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Abstract
This research will discuss some experiences from a four year school research study. It was
conducted in cooperation with teachers from four municipalities in Dalarna. The aim of the
research was to examine teachers´ professional development when they participated in
collaborative discussions based on video recordings and video edited material from specific
lessons in their own practice. The study had two foci one was to investigate methods and tools
that teachers can use to develop their ability to assess their students while working on
multimodal tasks. The other was to examine how video can be used by teachers wanting to
obtain knowledge about assessing students. The study is based on several theories about when
teachers collaborate to create new knowledge. The first is the design theoretical approach –
where visual ethnography and a semiotic approach contribute to problematize the use and
mixture of different modes. A basic assumption of the framework here is that meanings are
made and communicated in mathematics through a wide range of semiotic modes. By using
video as an essential tool in the research the framework theories concerning visual
ethnography, video documentation and individuals as reflective practitioners were also
needed. The findings can be divided into the following themes: the use of tasks for
assessment, collaborative discussion, equipment, ethical dilemmas. Collaborative discussions
were evaluated as a meaningful way of sharing knowledge. The use of video recordings in
association with these discussions raised important ethical issues. Working with the
assessment framework was of great interest to the teachers but it took a lot of time from their
ordinary work. In this way the project highlighted more general aspects of school
development. The research also concerns teachers´ use of collaborative discussions in
assessment work, multimodal tasks in mathematics and video as a research tool in general.
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FÖRORD
Den här rapporten är resultat av ett arbete som genomförts under fyra år med ekonomiskt stöd
från Skolforskningsfonden, Högskolan Dalarna (HDa). Skolforskningsfonden är en
sammanslutning för de kommuner som är anslutna till PUD (Pedagogiskt Utvecklingscentrum
Dalarna). Vid ett av PUD:s seminarier, där man presenterade Skolforskningsfonden och inbjöd
högskolans lektorer att ansöka om särskilda forskningsmedel, deltog vi som nu författat denna
rapport, Helena Danielsson lektor i bild och Eva Taflin lektor i matematikdidaktik. Vi visste
genom tidigare arbetssammanhang att vi båda hade intresse av ”riklig språkanvändning” och av
att undersöka hur lärare som använder många olika ”språk” bedömer elevernas förmågor. Video
som metodredskap var ett annat gemensamt fokus. Utifrån våra olika ämnesfält, och med
inspiration från kontakter i regionen, designades ett forskningsupplägg. Glädjande nog fick vi
medel och studien genomfördes i två led, här presenterad som en samlad rapport.
Fyra olika kommuner har varit våra fantastiska samarbetspartners under resans gång. De har
spontant visat nyfikenhet för de frågor vi själva velat undersöka och utifrån sin skolvardag
fördjupat arbetet genom att väcka nya – vilket var i linje med Skolforskningsfondens intentioner.
I de anvisningar som gäller för att ansöka om medel står det: ”Skolforskningsfonden stödjer
praktiknära forskning (på förskolans och skolans arena) av direkt relevans för förskolans eller
skolans utveckling och som ingår i såväl skolhuvudmannens som lärarutbildningens/rektorsprogrammets strategiska utvecklingssträvanden”. Det hade således inte varit möjligt att
genomföra projektet om vi inte haft samarbete med alla lärarkolleger, filmare, rektorer,
skolhuvudmän och doktorander. Personer som varit intresserade av att få veta mer om hur man
kan använda video som stöd vid bedömning, i detta fall inom matematik, men också för att
belysa mer generella aspekter. Det har krävts tid. Eftersom tid är en ”efterlyst vara” i lärares
arbetsvardag är vi extra tacksamma och ödmjuka för det samarbete som växte fram. Det har
känts rikt att få arbeta kollegialt och träffas under en lång period, att få utbyta erfarenheter och
ändra uppfattning, att få lära av varandra inom denna breda mix av människor och att, icke minst,
få delge andra vad vi kommit fram till.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har gjort denna studie möjlig. Tack Skolforskningsfonden
och PUD för ekonomisk plattform och administrativt stöd, och tack alla ni som har bidragit med
kollaborativa samtal om filmer, uppgifter, matriser, elevlösningar och annat av värde – stort som
smått! Med önskan om ringar på vattnet från våra erfarenheter överlämnar vi här vår rapport
som bidrag till kunskapsutveckling inom hela PUD-regionen och för att komma alla
samverkanspartners till del.

Högskolan Dalarna
Oktober 2014
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Video och kollaborativa samtal –

som metod vid lärares bedömning av elevers
matematiska kunskaper
Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting
nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en
konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar
och ger sig till känna i människans inre (Vygotskij, 1995/1930:11).

PRESENTATION
Denna rapport vänder sig till lärare, skolhuvudmän och forskare som är intresserade av
skolutveckling, där lärares kollaborativa samtal med video som metod och bedömning av
matematisk kunskap är i fokus. I rapporten redovisas vår skolforskning genomförd som två
delstudier; dels en förstudie, dels en huvudstudie.
Vi redovisar i denna rapport utifrån båda delstudierna som underlag. Förstudien har tidigare
redovisats i en separat rapport kallad ”Bedömning av matematiska kompetenser i kreativa och
estetiska lärprocesser” (2012). Huvudstudien gick under benämningen ”MUBEMA - multimodala
uppgifter och bedömning i matematik” och skrivs ibland i rapporten kortfattat som MUBEMA.
En del av förstudiens rapportinnehåll återfinns i den här slutrapporten, dock delvis omarbetat för
att skapa större enhetlighet. Vissa språkliga uttryck har vi till exempel valt att byta ut för att bättre
stämma med det som är vår intention att beskriva. Det gäller bland annat begreppet
”kompetenser” som har blivit ersatt av ordet ”förmågor” för att rimma med den terminologi som
finns i nuvarande läroplan, Lgr11, den kursplan som gällt då den senare delen av studien
bedrivits. Övriga centrala begrepp fördjupas och behandlas under avsnittet om begrepp i kapitlet
Diskussion. Förstudien beskrevs initialt som en pilotstudie, medan den under processens gång
kom att införlivas som en integrerad del i hela skolforskningsinsatsen.
Avsikten med förstudien var att med hjälp av verksamma lärare från två olika kommuner i
Dalarna och skilda skolmiljöer pröva metoden och formulera frågeställningar, som lärarna själva
var intresserade av att få veta mer om. Designen av den efterföljande huvudstudien följde samma
struktur som den första undersökningen. Valet av lärare som bidrog med data utvidgades till
delvis andra personer – dock ingick två av lärarna som deltog i förstudien även i huvudstudien.
Sammanlagt deltog fyra dalakommuner i huvudstudien. och som huvudinformanter hade vi elva
lärare, från olika nivåer i grundskolan. Även en del av deras kolleger samt skolledare bidrog med
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data på ett varierat vis. I rapporten ges ett särskilt avsnitt om det urval som gällt angående
deltagande kommuner, skolor och personer.

Syfte och mål
I vår ansökan till Skolforskningsfonden beskrevs det övergripande syftet på följande vis:
”Syftet med denna studie är att få veta vilka kunskaper lärare utvecklar då de deltar i kollaborativa
samtal utifrån videoinspelat material från den egna praktiken.” Två mål preciserades: det ena
gällde att skapa instrument för bedömning i matematik då lärare och elever arbetar med
multimodala uppgifter, det andra att undersöka om och hur video kan vara en metod för lärare
som vill skaffa sig kunskap om bedömning av ”kreativa och estetiska lärprocesser” (Sträva
nummer 6 i NCM:s matris över strävansmål) 1. Vår förväntan på studien gällde härvidlag dels att
finna metoder och verktyg för lärare som vill utveckla sin undervisning, dels att konstruera
exempel på matriser för lärares formativa bedömning och elevers självvärdering.

Rapportens disposition
För att underlätta läsningen av rapporten ger vi här en kort beskrivning av rapportens olika delar.
I bakgrunden presenterar vi en områdesöversikt, vad gäller innehåll i styrdokument av relevans
för studien och tidigare forskning. Vi redovisar tidigt i rapporten också de teorier som har
betydelse för designen av studien, men även de teorier som vi bedömt viktiga för att tolka
studiens resultat. Vissa resultat redovisar vi som exempel i samband med de teoretiska
genomgångarna. Detta gör det möjligt att läsa delar av rapporten fristående från andra delar.
I metodbeskrivningen har avsikten varit att så noga som möjligt beskriva vårt tillvägagångssätt,
våra träffar och vem som gjort vad. Vi hoppas därigenom att vi kan inspirera andra till att arbeta
på ett undersökande, problemlösande och problemställande arbetssätt.
Resultatet redovisar olika former av insamlad data; allt ifrån konkreta elevuppgifter och matriser
transkriberade samtal från videofilmer och skriftliga enkätsvar. För att göra det överskådligt har vi
samlat förstudiens och huvudstudiens data av samma kategori tillsammans. Det följer olika
principer: Lärarna ville använda och pröva det material som deras kolleger valt att arbeta med både vad gällde elevuppgifter och utprövning av matriser. Detta material redovisas i flera delar,
uppgifterna och bedömningsmatriser finns som bilagor, samtalen vid de gemensamma
analysträffarna finns utskrivna och sammanställda i kategorier, förstudiens och huvudstudiens
enkäter redovisas sammanfattade.
Analysen av vår resultatredovisning görs mot bakgrund av studiens huvudfrågor. En del teman
har särskilt utkristalliserats vid analysarbetet och under olika moment av undersökningen. I
studien har vi därför bland annat fördjupat oss i etiska frågeställningar som hör samman med
forskning där videokameror används. Vi analyserar hur kollaborativa samtal kan organiseras och
Strävorna är formulerade av Nationellt Centrum för Matematik, NCM, som en konkretisering av strävansmålen
Lpo 94, och som även finns med i den övergripande texten i Lgr 11. (Se även Bilaga 12a).

