som examinationsform 
En annan viktig fråga som man bör diskutera är vilka krav som ställs på en film för att den ska 
fungera som examinationsform i praktiken. Hur ska filmen användas, när, i vilket sammanhang 
och vilka får/kan vara med på inspelad film. Detta löste vi på denna kursen, genom att inga 
lärarstudenter, elever eller lektioner spelades in, utan fokus blev på planeringen och reflektioner 
kring lektioner och undervisning i klasserna. Studenterna behövde inte filma sig själva, utan de 
pratade och reflekterade runt exempelvis en PowerPoint presentation. Filmerna laddades upp 
på universitetets lärplattform som endast behöriga lärare i kursen har tillträde till. Ett annat 
hinder som uppdagades är våra egna (lärarna på kursen) begränsningar i och kring digitala 
verktyg. Hur lägger man upp filmer, hantera ”cookies” och behandlar olika filformat är exempel 
på problematik  som kommit upp under kursens gång. För att kunna och våga använda andra 
bedömningsformer i våra examinationer så måste även kompetensen inom digitala medier öka 
inom lärarkollegiet men det är också viktigt att administrationen tillgodoser väl genomtänkta 
verktyg som är användbara i lärarutbildningen. 
 
 
 

7.8 Metod diskussion 
Fördelen med skriftliga källor och filmer är bland annat tillträde till data som innehåller rikligt 
med information. Tillgängligheten och den beständighet som skriftliga källor har underlättar 
också för granskning vilket är ytterligare en fördel med metoden. I den här studien är det viktigt 
att ta hänsyn till hur jag har valt att bearbeta empirin. I denna studien är jag mest intresserad av 
att se tendenser för att kunna diskutera och argumentera kring olika examinationsformers 
fördelar och nackdelar. Utifrån mitt syfte och frågeställningar vill jag se vilka olika 
huvudkategorier som blir synliga i de olika examinationsformerna, men också bredden av koder 
inom kategorin. Därför har detta analyssättet varit en väg att gå även om jag är medveten om 
att det finns andra kanske bättre sätt att analysera data på.  
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Med extern reliabilitet menar Bryman (2014) att undersökningens resultat blir det samma eller 
likvärdigt om undersökningen gjordes på nytt.  Här finns det en svaghet i studien, det är svårt 
att säga om resultatet skulle blivit samma om studien gjordes på nytt, men eftersom jag är mer 
intresserad av att analysera och diskutera tendenser så tycker jag att studien är relevant och har 
en hög reliabilitet. Resultatet kan påverkas av slumpen i den situation som undersökningsmiljön 
erbjuder just då. Det kan också vara tillfälligheter som påverkar undersökningens resultat. Detta 
är den kvalitativa studiens svaghet, då det är svårt att undersöka exakt samma sak vid olika 
tillfällen. I den här studien kan den externa reliabiliten ha påverkats av slumpen eftersom urvals 
förfarandet var slumpmässigt. 
 
 
 
 7.9 Analysverktyget The Knowledge Quartet 
Det kanske inte är viktigt att förstå avancerad matematik för att undervisa på lågstadiet men det 
är viktigt att ha en djup förståelse för grundskolans grundläggande matematik och hur man 
undervisar på lågstadiet. Det är väsentligt att vara medveten om vilka representationer som är 
viktiga i ett visst moment, vilket material som kan användas och hur det ska användas. Att 
kunna förklara så att eleverna förstår den matematiska idén i det aktuella momentet är en annan 
viktig kunskap  menar  Rowland (2014). Kan man examinera så att blivande grundlärare i F-3 
får en bredare kunskapsbas, var en av funderingarna när den här studie startade. Utifrån the 
Knowledge Quartet har två olika examinationsformer  analyserats och det har givit en 
fingervisning om hur komplext och svårt det är att examinera och att hitta bra 
examinationsformer som passar alla studenter och som kan synliggöra bredden av den kunskap 
de besitter. Att hitta bra analysverktyg som kan hjälpa oss att utvärdera examinationer, både 
kring vilket innehåll som blir synligt, men också fördelar och nackdelar olika 
examinationsformer kan ha, är viktig kunskap.  The Knowledge Quartet är utarbetat av forskare 
genom att analysera lärarstudenters matematikundervisning under deras praktik, detta gör 
analysverktyget speciellt intressant för lärarutbildningen, anser jag. Tanken är att The 
Knowledge Quartet ska kunna användas som ett analysverktyg för att analysera lärare i 
klassrummet. Dock, tycker jag, att man med fördel även kan använda detta verktyg på skrivna 
texter eller filmer, för att analysera vilka kategorier och bredden av koder som blir synliga i de 
olika uppgifterna och därmed vilka kunskaper som är möjliga för studenterna att visa genom 
examinationsformen. På detta sätt kan The Knowledge Quartet vara ett bra analysverktyg att 
använda sig av i diskussioner och reflektioner kring vilka examinationsformer som är lämpliga 
att använda sig av i olika kurser, då det är ett relativt flexibelt och lätt att verktyg att använda. 
Denna studie kan ge en liten inblick på hur man kan använda detta The Knowledge Quartet för 
att analysera olika examinationsformer. Intentionen i den här studien är att hitta tendenser som  
kan vara ett bra diskussionsmaterial om vad som är möjligt och vad som är önskvärt att 
examinera i högre utbildning. 
 