1
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ger exempel på hur de har förekommit i studien. Ett annat fokus är undervisning och bedömning
då uppgifterna ska vara multimodala eller då undervisningen kan beskrivas som ett undersökande
arbetssätt. Även här ger vi konkreta exempel på hur lärarna har organiserat för detta innehåll. Vi
presenterar de erfarenheter som studien gett om hur lärare kan inspirera varandra och dela med
sig till kolleger både på den egna och på andra skolor.
Diskussionskapitlet inleds med att vi behandlar centrala begrepp som förekommer i studien.
I kapitlet ges därefter särskilt fokus till ovan nämnda teman. Där presenterar vi avsnitt som på ett
mer fördjupat sätt behandlar dessa, möjliga att läsa som separata delar: ”Kollaborativa samtal i
matematik” som ett fruktbart led i att utveckla en verksamhet, ”Uppgifternas betydelse för
bedömning” är ett annat centralt tema, ”Videokameran som redskap” är ett tredje tema och
slutligen behandlas i ett längre avsnitt ”Video och etiskt förhållningssätt” som ett övergripande
tema då video används i klassrum och forskning.
Avslutningsvis ges en sammanfattade slutreflektion. Förkortningar som använts i texten har vi
samlat i en särskild lista med angivna korta förklaringar och lagt i slutet av rapporten.
Författarpresentationer och detaljerad lista med Referenser presenteras sist.
Bilagedelen har vi medvetet gjort rätt omfattande. Den inrymmer förutom ovan nämnda
uppgiftsexempel redovisningar från arbetsprocessen som helhet (informationsbrev, missiv,
detaljerad projektplan, enkätsammanställning, etc.) men också material som presenterats vid
konferenser eller avses publiceras externt. Somligt är bilagt för att klargöra, annat är tänkt som
inspiration.

Fig. 1. Vänstra figuren är en 2-dimensionell bildversion av en matematisk funktion,
den högra är en 3-dimensionell kropp av ett annat funktionsuttryck.
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BAKGRUND
Områdesöversikt
I detta avsnitt kommer vi att presentera den aktuella kursplanen i matematik, resonemang om
förskjutningen av synen på kunskap, betydelsen av bedömningsinstrument och texter som
behandlar lärares professionella utveckling. Förutom att ge läsaren en viss plattform beträffande
forskning på området, vill vi kort beskriva de teorier för lärande som vi själva särskilt tagit fasta
på inför utveckling av just den här studien. Allt detta sammantaget har påverkat vårt upplägg av
forskningsdesign och har betydelse vid analysen och slutdiskussionen.
Kursplanen och bedömning
Läroplanen inklusive kursplan och kunskapsbedömning är de styrdokument som projektet utgått
ifrån. Överordnade frågor har varit: Hur kan lärare erbjuda en undervisning där alla elever når
skolans kunskapsmål? Hur ser denna undervisning ut när den utgår från multimodala uppgifter
som uppmuntrar kreativt tänkande i estetiska lärprocesser. Hur kan den formen av undervisning
i så fall förstås i samband med bedömningsarbete?
”Problemlösning” är framskrivet i Lgr11 både som centralt innehåll och som förmåga att
utveckla. Det förekommer flera argument för varför och hur elever ska lösa problem (Kilpatrick,
1985; Lester, 1983; Schoenfeld, 1985; Silver, Leung & Cai, 1995; Skolverket, 2011). Ett argument
är att elever ska lära sig den problemlösande processen, hur man behandlar ett problem då man
inte vet hur man löser det, ett annat är att eleverna ska bli kritiska granskare av vad som redovisas
och kunna avgöra vad som är rätt/fel bra eller dåligt. I internationell forskning har
problemlösning fått en framträdande roll och flera länder har skrivit fram problemlösning som
ett mål för undervisningen (Törner m.fl., 2007).
Vid den senaste granskningen av matematikundervisning i grundskolan (Bergqvist m.fl., 2009)
visade det sig att den dominerande undervisningsformen i matematik var enskilt arbete i
läroboken. Den granskningen visade också att i de fall då eleverna arbetade med problemlösning
arbetade de samtidigt med flera av de kompetenser som nu lyfts fram i Lgr11. (I Lgr11 har man
valt termen förmåga för att beskriva elevers kunnande, men i förarbetet till läroplanen kallades
dessa förmågor i stället för kompetenser).
De förmågor som eleverna enligt Lgr 11 ska utveckla i matematik är:
• förmåga att formulera och lösa problem,
• förmåga att föra resonemang dvs. framföra och bemöta matematiska argument,
• förmåga att välja och använda matematiska metoder,
• förmåga att samtala om och använda matematiska uttrycksformer dvs. bilder, symboler,
tabeller, grafer,
• förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp.
Skolverket anger att målet med betygssättning är att ”varje elev ska utveckla ett allt större ansvar för sina
studier och utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de
11

egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”. I och med Lgr11 ska även elever i åk 6 ges skriftliga
omdömen inom betygsskalan A-F.
Denna nya och tidigare inriktning på bedömningen kommer att innebära utmaningar för lärarnas
undervisning. Det finns därför ett stort behov av att utveckla en inkluderande undervisning där
alla elevers resurser tydliggörs. I tidigare studier har det visat sig att elever som arbetar med
problemlösning i matematik visar en större arbetsglädje än de gör vid traditionell skriftspråklig
undervisning (Taflin, 2007, 2011). Det är också känt från tidigare klassrumsforskning att lärarna
önskar hålla undervisningen på en högre kognitiv nivå samtidigt som alla elever får möta
utmaningar och vara delaktiga i lärandet (Doyle & Carter, 1984; Doyle, 2006).
En tolkning som är möjlig att uppfatta när man studerar styrdokumentens förändring från Lgr 62
till Lgr 11 är en förskjutning som kan liknas vid Bloom-taxonomin, där den lägsta nivån av
kunskap benämns ”knowledge” för att sedan utvecklas mot analys, syntes och högst i rang är att
kunna värdera, dvs. ”value”. Wyndhamn m.fl. (2000) har gjort en tolkning av Lgr 62 där det
skrivs om problemlösning som något man använde sina matematiska kunskaper på. Enligt Lpo
94 är problemlösning en arbetsform, medan i Lgr11 förekommer problemlösning både som ett
centralt innehåll och som en förmåga, en kunskap som ska utvecklas. Det finns internationellt en
trend som skulle kunna beskrivas som ett ”högre” syfte, att meningen med problemlösning är att
utveckla ett kreativt men samtidigt kritiskt förhållningssätt. Detta syfte finns beskrivet av DarlingHammond (2009) som tre nivåer av kunskap, och som särskiljs på följande vis:
Nivå 1 – Fakta, begrepp, och procedurer; Nivå 2 – Mening och förståelse; Nivå 3 – Kritisk förmåga.
Detta ser vi som ett intressant förhållningssätt som kan ha betydelse när vi klargör avsikten med
en matematiklektion eller ett kollaborativt arbetssätt, oavsett om det är eleverna som tillsammans
är aktiva i problemlösning eller om det är lärarna som är aktivt lärande när de planerar och
diskuterar undervisning.
Bedömningsinstrument
I samband med studien har vi inventerat vad som finns av forskning kring fältet. Vi har inte
funnit senare svensk forskning som behandlat estetiska arbetsformer och bedömning av
matematik. Däremot har vi i planeringen inför studien inspirerats av de diskussioner och matriser
(spindelnätsformer) som tagits fram avseende bedömningsstöd i bild för landets lärare
(Skolverket, 2012), som producerats vid HDK 2, Göteborgs universitet, med bland annat
bildämneslärare från HDa som referensgrupp. Den bygger i någon mån på tidigare utprövade
modeller i samband med analysarbete kring matematik, liksom kring bild och estetisk lärprocess
vid Stockholms universitet (PRIM-gruppen 3 samt Lindström, 2002, 2005). ”Spindelmatrisen” kan
liknas vid en slags ”tårtbitsmatris/cirkelsektorer” där en eller flera bitar kan tänkas in för
uppgiften relaterad till kursplanemålen. Den kan utformas så att den har en flexibel
utnyttjandegrad. Denna modell tänkte vi eventuellt kunde passa i det konkreta klassrumsarbetet
vid utprövandet av kreativa och estetiska arbetsformer (se Bilaga 12b).
HDK är förkortning för Högskolan för Design och Konsthantverk. (www.hdk.gu.se).
PRIM står för Prov och bedömningsstöd i matematik. PRIM-gruppen bildades 1984 och är en forskningsgrupp vid
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapernas didaktik på Stockholms universitet. Gruppen utvecklar
olika instrument för bedömning och utvärdering samt genomför kurser, kompetensutveckling och utvärderingar.
Syftet är att bidra till ny kunskap inom bedömningsområdet. (www.su.se/primgruppen/om-oss).
2
3
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Bland nordiska studier finns en norsk avhandling framlagd, där bedömningsarbete i grundskolans
ämnen ”Kunst og håndverk” undersöks mot bakgrund av norska betygsnormer (Lutnaes, 2011).
Den i likhet med texterna ovan ger oss ett möjligt jämförelsematerial för vår egen studie.
Under senare år har man utvecklat system för bedömning, detta har lett till att vi idag talar om
formativ och summativ bedömning. En av de tidiga sammanfattande studierna och formuleringen av
begreppet formativ bedömning kommer från Black och Wiliam (1998; 2009) som myntat begreppet
”The Black Box” när de beskriver klassrummet som en låda med ett okänt innehåll där elever lär
och lärare undervisar. Meningen med den formativa bedömningen är att den ska vara framåtsyftande
och meningen med den summativa bedömningen är att den ska mäta kunskap vid en given tidpunkt.
Vid utvecklingen av bedömningsinstrument i fortsatta studier ser vi värdet av att undersöka vilka
typer av återkopplingar lärare använder sig av i sina samtal med eleverna. Att följa utprövning av
hur de kan kombinera detta arbete tillsammans med sina kolleger vill vi undersöka med
användning av idéer om kollektiv mediereception (video) och då ta utgångspunkt i teoribildning hos
Leijon, som i sitt avhandlingsarbete lagt ett särskilt fokus på den gemensamma upplevelsen och
”avläsandet” av ett filmat innehåll (Leijon, 2010). Detta återkommer vi till då vi analyserar på
vilket sätt lärare samtalar om bedömning och bedömningsinstrument. En annan som under
senare tid intresserat sig för videobruk är den bildpedagogiske forskaren Öhman-Gullberg (2008)
som menar att det inte finns passiv avläsning av en videofilm, utan kallar mottagarna för ”aktiva
teckentolkare”. Mer om det längre fram.
Att använda video i en lärares personliga arbete med att bedöma sina elever kan innebära olika
nya utmaningar. Det handlar både om att förstå vad man ”de facto” kan utläsa från materialet,
ensam eller i grupp, men också vad som kan uppstå av oväntade öppningar eller hinder under
själva processen inför bedömandet. För att bredda vår egen blick använder vi i vår studie
teoretiska resonemang från forskare med erfarenhet från varierade håll; pedagogik, matematik,
bilddidaktik och antropologi.
Med intresse för kognition men också utbildningsvetenskapliga frågor intresserade sig Wenger
tidigt för modern teknik som hjälpmedel för kollaborativt och interaktivt lärande, bland annat för
bedömning (Wenger, 1998; Lave & Wenger, 1991). Vidare uppmärksammar vi på flera ställen i
nästa del av bakgrundskapitlet Jaworski som diskuterar videons potential i matematisk pedagogisk
kontext, genom att hon utvecklar resonemang om olika fokus och för in användbara teoretiska
perspektiv för vår studie. Men med avseende på metodval för datainsamling nämner vi redan här
en del hon har påvisat, bl.a. att sedan 1980-talets slut noteras en gradvis förskjutning från
observation till ljudinspelningar som i sin tur allt oftare kompletterats eller ersatts med
videoinspelningar (Jaworski, 1990, 1994). Videokameran har med utvecklad teknik fått tillträde
som ”standardverktyget” för klassrumsforskares datainsamling. I vårt projekt har
videoinspelningen flera betydelser, dels för att samla data men också för att se om vi kan finna
nya användningsområden t.ex. för att bedöma elever. Etiska överväganden är viktiga i
sammanhanget. Vetenskapsrådet etiska principer (www.vr.se) ger vägledning, men för att få
konkreta erfarenheter använder vi etnologiska forskare som sysslat med visuell etnografi och
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skrivit om dilemman men också öppnat blicken för positiva möjligheter då en forskare (eller
lärare) använder bilder och filmer som stöd vid samtal.

Teorier om lärande
I detta avsnitt ger vi en kort introduktion av de ”teoretiska glasögon” om lärande som vi själva
bär med oss inför vår studie. En grundläggande syn på kunskap ger den sociokulturella teorin
som bygger på zpd 4 och Vygotskijs (1995) kulturhistoriska syn om kommunikation som grund
för lärande. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innefattar också enligt antropologens
Wenger´s teori ”community of practice” - lärare och lärarutbildare som samarbetar för att skapa
en ”communities of inquiry” 5 (Wenger, 1998). Genom att vara delaktiga i varandras skilda miljöer
(skolan och universitetet) kan lärare och lärarutbildare enligt Goodchild (2008) använda sig av
”inquiry” som ett kritiskt verktyg för att utveckla ett gemensamt lärande inom ett projekt.
”Inquiry” tillåter lärare och lärarutbildare att agera inom sina egna praktiker samtidigt som
frågeställningarna är dynamiska och utvecklar och förklarar nya idéer.
Andra teorier som har haft betydelse för projektet är dels Jaworskis teori ”teaching triad”
(Jaworski 1994) såsom hon utvecklat den mot ”inquiry” (se ovan), dels Cobbs ”design theory”
där det specifikt matematiska identifieras i en skoldiskurs (Cobb et al., 2000; 2004). Kress och
Selanders formulerade designteorier bildar också en hörnsten (Selander & Kress, 2010).
Vår utgångspunkt för studien präglas således starkt av en sociokulturell syn på lärande och en
designteoretisk ansats. I det följande preciseras några fokus närmare.
Samproducerad kunskap
Detta forskningsprojekt är ett interaktivt projekt där lärare och forskare samproducerar kunskap
om hur undervisning kan organiseras och enskilda individer bedömas. Lärare samverkar också i
kollaborativa grupper med sina kolleger förutom samverkansgrupper med forskare. Vi hade för
avsikt att successivt skapa nyckellektioner med multimodala uppgifter och bedömningsmaterial
för såväl elever som lärare. Dessa lektioner testas av nya lärare och nya klasser för att utvecklas.
Denna metod kan liknas vid en ”learning study” där lärandeobjektet är de matematiska förmågor
som den valda nyckellektionen syftar till (Cobb et al., 2000, 2004; Holmqvist, 2006).
Kollaborativt lärande (Collaborative learning) innebär att nå lärandemålen tillsammans med
andra. Att se lärandet som en social gemensam kunskapsproduktion, ”co-participation”, i en s.k.
”co-learning” finns beskrivet i tidigare forskning om det situerade lärandet och lärandet i
praktiken (Lave, 1996; Wenger, 1998; Lave & Wenger, 1991). I vår studie vill vi skapa möten
mellan lärare där de tillsammans undersöker och diskuterar hur undervisning kan organiseras. Vi
vill undersöka vilka aspekter som är relevanta för kollaborativt lärande. I takt med att nya verktyg
och hjälpmedel för kollaborativt och interaktivt lärande dyker upp ökar behovet av forskning på
”Zone of proximal development” (ZPD) är Vygotskijs begrepp för det tillfälle då den lärande anses ha optimal
möjlighet att tillägna sig ny kunskap (Vygotskij, 1978).
5 Gemensamt sammanhang för en undersökning, skulle detta kort kunna beskrivas som. Teorin har inspirerats av
filosofi hos Dewey och C.S. Peirce. Även “Co-learning inquiry” framträder som ett nyckelbegrepp i lärandeteorier.
”Enquiry” betyder enligt Oxford dictionary att ställa frågor. ”Inquiry” betyder ”att göra en formell undersökning”. ”Colearning” kan förstås som ett samarbete mellan kolleger mot ett givet mål.(se även avsnittet om kollaborativa samtal).
4
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området. Problem och frågeställningar relaterade till kollaborativt lärande blir också allt mer
intressanta i takt med att användandet av kollaborativt lärande ökar på exempelvis grundskoleoch gymnasienivå. Detta har Högskolan Dalarna tagit fasta på i sin NGL-profilering (HDa,
2012). Där framhålls som huvudfokus bland annat kollaborativt lärande i klassrummet samt
bedömning i kollaborativa lärprocesser.
Det kollaborativa lärandet kännetecknades i vår studie av både samtal och kollektiv
medieupplevelse (gemensamt uttolka innehåll i ”videotext”), och där prövar vi idéer om
mediereception som pedagogisk form (Leijon, 2010). Lärarens individuella analys av en
videobandad version av genomförd klassrumsaktivitet för att stämma av mot en
bedömningsmatris vill vi undersöka med stöd av Schöns teorier om ”the reflective practitioner”
(Schön, 1991) och teorier inom visuell etnografi (Aull Davies, 1998/2008; Pink, 2007; Wiles m.fl.,
2008).
När forskare och lärare agerar i samma projekt kan etiska frågor bli aktuella. Det behandlar
Goodchild (2008) i sina teorier om lärande. God forskning innebär enligt hans texter att man tar
hänsyn till människors välbefinnande och ser förbi de vanliga etiska frågorna för att överbrygga
deltagarnas olika förutsättningar och erfarenheter, så att forskningen blir god för alla som deltar i
den. Andra aspekter runt etik diskuteras i vår rapport i ett eget avsnitt under diskussionsavsnittet.
Aktionsforskning och samverkansprojekt
Sedan tidigt 1980-tal kan man se en förskjutning från reflektion till forskning i och med
aktionsforskningens frågor. Carlgren har skrivit om vikten av klinisk skolforskning och hur den
praxisnära forskningen kan organiseras (Carlgren, 2005). Aktionsforskning kan beskrivas som
”insider”-forskning då forskningsfrågan formuleras av praktiker utifrån aspekter som hör ihop
med den egna undervisningen. Motsatsen är ”outsider”-forskning då frågorna formuleras av
andra och studeras av andra, detta finns även beskrivet av bland annat Jaworski (2008). Den stora
skillnaden mellan dessa båda forskningstyper är de svar som de genererar. Insidesforskning
behandlar frågor som har relevans för praktikern och kan leda till att praktiken utvecklas, utsiders
forskning leder oftast till att någon vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift och
läses av en annan forskare enligt Carlgren (2005).