 
 7.10 Avslutning  
Det behövs fler forskningsstudier i framtiden för att få tydligare bild kring 
examinationsformernas effekter på studenternas lärande och prestationer i högre utbildning. 
Den forskningen som finns kring ämnet är väldigt begränsat och av det lite äldre slaget, men i 
stora drag är innehållet i dem fortfarande relevant. Min studie är en liten pusselbit på hur olika 
examinationsformer kan påverka vilket matematikdidaktiskt innehåll som är möjligt att se 
utifrån analysverktyget The Knowledge Quartet. Måluppfyllelsen i  båda 
examinationsuppgifterna är goda, men filmexaminationen ger en bredare och vidare 
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kunskapssyn än textuppgiften. Här är viktiga tendenser som man kan diskutera och reflektera 
kring när man väljer examinationsformer. Det är också viktigt att fundera över vad vi kan 
examinerar i de olika formerna, så att det väsentliga examineras och bedöms, inte det  som är 
enkelt mätbart. Desto mer variation i bedömningsuppgifterna desto större likvärdighet menar 
Korp, (2011), detta är något som jag tycker man ska ta fasta på. Det finns ingen 
examinationsform som gynnar alla studenter, så därför är det viktigt att vi har ett brett utbud 
och varierar våra examinationsformer i högre utbildningar. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Examinationsuppgift 2, Film 

Individuell	uppgift:	(U/G/VG) 
 
Du ska göra en film kring ett matematiskt avsnitt, din presentation ska lämnas in i 
MyMoodle. 
Redovisningen ska innehålla en enkel pedagogisk planering, lektionsplaneringar, 
genomförandet av en lektion och reflektioner kring dessa. Du ska fundera över hur du 
kan stödja, utmana och utveckla alla elevernas matematiska förmågor och vilket/vilka 
matematiska moment du vill att eleverna ska få förståelse för.  
 

● Lektionsplanering som innehåller 2-4 lektioner 
● Planeringen ska utgå ifrån genomförd diagnos och intervju från dk3. 
● Lektionsplanering av ett relevant matematiskt moment för din utvalda elevgrupp 

med fokus på hur du når alla elever. (individ och gruppnivå) 
● Genomförande av (minst) en lektion med utvald elevgrupp 
● Argumentera för lektionens genomförande i relation till innehåll, inkludering, 

arbetssätt, kulturella och sociala aspekter (organisations nivå) utifrån läst 
litteratur och vetenskapliga artiklar 

● Koppla analysen till läst litteratur och vetenskapliga artikel 
 
Detta kan du ta stöd av: 
Innehållet i föreläsningar och seminarier 
Kurslitteraturen, vetenskapliga artiklar 
Genomförd diagnos, intervju och observation  
Övrig litteratur från tidigare kursmoment Bedömningsmatris som delas ut vid 
genomgången av uppgiften. 
 
Examinationsuppgift 2 lämnas in i MyMoodle senast 24 timmar innan redovisningen. 
(Max 10 min lång film, om film väljs) 
Muntlig redovisning på ca 15 min/student med kamratbedömning utifrån matris. 
Sista inlämningsdatum 3/6 (3 dagar efter muntlig redovisning) 
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Bedömningskriterier: 
Se betygsmatris. U/G/VG 
Matris muntlig -VT17 
Namn: 

Delar: innehåll G VG U 
Alla delar finns 
med i uppgiften. 
Genomförande 
med koppling till 
att beakta alla 
elevers lärande 
inom det valda 
matematematiska 
momentet ur ett 
specialpedagogisk
t perspektiv. 