I ett samverkansprojekt där forskare, lärarutbildare och lärare försöker agera på lika villkor är
syftet ett annat, anser Carlgren (2005). I ett samverkansprojekt kan data samlas med en tydligt
beskriven vetenskaplig metod som hör samman med de vetenskapliga frågeställningarna för att
sedan behandlas och analyseras systematiskt. Resultaten kan sedan generaliseras och publiceras
för vidare spridning. Denna typ av forskning har större möjligheter att minska gapet mellan
praktiken och forskningen, att sprida forskningsresultat som kan vara av intresse för de som ska
genomföra en utveckling, en förändring av det praktiska arbetet.
Lärares professionella utveckling
Lärares personliga professionella utveckling kan betraktas ur flera perspektiv. Det kan
handla om hur lärare som individer formar sina uppfattningar och på vilket sätt dessa
uppfattningar sedan kan förändras eller inte förändras (Cooney, 2006; Scherp, 2003). Ett
annat perspektiv behandlar det sätt på vilket lärare kan utvecklas till exempel genom olika
utformningar av projekt där Learning Study är en modell som fått mycket uppmärksamhet i
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Sverige de senaste åren (Holmqvist, 2006). Ett tredje perspektiv handlar om olika kognitiva
eller psykologiska förutsättningar för enskilda lärare eller arbetslag att utvecklas (Gregoire,
2003; Cooney, 2006).
För att kunna diskutera frågan om vad lärare i allmänhet behöver kunna introducerade Schulman
på 1980-talet begreppet ”Pedagogical Content Knowledge” (PCK), en modell för att benämna
och förstå de olika komponenterna i en lärares professionalitet (Schulman, 1986). Ball har
tillsammans med flera andra (Ball m.fl., 2008) vidareutvecklat PCK-modellen för lärare i
matematik. Den modell som hon för fram kallas ”Mathematical Knowledge for Teaching”
(MKT) och kan användas både i utbildning och fortbildning av lärare.
Under senare år har ett flertal olika teorier om undervisningsforskning vuxit fram.
Forskningsområdet ”teacher thinking” var ett av de första (Clark & Yinger, 1977; Clark, 1988).
Därefter har Jaworskis teori ”teaching triad” (Jaworski, 1994) och Balls ”MKT” (se ovan)
utvecklats, samt under senare tid det som benämns ”learning study (se ovan) och ”teaching
design” (design experiment som en ”ontological innovation theory”). I design experiment
(Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003) sker fördjupade studier av lärande i samband
med utprövning av olika undervisningsupplägg.
En faktor som under senare år visat sig ha stor betydelse när lärare ska utveckla sin undervisning
är den kollaborativa och kollegiala miljön (”professional learning community”) beskrivet av Linda
Darling-Hammond i en amerikansk forskningsöversikt (Darling-Hammond, 2009; DarlingHammond et al., 2009). I denna modell arbetar lärarna engagerat tillsammans och analyserar sin
egen praktik. Samarbetet ska leda till att förändra arbetsformer och göra undervisningen mer
effektiv. Lärarna som följer modellen testar nya undervisningspraktiker, förändrar och utvecklar
undervisningen med elever och delar med sig av sina erfarna kunskap till kolleger. Att lära
tillsammans och formulera frågeställningar som kan besvaras i det praktiska arbetet ska göra det
möjligt för lärarna att kollektivt tolka kursplaner, bedöma undervisning och kunskaper för att
fatta professionella beslut ”conduct research on educationrelated topics”. Enligt Jaworski (2008)
är en didaktiker 6 intresserad av att utveckla såväl undervisningen som lärandet så att eleverna får
en bättre möjlighet att lära sig matematik med förståelse och färdighet. De frågor hon ställer sig
är: Hur kan lärare och elever skapa en matematisk miljö i sitt klassrum där det finns möjlighet för
eleverna att lära sig matematik med förståelse och ”fluency”. Hur kan didaktiker och lärare skapa
denna miljö så att lärare lär sig matematik med förståelse och fluency? Man kan även uttrycka det
så att didaktikern lär sig tack vare att lärarna löser uppgifterna. Denna beskrivning av lärande som
en medierande process finns tidigare beskrivet av Vygotsky (1978) och Säljö (2005) där ”tools”,
”signs” och artefakter är det som medierar lärande-processen.
Sammanfattningsvis vill vi studera lärares professionella utveckling i kollaborativa miljöer, miljöer
där lärare med sina kolleger samverkar med forskare och formulerar frågor som de vill söka
Jaworski menar här de personer som kommer från högskolan med skolintresse, forskare och forskarstuderande.
Uttrycket kommer från ”didaktik”. Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”, ”att
tillägna sig” osv. Det är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och behandlar undervisningens och inlärningens teori
och praktiska överväganden. (se närmare Skolverkets hemsida, under rubrik Forskning för skolan).
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik#
6
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besvara i sin egen undervisning. Vi ger i det följande en närmare inblick genom konkreta
exempel, som har vissa likheter med vår egen studie.
LCM och andra projekt - kollaborativt lärande i kollaborativa miljöer
Ett intressant projekt som syftade till att utveckla undervisningen i matematik är LCM - Learning
Communities in Mathematics (Jaworski & Bjuland 2009), ett utvecklingsprojekt med forskare och
lärare på Agder Universitet i Norge. Åtta skolor var engagerade under fyra år för att skapa
förutsättningar för ”co-learning inquiry” 7. Syftet var att såväl didaktiker (forskare och
doktorander) som lärare skulle lära sig av praktiken, hur lärare undervisar och hur elever lär
matematik. Huvudaktiviten under projektet var att arrangera ”workshop” och delta i
skolaktiviteter. Didaktikerna var överens om att de skulle formulera särskilda uppgifter som skulle
användas vid ”workshopen” och i klassrummen. Dessa uppgifter skulle göra det möjligt för alla
att vara lärande. Uppgifterna designades för att:

- Skapa sammanhang mellan lärarna och didaktikerna genom att alla var engagerade i matematik
- Skapa diskussioner med specifikt matematiskt innehåll
- Skapa förutsättningar för didaktiska och pedagogiska frågor
- Skapa exempel som lärare kan anpassa och använda i klassrummet
- Medverka och bidra till ett lärande för elever, lärare och didaktiker
De resultat som redovisas i LCM-projektet är sammanfattande data från samtal i fokusgrupper.
Lärarna angav som motiv till att de var villiga att delta i projektet; Friska ideer, uppgifter att använda i
den egna klassen, möjlighet att diskutera med andra lärare från andra skolor och att utveckla den egna
undervisningen och elevers lärande i matematik. Lärarna visade sig ha fått såväl positiva som negativa
erfarenheter efter att projektet avslutats. De positiva erfarenheterna från det projektet handlade
om motivation och inspiration till att arbeta med matematik och att samarbeta med andra vid planering av
klassrumsaktiviteter. De negativa erfarenheterna handlade dels om att lärarna föredrog att arbeta
med kolleger som hade samma åldersgrupp på eleverna, att de inte hade tid för projektet och att
det inte fanns en stödjande organisation. Lärarna och didaktikerna arbetade där med skilda
förutsättningar i projektet.
Ett annat resultat av LCM-projektet var att lärarna hade stor glädje av att få samarbeta med andra
lärare från andra skolor och på samma stadie. Uppgifterna förefaller ha haft en avgörande roll i
projektet och beskrivs av lärarna som värdefulla då de planerade och genomförde undervisning.
Samarbete mellan forskare och verksamma lärare är även beskrivet av Jaworski i andra texter där
hon diskuterar lärares arbete i praktiken. Redan 1987 presenterade Jaworski en studie där lärare
deltog i fortbildning för att utveckla sin kompetens, och som innebar att de spelade in och
analyserade den egna undervisningen med video (Jaworski, 1990).
Teorier om lärandet som en sociokulturell aktivitet används och problematiseras vidare av
Jaworski (1994) i hennes avhandling då hon undersöker lärares lärande då elever undervisas.
Enligt henne är ett kollaborativt samarbete mellan lärare och utbildare fruktbart för såväl lärares
som forskares professionella utveckling – då båda fungerar som parallella engagerade forskare
Jaworski (2008). Händelser i klassummet översatta och tolkade som matematiska sekvenser då
7

Begreppet “Co-learning inquiery” förklaras i not 5.
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lärare och lärarutbildare samarbetar kan leda till att professionella traditioner, system, institutioner
och kulturer dvs. hela system blir tydliggjorda enligt Jaworski.
Multimodala uppg ifter
Inför denna studie tar vi fasta på hur synen på multimodalitet förändrats under 2000-talet. Det
har skett en förskjutning från ett mer lingvistiskt synsätt (främst skriven text och bildspråk i
samverkan, se Björkvall 2009) till att i design-teorier omfatta mer komplexa ”teckenvärldar”
(modes, på engelska), icke minst kopplade till de medier och digitala miljöer som individen idag
omges av (Kress, 2010). Forskning kring didaktikdesign, bl.a. genom socialsemiotiska studier hos
van Leeuwen (2006) och Kress (2003) vid Centre for Multimodal Studies i London, har gett
influens till den designteoretiska forskningen här i Sverige. Selander och Kress (2010) har
gemensamt formulerat att ”lärande kan förstås som en designad, multimodal aktivitet”, och
refererat till studier som belyst att ”inte endast det talade eller skrivna ordet är av betydelse, utan
också aktiviteter och samspel med hjälp av handlingar, blickar, gester, rumslig placering osv.”
(Selander & Kress 2010, s.55). Detta vill vi pröva mot våra resultat.

Genom att skapa multimodala uppgifter antar vi att fler elever kan delta i undervisningen men
även att multimodala uppgifter bidrar till ett mer kvalificerat lärande där det handlar om att
eleverna får utveckla sina egna förklaringar, lösa problem med olika strategier, argumentera och
redovisa matematiska resonemang, diskutera och jämföra lösningar som redovisas med olika
representationsformer. Det finns forskning inom utbildningsvetenskap som visar att de olika
modaliteternas ’produktionsformer’ påverkar identitetsbildning och upplevelse av autenticitet och
ägandeskap på ett annat sätt än vid traditionellt skolarbete (Danielsson, 2002; Öhman Gullberg,
2009). Genom multimodala uppgifter tillförs en variation av (semiotiska) resurser till skolarbetet
som eleverna kan ta i bruk, och som kan fungera som stöd för deras kunskapsutveckling. Dessa
resurser är i varierande omfattning mer lika de resurser som eleverna lever med utanför skolan.
Wingstedt talar om multimodalitet som en form för att utveckla exponentiell tillväxt av förståelse
(Wingstedt, 2012).
Det finns också visst stöd för att anta att multimodala uppgifter är mindre segregerande än enbart
skriftspråkliga uppgifter. Trots långvarigt reformarbete förblir socioekonomiska faktorer som
föräldrarnas inkomst, utbildningsnivå och yrke, oerhört inflytelserika när det gäller elevers
skolframgång. Efter en period av minskade klyftor har dessa skillnader börjat öka igen (Skolverket,
2009/Vad påverkar resultaten i svensk grundskola). Skolans allt större betoning på att läsa och
framförallt skriva text och på individuellt skolarbete är mer eller mindre främmande för eleverna
beroende på deras sociokulturella bakgrund (Carlgren & Marton, 2000). Multimodala arbetssätt kan
erbjuda eleverna ett mer jämlikt utgångsläge. Det handlar om att vidga undervisningen genom att
variera modaliteter/uttrycksmedel – ofta i en kollektiv arbetsprocess – vilket kan gynna elever som
vanligen inte tillhör skolsystemets vinnare (Söderman, 2002; Danielsson, 1998, 2004).
Multimodalt perspektiv vid problemlösning - kreativitet och estetiska värden
Inom fältet visuell gestaltning och estetiska lärprocesser har det multimodala perspektivet börjat
få genomslag i både det nationella och internationella vetenskapliga samtalet. Bedömningsarbete
knutet till multimodal syn på individens lärande erbjuder ett utmanande forskningsfält. Hur vi
kommunicerar, bemöter, tolkar och interagerar inom multimodala diskurser kan och bör uttolkas
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utifrån olika teoretiska perspektiv. Lindström (2009) ger en översikt av den nordiska forskningen
åren 1995-2008 inom det bildpedagogiska fältet och inkluderar där även andra medieformer vid
estetiskt lärande (Vetenskapsrådets rapport nr 14:2008). Lindström lyfter fram hur redan den
tidigare Lärarutbildningskommittén (SOU, 1999:63) betonat att ”den estetiska kunskapen och
kulturella uttrycksformer utgör ett angeläget kunskapsområde för alla lärare – oavsett
ämne/ämnesområde eller skolform” (a.a. s.11). I yttrande vid Högskoleverkets bedömning
angående examensrätt för grundlärarutbildning, påtalades inkludering av praktiska och estetiska
lärprocesser oavsett ämnestillhörighet (HSV, 2010). Inom den svenska skolan har
estetikbegreppet alltsedan 1970-talet setts som en samlande term för aktiviteter med ”konstnärlig
anknytning” (Sundin, 2003) Den uppfattningen har fått starkt fäste, och tycks bidra till
komplexiteten i uttolkningen än idag - trots myndigheters och forskares rön som lyfter andra
aspekter. Thorgersen (2006) har t.ex. studerat estetiska lärprocessers betydelser och funktioner i
grundskolan. En analys av grundskolans kursplaner gjordes då och han hittade ordet estetik med
en rad olika betydelser och funktioner. Efter analysen utkristalliserades sju teman, nämligen
estetik som:
•
•
•
•
•
•
•

verktyg för värdering
färdighet
upplevelse
uttrycksmedel
särskild form av kunskap
sekundärt redskap för att lära andra ämnen och färdigheter
sätt att beskriva ett ämne
(Thorgersen, 2006:22)

Bamford (2009) diskuterar utifrån sina globala studier om vilken betydelse som bildundervisning
kan ha. Hon pekar på spin-off effekter :
Arts education increases co-operation, respect, responsibility, tolerance, and
appreciation, and has a positive impact on the development of social and cultural
understanding. One of the reasons for this could be that arts-rich programmes
appear to encourage more focused classrooms interactions, greater concentration
during school and more consistent school-attendance – especially in boys and
marginalized (´at-risk`) students. (Bamford, 2000, p. 144)