Lektionssekve
ns som 
innehåller 2-4 
lektioner 
Utgå ifrån 
genomförd 
diagnos och 
intervju från 
dk3. 
 

Strukturerat arbete 
där koppling mellan 
elevers lärande och 
det matematiska 
momentet synliggörs 
ur ett 
specialpedagogiskt 
perspektiv. 

Strukturerat arbete 
där koppling mellan 
elevers lärande och 
det matematiska 
momentet tydligt 
synliggörs och 
problematiseras ur 
ett 
specialpedagogiskt 
perspektiv. 

Ej strukturerat 
arbete utan 
koppling mellan 
elevers lärande 
och det 
matematiska 
momentet. 

Tydlig 
lektionsplanering 
med fokus på 
individ och 
gruppnivå inom 
ramen för ett 
inkluderande 
klassrum. 

Lektionsplane
ring av ett 
relevant 
matematiskt 
moment med 
fokus på hur 
du når alla 
elever.  
Genomförand
e av (minst) 
en lektion  
 

Individ och 
gruppnivå finns med 
i relation till det 
matematiska 
innehållet och inom 
ramen för ett 
inkluderande 
klassrum. 

Tydlig koppling 
mellan individ och 
gruppnivå, tydlig 
reflektion att nå alla 
elever inom ramen 
för ett inkluderande 
klassrum. 

Otillräcklig 
kring: individ 
och gruppnivå i 
relation till det 
matematiska 
innehållet inom 
ramen för ett 
inkluderande 
klassrum. 

Analys av den 
matematiska 
aktiviteten med 
reflektion kring 
innehåll, 
arbetssätt, 
kulturella och 
sociala aspekter. 
organisationsnivå 

Analysera 
genomförande
t i relation till 
innehåll, 
inkludering, 
arbetssätt, 
kulturella och 
sociala 
aspekter  
 

Analys finns med 
koppling till de valda 
matematiska 
aktiviteterna. 

Analys finns med 
koppling till de valda 
matematiska 
aktiviteterna och 
tydlig 
problematisering.  

Avsaknad av 
analys med 
koppling till de 
valda 
matematiska 
aktiviteterna 

Koppling till 
vetenskaplig 
artikel och 
litteratur 

Litteratur+ 
artikel 

Kan argumentera 
utifrån forskning och 
forskningsarbete i 
relation till lärande i 
matematik för alla 
elever (minst två 
litteraturhänvisningar 
+ vetenskaplig 
artikel som kopplas 
till analysen) 

Kan problematisera 
utifrån forskning och 
forskningsarbete i 
relation till lärande i 
matematik för alla 
elever (minst fyra 
litteraturhänvisningar 
+ vetenskaplig 
artikel som tydligt 
kopplas i relation till 
analysen) 

Avsaknad av 
argumentation 
utifrån 
forskning och 
forskningsarbete 
i relation till 
lärande i 
matematik för 
alla elever 

För att få G på uppgiften krävs att alla delar på G-nivån uppfylls. VG på uppgiften krävs minst 3 
av 4 delar ligger på VG nivå. 
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Bilaga 2 
 
Examinationsuppgift 2, Text 
Individuell uppgift: (U/G/VG)  
¨Detta kan du ta stöd av: 
Innehållet i föreläsningar och seminarier 
Kurslitteraturen, vetenskapliga artiklar 
Genomförd diagnos, intervju och observation 
En liten guide till akademiskt skrivande (finns i mappen Kursdokument)   
Övrig litteratur från tidigare kursmoment Bedömningsmatris som delas ut vid 
genomgången av uppgiften 
 
Du ska skriva en rapport med en disposition av vetenskaplig karaktär om en planering du 
ska göra av ett avgränsat matematiskt innehåll med fokus på hur alla elever (elever i 
matematiksvårigheter, elever med särskild begåvning i matematik och tvåspråkiga elever) 
kan stödjas, utmanas och utveckla matematiska förmågor och få förståelse för valt 
matematiskt innehåll. Planeringen ska ha ett inkluderande perspektiv. 
Redovisningen ska innehålla en enkel pedagogisk planering, lektionsplaneringar, 
genomförandet av en lektion och reflektioner kring dessa.  

 
• Använd din kunskap du fått genom genomförd diagnos och intervju från dk3, för 

att kunna planera det matematiska innehållet utifrån ett grupp och 
individperspektiv.  

• Du ska fundera över hur du kan stödja, utmana och utveckla alla elevernas 
matematiska förmågor och vilket/vilka matematiska moment du vill att eleverna 
ska få förståelse för.  