Bamfords studier visar även det motsatta, dvs. att i skolsammanhang där det varit dålig kvalitet på
undervisningen eller ingen art education alls, rådde det avsaknad av utvecklad kreativitet, fantasi
även på annat vis. De ungas innovationsförmåga i generellt ”tänkande” var lägre (brister i art
education uppmättes i 25% av de deltagande länderna). Bamford refererar till korrelation med Pisarapporter, och redovisning av kunskapsresultat från olika länder. Bildpedagogiska forskare har i
jämförelsetermer även de resonerat om överspillningseffekter. Ett exempel gäller skolverksstudier
på 1990-talet som visade att portfolioarbete i bild för vissa elever hade kunnat bidra till högre
matematikresultatet (Lindström, Ulriksson & Elsner, 1999). Ett annat resonemang kring
forskningsfältet för Karlsson Häikiö (2012), som diskuterar estiska uttrycksformer och
lärprocessers betydelse för kunskapsutveckling och utgår bl.a. från vad Europeiska
gemenskapernas kommission fört fram i sitt Memorandum om livslångt lärande. Där formuleras:
Estetiska lärprocesser innebär en kunskapsutveckling som förmår knyta samman olika aspekter och
där det estetiska perspektivet spelar en viktig roll. Dessa innebär ett möte mellan egna erfarenheter
och andras, sedda genom någon form av medium. De innebär en kombination av gestaltning,
reception och reflektion. (Karlsson Häikiö, 2012, s.107)
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På uppdrag av myndigheten för skolutveckling gjorde Marner och Örtegren en forskningsöversikt och reflektion över estetiska ämnen och läroprocesser och prövade att diskutera dem ur
ett mediespecifikt och mediecentralt perspektiv (Marner & Örtegren, 2013). Deras modell med
tudelning väckte förundran och diskussion i vår förstudie, men ledde till det positiva att fler texter
och teorier fördes in i gruppens samtal.
Qvarsell diskuterar också värdet av kultur och estetik i pedagogiken, men med utgångspunkt från
centrala begrepp som meningserbjudanden, handlingsutrymmen och mellanrum – något som vi i
vår forskargrupp har använt i egna tidigare studier (Qvarsell, 2012). Det gäller att vi är öppna för
att förstå och tolka de komplexa samband som införande av nya receptionsformer som t.ex.
video i en lärares personliga arbete med att bedöma sina elever kan innebära.
Forskning om video i skolstudier
Eftersom vi har ett särskilt fokus för video som del i metoden berör vi här några olika perspektiv
från forskning. Det gäller dels elevers eget bruk inom skolans kontext, dels video som led i
gemensam reception, möjliggörande kollaborativa samtal och tankeutbyten. Studierna berör både
ämnesutveckling och bedömningsfrågor.

I sin doktorsavhandling utvecklar Öhman-Gullberg (2008) sitt teoretiska arbete med närstudier
av videofilmer gjorda av elever i åk 9, för att gestalta olika pedagogiska aspekter, och använder en
begreppsanalytisk ingång influerad av Kress (2003). Öhman-Gullberg menar att det inte finns
passiva mottagare av en text, t.ex. film, utan mottagarna är aktiva teckentolkare. Mediearbetet och
receptionen diskuteras som tre metafunktioner: ideationella, interpersonella och textuella. Hon
använder de didaktiska frågorna vad, varför och hur för att analysera och förstå estetisk produktion.
Det multimodala erbjudandet kan få oväntade effekter i skolor där verbalt språk inte är den
självklara kommunikationsformen. I mångkulturellt präglade skolområden har t.ex. arbeten med
videokamera som ”alternativ penna” kunnat generera utvidgad språkkompetens i svenska såväl
som bättre förmåga till samarbete (Danielsson, 2002). Men motsatsfenomen tycks också
förekomma, som att multimodala kompositioner i filmskapande praktik krävt ingående
omförhandlingar av den skisserade eller tänkta texten så att elevernas bruk av semiotiska redskap
som ´tools for thinking´ fungerat utvecklande utanför skolans kontext, men skapat språklig
begränsning inom vissa skolsammanhang (Gilje, 2010). Att använda de multimodala resurserna
utifrån medvetet didaktiska och pedagogiska ramar kräver insikt, och fältet behöver beforskas
även utifrån tankar om språkutveckling, om begreppet yttrandefrihet ska beaktas fullt ut.
En färsk licentitatstudie inom matematik diskuterar på liknande sätt (men utan att använda
begreppet multimodalitet) om det lärande som sker när elever arbetar interaktivt med ett
dataprogram tex GeoGebra (Olsson, 2014). Genom att se en bild, en grafisk beskrivning av ett
matematiskt uttryck ges eleven möjlighet att arbeta på ett kreativt, problemlösande sätt.
Forskning om bedömning i matematik
Under senare år har flera studier behandlat bedömning rent generellt men också i matematik i
bland annat Lundahl (2011) och Björklund Boistrup (2010). Bedömningsproblematiken är i de
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flesta fall kopplad till betygsättning och flera studier tar upp skillnaden mellan den formativa och
summativa bedömningen. Utifrån tidigare nämnda studier hos Black och Wiliams (1998, 2009) tar
den utgångspunkt i en syn på att elever lär och lärare undervisar samt bedömer – det sistnämnda
som både framåtsyftande inslag (formativt) och vid enstaka givna tidpunkter (summativt). Detta
innebär att undervisningen bör bestå av formativa bedömningar från läraren där läraren försöker
förstå och kommentera vad eleven kan men även formulera frågor och uppgifter som leder eleven
vidare till nya kunskaper med frågeställningar av typen ”What´s next?”. Den process som Hattie
(2009) benämner feedback har mycket gemensamt med formativ bedömning. Både formativ
bedömning och feedback handlar om lärares kommentarer på elevers redovisade kunskap –
kommentarer som ska leda vidare till fortsatt lärande ”feedforward”.
Hur matematisk kunskap som matematiska förmågor uttrycks, uppfattas, bedöms och används i
syfte att utveckla elevers lärande har varit i fokus för en hel del nationell och internationell
forskning på senare år. Internationellt finns ett stort intresse för formativ bedömning. Flera
studier har visat på den formativa bedömningens goda effekt på elevernas resultat (Black &
Wiliam, 1998, 2009; Hattie, 2009). Nationellt finns flera forskningsprojekt om den formativa
bedömningens positiva effekter på elevernas lärande (se t.ex. Lindström & Lindberg, 2005;
Jönsson 2010; Lundahl 2010). Hattie (2009) anger fyra nivåer av återkoppling; uppgiftsnivå,
processnivå, personlig nivå och metakognitiv nivå. Detta att jämföra med lärarens olika typer av
handledande samtal med eleven, samtal som lotsar, stöttar, coachar, eller som öppnar för
nyfikenhet. Vid utvecklingen av bedömningsinstrument har vi även för avsikt att undersöka vilka
typer av återkopplingar lärare använder sig av i samtalen med eleverna.
Sammanfattningsvis har vi i avsnitten ovan beskrivit delar ur kursplanen i matematik,
resonemang om synen på kunskap, betydelsen av bedömningsinstrument och texter som
behandlar lärares professionella utveckling. För att orientera oss om teorier har vi lyft fram
tidigare forskning där kollaborativt lärande i kollaborativa miljöer beskrivs, där matematiska
problemlösningar och multimodala perspektiv förekommit, om bedömning i matematik och om
video i skolstudier mer generellt.

Metod
Vi valde att göra en kvalitativ studie, med induktiv analysmetod. Metodlitteratur som tydliggör
motiv för denna ansats är bland annat Backman (2008). För att ge stöd vid strukturen av olika
delar har vi använt varierad metodlitteratur, här berör vi några av de mest väsentliga för vårt
metodbygge: Bryman (2002) angående enkät, Kaijser och Öhlander (2011) och Jaworski (1990
m.fl.) angående klassrumsstudier och vad gäller video mer specifikt Aull Davies (2008), Heikkillä
och Sahlström (2003) samt Pink (2007 m.fl.). En stegvis modell med att använda video för
kollaborativa samtal gjordes med inspiration från en annan färsk studie genomförd bland
doktorander och forskare som ville träna ”reflective dokumentation” (Danielsson, 2014) - och
som i sin tur tagit äldre teorier som utgångspunkt (Schön, 1991; Wehner-Godée, 2010).
Användningen av video både för att samla data och för transkribering och analys med
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kategorisortering utgår från metoder prövade inom matematikdidaktisk forskning (Taflin, 2007).
Vi anger i texten nedan även en del andra som haft särskild betydelse vid metodens val och
genomförande.
Praktikutvecklande forskningsansats och lärarenkät
Vår egen bakgrund till studien var genuint förankrad i ett intresse för de frågor som detta kapitel
belyst. Vi förde med oss dessa till skolkontakter i regionen, som inspirerade oss att söka
forskningsmedel. Metod för att genomföra studien växte fram successivt i samverkan mellan oss
båda forskare och lärare på fältet. I den inledande presentationen av vår rapport har vi nämnt lite
grand om den processen. Här följer en närmare beskrivning.
Under en förstudie 2011-2012 fick vi genom Skolforskningsfondens startstöd möjlighet att
etablera skolkontakter och tillsammans med ett urval lärare utifrån deras egna idéer testa några
klassrumsmodeller (se Bilagor 5a-d). Bedömning av elevernas matematiska kompetens var i
fokus, där kreativa och estetiska lärprocesser var en del i upplägget. Lärarna ville söka svar på hur
de skulle kunna ”mäta” det de såg, samt problematisera och diskutera innehåll. De
forskningsteoretiska ansatser som vi haft initialt prövades och vi såg dem brukbara inför
planerandet av det fortsatta projektets form. Att få till stånd en forskning som knyter an till de
frågor och problem som lärare brottas med i sin undervisning har olika intressanta dimensioner
inrymda tyckte såväl skolledare, skolpolitiker och lärare vi mötte. I pedagogiska fora diskuterades
vid denna tidpunkt begreppsanvändning av praxisnära forskningsansatser och pekade på
möjligheten till förskjutning och vidgning av dess innebörder. I vår studie handlade det just om
lärares egen praxisutveckling. Då eleverna givetvis finns med i detta samspel samtalade vi i
gruppen om det snarare som en ”praktikutvecklande forskning” – eller för att använda Carlgrens
mer tillspetsade form en ”klinisk forskning” som behövs för att kunna ta fasta på den
professionsutvecklande aspekten mer (Carlgren, 2012, i Pedagogiska magasinet, 2/2012). Van den
Akker (1999) beskrev långt tidigare den praktiknära forskning som ”development research” eller
formativ forskning där syftet är att designa studier som kan utveckla praktiken och göra det
möjligt att få syn på det osynliga. Det betonas av dessa forskare vikten av att hitta nya begrepp
för den form av praxisforskning vi genom detta projekt gavs möjlighet att genomföra. Vår studie
såg vi mot denna bakgrund som en möjlighet att kunna ge oss nya öppningar för en sådan
diskussion.
För att få syn på lärarnas önskemål om upplägg av en fortsatt studie och ringa in deras
huvudfrågor förstärkte vi våra reflektionssamtal med ett individuellt riktat frågeformulär. Under
slutet av vår förstudie genomfördes denna enkät (se Bilaga 7). En summering av deras svar
presenteras längre fram i rapporten (se avsnitt ”Lärarenkät – förstudie respektive huvudstudie”).
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Sammanfattningsvis gäller att de teorier och de projekt som vi beskrivit i rapportens Bakgrund
har haft en avgörande betydelse för hur vår studie har designats. Denna samlade information och
våra egna tidigare studier har bidragit till att få oss att se mönster och använda projektets
förstudie till att forma grundstrukturen av det senare aktuella projektet, i vår rapport kallad för
huvudstudien. I det följande kapitlet redovisas hur för- och huvudstudie strukturerats och
genomförts.

Fig. 2. Överst foto från ESMA-konferens 2013, nedan från klassarbete i vår studie där elever arbetar med sortering av geometriska objekt.
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STUDIEN
I detta kapitel presenteras studiens upplägg, genomförande samt vårt urval av deltagande
kommuner, skolor och personer – och de olika ansvarsområden som gällt inbördes. Vi redogör
också för val av videoteknik och ger en överblick av all insamlad empirisk data. Studiens
empiriska data redovisas uppdelat först på utsagor från de transkriberade samtalen (utifrån
videoinspelningar) och sedan utifrån de data som enkätsvar från deltagarna lyft fram.
Innan vi startar denna redogörelse vill vi på nytt klargöra syftet som preciserades för studien, och
som vi hade att förhålla oss till: Avsikten var att få veta vilka kunskaper lärare utvecklar då de
deltar i kollaborativa samtal utifrån videoinspelat material från den egna praktiken. Två mål
preciserades: det ena gällde att skapa instrument för bedömning i matematik då lärare och elever
arbetar med multimodala uppgifter, det andra att undersöka om och hur video kan vara en metod
för lärare som vill skaffa sig kunskap om bedömning av ”kreativa och estetiska lärprocesser”. Vår
förväntan på studien gällde alltså dels att finna metoder och verktyg för lärare som vill utveckla
sin undervisning, dels konstruera exempel på matriser för lärares formativa bedömning och
elevers självvärdering.
Genom Skolforskningsfonden och PUD erhöll vi medel för att genomföra studien (se förordet) –
och vi hade redan före ansökningstillfället sökt kontakt med, eller själva kontaktats av, ett antal
skolrepresentanter från olika kommuner. 8 Inför slutlig formulering och presentation av det tänkta
upplägget sammanträdde vi med PUD:s chef tillsammans med 10-tal personer för att stämma av
om de val vi gjorde utföll på ett för alla parter bra vis.