• Lektionsplanering av ett relevant matematiskt moment för din utvalda elevgrupp 
med fokus på hur du når alla elever. (individ och gruppnivå) 

• Genomförande av (minst) en lektion med utvald elevgrupp 
• Argumentera för lektionens genomförande i relation till innehåll, inkludering, 

arbetssätt, kulturella och sociala aspekter (organisations nivå) utifrån läst 
litteratur och vetenskapliga artiklar 

• Koppla analysen till läst litteratur och vetenskapliga artikel 
 
Uppgiftens struktur - Uppgiften kan struktureras på följande sätt: 
Bakgrund: Här sammanfattar du kort innehållet i kurslitteraturen så att den som läser 
din text kan förstå analysens sammanhang. 
Syftet: Vilket är syftet med din rapport? Vad vill du fördjupa förståelsen av? Vad är i 
fokus i din rapport? Motivera ditt val av syfte och redogör varför det är viktigt att belysa 
just det du vill belysa. Komplettera gärna syftet med några preciserande 
frågeställningar. 
Resultat och analys: Här redogör du för din planering, val av arbetssätt för det 
matematiska innehållet, organisering samt det specialpedagogiska och inkluderande 
perspektivet, som är relevant för det syfte du valt. 
Belys och argumentera för de olika valen i planeringen med hjälp av de erfarenheter du 
fått under VI-dagarna. Analysera sedan ditt resultat med hjälp av kurslitteraturen och 
föreläsningar. 
Sammanfattning och diskussion: Sammanfatta vad du har kommit fram till utifrån 
syfte och eventuella frågeställningar. Diskutera därefter resultatet av analysen.  
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Bedömningskriterier: 
För betyget G krävs att du genomfört uppgiftens alla delar och reflekterat över kursens 
moment och kurslitteraturen. Uppgiften ska vara skriven med god svenska och ha en 
tydlig disposition. 
För betyget VG krävs förutom kriterierna för G en tydlig koppling mellan alla 
rapportens delar, ett fördjupat, självständigt och kritiskt förhållningssätt med koppling 
till litteratur. Det skrivna språket ska vara korrekt och ha väl avvägd språkdräkt 
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Bilaga 3 
 
Koder utifrån the Knowledge Quartet 
 
A. Foundation är den första delen i the Knowledge Quartet. Den berör lärarens teoretiska 
bakgrund och beliefs. Med teoretiska menas den kunskap som behövs i skolan, eller i 
lärarutbildningen, innan det används i klassrummet. I skillnad till de övriga tre 
kategorierna så handlar denna kategorin om kunskap som man har oavsett om den 
används ändamålsenligt eller inte. De övriga tre dimensionerna handlar till stor del om 
att kunna gör konceptuella kopplingar i sin undervisning. 
I foundation finns grunden, hur man på ett rationellt och motiverat sätt fattar beslut om 
undervisningen som inte grundat sig på imitation eller vana. Det finns tre under kategorier 
i denna kategori: 
 
Koder- Grön 
-kunskap och förståelse för själva matematiken 
-pedagogiska kunskaper 
-beliefs om matematik och hur man lär sig matematik 
 
A1. Medveten om syfte 

● Ha en tydlig bild (belifs) om meningen med  matematikutbildningen och varför 
hens elever behöver lära sig detta  

 
A2. Knytning till läroboken 

● Använder sina egna kunskaper och undervisningsstrategier snarare än att följa 
lärobok eller läroplan (slaviskt) 

 
A3. Fokusering på proceduren 

● Koncentrerar sig på att utveckla förståelse hos eleverna inte bara procedurer. 
● Visar kunskap i att snabbt använda olika metoder. 
 

 
A4. Identifiera fel 
 
A5. Ämneskunskaper 

● Använda lämpliga undervisningsstrategier för att främja dem matematiska 
förståelsen hos eleverna. 

● Visar god förståelse för de fyra räknesätten 
● Har grundläggande förståelse matematikens grunder och uppbyggnad, tex att 

”lägga till noll” är ingen hjälp när man multiplicerar med 10. 
 
A6. Teoretisk underbyggnad av pedagogik 

● Visa kunskap om de faktorer som har visat sig särskilt betydande för 
matematikundervisning. (ex hänvisa till artiklar, böcker dyl.) 

● Visa i planering om vanliga fel och missuppfattningar som elever ofta gör, så att 
man kan undvika dessa 

 
A7. Användandet av matematisk termologi  

● Visar korrekta matematiska uttryck, tex använder = på rätt sätt 
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VI 

● Använder korrekt matematiskt språk 
 

A8 Bedömning -allmänna tankar 
 
 
 
B. Transformation, är den andra delen i the Knowledge Quartet, den innefattar vad det 
innebär att undervisa, att kunna hitta processer som är pedagogiskt värdefulla. För att 
kunna presentera något betydelsefullt för eleverna så måste läraren hitta vägar att 
representera det som de själva redan kan. De här olika representationerna kan uttrycka sig 
på olika sätt som illustrationer, exempel, förklaringar eller demonstrationer. Denna 
kategorin innefattas också av material så som 10-basmaterial eller tallinjer. 
 
Koder: -Orange 
 
B1. Val av exempel 

● Kunna välja bra exempel som passar den valda strategin 
● Använder sig av interaktiv undervisnings teknik för att utveckla förståelse 
● Använder sig av frågor för att se och bedöma elevernas kunskaper och förståelse 

 
B2. Val av representation 

● Använda sig av relevant material för att förklara matematiska processer 
● Använda sig av relevanta representationsformer som passar innehållet, ex tallinjen 

 
B3. Användning av instruktionsmaterial 

● Kunna välja bra exempel som passar den valda strategin vid genomgångar 
 

B4. Genomgång av läraren  
● Ge tydliga förklaringar till begrepp och matematiska idéer 
● Visa tydligt och noggrant hur man utför metoder 

 
 
C. Connection, är den tredje delen i the Knowledge Quartet, den handlar om hur man 
knyter ihop och får ett sammanhang i lektioner, lektionsserier eller områdesplaneringen. 
Hur man väljer att strukturera upp sin undervisning, vilka kopplingar man gör mellan och 
på lektionerna, både inom matematiken men också mellan ämnen och olika uppgifter. 
 
Koder: -Gul 
C1. Förväntan på komplexiteten 

● Göra kopplingar till föregående lektion 
● Vara medveten om olika svårigheter och svårighetsgrader inom området 
● Utgå ifrån elevernas förståelse och varierat undervisningssätt efter detta 
● Elever i behov av stöd 
● Självreflektioner kring undervisningen 

 
C2. Beslut om sekvensering 

● Anpassa komplexiteten i en matematisk ide och kunna dela ner den i mindre bitar 
så att eleverna förstår. 

● Kunna göra lägga undervisningen på rätt nivå för gruppen/stadiet 
● Introducera idéer och strategier i lämplig ordning 
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C3. Begrepps medvenhet och medvetande om hur man använder dem 

● Ställa matematiska frågor för att öka elevernas förståelse mellan olika 
matematiska idéer. 

 
C4. Koppling mellan procedurer 

● Göra lämpliga konceptuella kopplingar inom matematiken tex delar av former och 
delar av tal 

 
C5. Koppling mellan olika metoder (concepts) 

● Göra kopplingar mellan introduktionen och fortsatt arbete under lektionen 
 

C6. Lärarens klassrumsinramning 
● Klassrumsindelningar av läraren 

-Grupperingar? Nivågrupperingar? Inkludering?  
-normer? 
-språk? andraspråk 

 
D. Contingency, är den sista delen i the Knowledge Quartet. Hur noggrann man än 
planerat sin undervisning så händer det alltid saker som inte är planerade. Den sista 
kategorin handlar om hur läraren responderar på det oplanerade som händer i 
klassrummet. Hur responderar läraren på elevernas idéer och tankar. Mycket av 
undervisningen utgår utifrån läroböcker, styrdokument och undervisning är ofta relativt 
styrd. Hur bjuds eleverna in i dialogen och hur kan de påverka lektionsupplägget. Hur tar 
läraren tillvara och vidareutvecklar elevernas frågor och tankar.  
 
Koder: -Rosa 
  
D1. Avvikelse från planeringen 

● Avvika från given plan när det är lämpligt 
● Göra pågående bedömning kring elevernas kunskaper under lektionen och 

förändra lektionen ”om det behövs” 
 
D2. Reagerar på elevernas tankar (utnyttjar tillfällen) 

● Svara lämpligt på elevernas frågor, kommentarer och svar 
● Se till att alla elever i gruppen få frågor  
● Hantera elevernas felsvar 

 
D3. Lärarens medvetenhet (inblick) under instruktionen 

● Hantera elevernas svar på aktiviteter 
 
D4. Användandet av verktyg och resurser 
 
 
 
 
 
 
 
 