Deltagande kommuner och skolor
Vid planering av studien var det av intresse för forskarna att få samarbeta med kommuner och
skolor och lärare där man från början kände till att det var stora socioekonomiska skillnader.
Eftersom ett krav från Skolforskningsfonden var att resultaten skulle kunna användas i
kommunerna. Det innebär att de lärare som medverkat i studien representerar fyra olika
skolmiljöer och kommuner. Nedan ges en detaljerad beskrivning av vårt urval av dessa. I de fall
data presenteras är de hämtade från Skolverkets databas avseende kommuner, SIRIS (Skolverkets
nationella statistik).
Valet av kommuner och skolor var inte slumpmässigt i förstudien, i ena fallet var det skolchefen
som tog kontakt och i det andra fallet kom initiativet från lärare. I båda fallen fanns det
erfarenheter från samarbete med båda forskarna från andra sammanhang. Valet inför
huvudstudien var att behålla erfarenheter från förstudien och få med delvis samma personer, men
också bredda inom samma skola/kommun till andra årskurser, samt invitera ytterligare två
kommuner. Den tredje kommunen kom med genom en drivkraftig kontakt från kommunpolitiskt
håll (kultursektorn), och som inspirerade rektorer i kommunen. Den fjärde sökte vi själva kontakt
Ett 20-tal kommuner och skolhuvudmän är anslutna till PUD. Förutom att vara en viktig utvecklingskraft för skola
och lärarutbildning i regionen finns även ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och Regionala
utvecklingscentra. PUD är som tidigare nämnts förkortning för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna.
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med, då vi önskade få med en skola där elever inte självklart kunde formulera sig muntligt för att
visa sina kompetenser (elever nyligen invandrade i Sverige) – en lärarkontakt som vi tidigare båda
haft yrkesmässig kontakt med, och som hade ett matematikdidaktiskt intresse, liksom nyfikenhet
på användning av multimodala undervisningsformer. Urvalet föll av dessa skäl på skolor i
följande kommuner; Falun, Vansbro, Mora och Hedemora. Deltagande skolor beskrivs närmare i
följande fyra avsnitt.
Falun: Söderbaumska skolan
Skolans profil: Friskola F-9 med ca 20-årig friskoletradition där kultur och estetiska
ämnesområden enligt den lokala skolplanen ska genomsyra all undervisning, det skapande
lärandet står i fokus på skolan. Skolans idé är att varje elev ska utveckla en god självkänsla och ha
fortsatt lust till lärande och vara reflekterande samt ha en god förankring i samhällets värdegrund.
Skolan har sökt/erhållit utvecklingsmedel från Skolverket för flerårigt matematiksatsningsprojekt.
De lärare som deltagit i studien ingår i ledningsgruppen för skolans matematiksatsning.
Skolledningen var positiv till att medverka och uttalade ett intresse för att ”undersöka och
utveckla lärares kunskap om bedömning av matematisk kompetens, med stöd av kreativa och
estetiska lärprocesser”. Kontakten var sedan tidigare etablerad mellan lärare på Söderbaumska
skolan och personal i matematikämnet på Högskolan Dalarna (HDa), liksom med bildämnet på
HDa. Invitationen till studien gick därför i denna skola direkt till lärarna och inte först till
skolledningen vilket innebar här som ett ”bottom-up” projekt.
De elever som uppnått målen i alla ämnen var läsåret 2013/2014 87,2% (Kommunen 80,2%,
Riket 77,0%). I matematik hade 90,5% av eleverna lika slutbetyg som provbetyg (Kommunen
77,8%, Riket 74,1%). 6-7% av skolans elever var berättigade till modersmålsundervisning men
ingen av skolans elever deltog i SVAS (Svenska som andra språk). Skolan har fler elever/lärare än
kommunen och riksgenomsnitt (14 elever/lärare). Andelen lärare med högskolexamen är 88%
(under riksgenomsnitt). Av de elever som fått slutbetyg i årskurs 9 2013/2014 har ingen elev
utländsk bakgrund, genomsnittligt meritvärde 2013 var 230,4 (Riket 213,1).
Vansbro kommun: Smedbergsskolan
Skolans profil: Smedbergsskolan är kommunens enda högstadieskola men har även skolår 1-6.
Kommunens skolor har som gemensam paroll att vara lärande och växande miljöer med en tydlig
inriktning på goda kunskaper där allas lika värde och unika gåvor respekteras och främjas. På
hemsidan presenteras Smedbergsskolan 6-9 som en skola med fokus på kunskaper. (Skolan
använder resultat från forskningen om framgångsrika skolor och omsätter dessa i den s.k.
MONROE-metoden efter Lorraine Monroe, tidigare rektor för en mycket intressant och
framgångsrik skola i New York). Dåvarande skolchefen i kommunen efterfrågar satsning på
ytterligare insatser för matematikutveckling i kommunen. Skolan har sökt men ej erhållit
matematikutvecklingsmedel från Skolverket. Skolchefen har sedan tidigare en uppbyggd kontakt
med HDa, där skolchefen kontaktat HDa för att köpa upp fortbildningskurser i matematik. Vid
introduktionsmöte i kommunen inviterade skolchefen rektorer och matematikutvecklare och
andra intresserade lärare, verksamma för olika åldersnivåer av elever. Beslut om vilka lärare som
skulle delta i förstudien gjordes av skolledare i samverkan med kommunens matematikutvecklare.
Invitation till skolpersonal om deltagande i projektet fungerade här som en ”top-down” projekt.
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De elever som uppnått målen i alla ämnen var läsåret 2013/2014 75,9% (Kommunen 75,9%,
Riket 77,0%). I matematik hade 69,7% av eleverna lika slutbetyg som provbetyg (Kommunen
69,7%, Riket 74,1%). 8-9% av eleverna var berättigade till modersmålsundervisning men ingen av
skolans elever deltog i SVAS (Svenska som andra språk). Skolan har fler elever/lärare än
kommunen och riksgenomsnitt (9 elever/lärare). Andelen lärare med högskoleexamen är 93,1%
(Kommunen 88,5, Riket 74,1%). Av de elever som fått slutbetyg i årskurs 9 har ingen elev
utländsk bakgrund, genomsnittligt meritvärde 2013 var 209,5 (Riket 213,1).
Mora kommun: Morkarlbyhöjdens skola och Morkarlby skola
Morkarlby skola 1-5 och Morkarlbyhöjdens skola 6-9 ligger inom samma geografiska område.
Skolornas profil: Rektor på Morkarlbyhöjdens skola har en vision formulerad 2012-10-03 där det
bland annat står ”Alla elever är trygga och trivs för att man utvecklas i skolan. Personalen är trygg
och trivs för att man utvecklas i skolan. Alla elever utvecklas till höjden av sin egen förmåga till
att bli självständiga, kreativa och ansvarstagande medborgare. Alla elever utvecklas till
demokratiska medborgare som tar ansvar, inte bara för sitt eget liv, utan också verkar utifrån att
vi är en del av en globaliserad värld. Undervisningen präglas av överblick och sammanhang för
att förbereda elever på livets komplexitet och vår tids utmaningar. Undervisningen genomförs
med hänsyn till elevers olika sätt att tillgodogöra sig kunskap (tex med hjälp av
utomhuspedagogik, mer fysiskt aktiva arbetssätt och estetiska uttryck). Morkarlby skola har fått
särskilda medel för att inreda ett särskilt rum med material för matematikutveckling. Två av
lärarna hade som särskilt uppdrag att fortbilda sina kolleger i matematik. Rektor visade
engagemang och intresse för matematikutvecklingsprojekt och erbjöd konferenstid då vi
presenterade förstudien och inbjöd lärare till att delta. Rektor avsatte tid och tillsammans med en
lärare som sedan deltog i studien. Morkarlbyhöjdens skola kan beskrivas som en traditionell
högstadieskola med ämneslärare. Rektor visade tillsammans med några lärare ett initialt intresse
för att delta i studien.
Hösten 2013 antog skolstyrelsen en särskild handlingsplan för matematik i syfte att ge samtliga
elever inom kommunen möjlighet att nå målen genom att diagnostisera alla elever och sätta in
riktade åtgärder. Flera parallella kompetensutvecklande projekt förekom på skolan, t.ex. om
bedömning med Per Måhl (kommunövergripande) och ett digitalt dataprojekt.
Vid en presentation av förstudien anmälde en utvecklingsledare i kommunen (barn- och
utbildningsnämnden) intresse för att vara med i projektet. Skolchefen skrev ett intressebrev för
projektet och två rektorer deltog vid en första träff i samband med ansökan. Lärarna utsågs att
vara med av sina rektorer, i denna kommun var det ett tydligt ”top-down” projekt.
De elever som uppnått målen i alla ämnen var läsåret 2013/2014 65,5% (Kommunen 76,7%,
Riket 77,0%). I matematik hade 82,4% av eleverna lika slutbetyg som provbetyg (Kommunen
82,7%, Riket 74,1%). Andel av eleverna som var berättigade till modersmålsundervisning var
10%, 1-2 av skolans elever deltog i SVAS (Svenska som andra språk). Skolan har färre
elever/lärare än kommunen och riksgenomsnitt (9 elever/lärare). Andelen lärare med
högskoleexamen är över såväl kommunen som riksgenomsnittet 93%. Av de elever som fått
slutbetyg i årskurs 9 har ingen elev utländsk bakgrund, genomsnittligt meritvärde 2013 var 193,7
(Riket 213,1).
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Hedemora kommun, Vasaskolan
Skolans profil: På Vasaskolans hemsida finns att läsa: Vasaskolan har tre profilklasser inom
musik. Dessa elever har utökad musikundervisning samt utgör skolans kör. På Vasaskolan lägger
vi stor vikt vid elevdemokrati. Vi vill att eleverna skall kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga
i undervisningen och andra frågor som rör skolan. Vi har ett fungerande klassråd, ett mycket
aktivt elevråd där eleverna får vara med och utveckla skolans innehåll och verksamhet.
Skolan har förberedelseklasser för elever med annan språklig tillhörighet.
Vasaskolan är en av kommunens 2 kommunala högstadieskolor och ligger i tätorten. Vasaskolan
har musikprofil och har en särskild profil med elevinflytande och demokrati. Via personliga
kontakter med en lärare som tjänstgör som speciallärare och som lärare för nyanlända elever
engagerades Vasaskolan i projektet. Den deltagande läraren var även vid med kollegiala samtal i
andra kommuner och vid träffar på HDa. Detta deltagande kan beskrivas som ett ”bottom-upp”.
De elever som uppnått målen i alla ämnen var läsåret 2013/2014 74,0% (Kommunen 77,5%,
Riket 77,0%). I matematik hade 84,9% av eleverna lika slutbetyg som provbetyg (Kommunen
76,2%, Riket 74,1%). 8-9% av eleverna var berättigade till modersmålsundervisning och
5% av skolans elever deltog i SVAS (Svenska som andra språk). Skolan ligger nära genomsnittet
när det gäller lärartäthet, elever/lärare (12 elever/lärare). Andelen lärare med högskoleexamen är
nära riksgenomsnittet 86%. Av de elever som fått slutbetyg i årskurs 9 har ingen elev utländsk
bakgrund, genomsnittligt meritvärde 2013 var 195,7 (Riket 213,1).

Deltagare, medobservatörer och ansvarsområden
Deltagare
Totalt har ett femtiotal personer varit deltagare i projektet i olika typer av sammanhang.
Alltifrån skolchefer, rektorer, deltagande lärare och deras kolleger, vi båda forskare, doktorander
och filmare. Om vi dessutom skulle räkna med alla elever som varit med i projektet så skulle det
naturligtvis bli många fler. I vår studie var det dock lärarna som var i fokus.
Kategori av personer som varit aktiva i förstudiens genomförande:
2 forskare, 3 doktorander, 2 lärare i åk 7- 9, 2 lärare i åk 1-6, 1 skolchef, 2 rektorer, 1 filmare.
Tillkom 4 ytterligare lärare som deltog vid kollaborativa samtal och 5 rektorer vid förträff.
Kategori av personer som varit aktiva i huvudstudiens genomförande:
2 forskare, 2 doktorander, 7 lärare i åk 7- 9, 3 lärare i åk 1-6, 4 rektorer, 1 filmare.
Tillkom 14 ytterligare lärare som deltog aktivt vid kollaborativa samtal och 5 rektorer samt 1
utvecklingsledare vid barn- och utbildningsförvaltning som deltog vid förträffar.
Medobservatörer
Doktoranderna Anna Teledahl (matematikdidaktik), Jan Olsson (matematikdidaktik) och Susanne
Rosén (dramapedagogik) har i detta projekt erbjudits att träda in i processen på olika vis (t.ex. i
rollen som medgranskare av det filminspelade materialet eller för att samla data genom
direktfrågor till lärarna samt delta vid planerings-/informations-/analysträffar). Doktoranderna
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deltog beroende på deras forskningsintresse och tid då de inte erhöll särskilda medel för
deltagande, de kunde dock erhålla vissa expenser för material, litteratur, resa etc. Olsson och
Teledahl medverkade vid introduktionspasset inför huvudstudien. Teledahl har medverkat vid
flera av de kollaborativa samtalen på högskolan, då deltagare från projektet samlades för att
granska videoavsnitt. Rosén medverkade endast under förstudien, och deltog då vid
klassrumsobservationer och gjorde lärarintervjuer i anslutning till det. Rosén medverkade vidare i
ett ljudbandat analyssamtal tillsammans med oss forskningsledare, i förstudiens slutfas. Teledahl
har (utan att det bandats) haft återkommande, kortare samtal för utbyte av tankar med oss.
Teledahl och Taflin har författat artikel tillsammans.
Ansvarsområden
I samband med förstudien prövades olika ansvarsområden mellan deltagande lärare, forskare och
filmare. I samband med en utvecklad ansökan inför huvudstudien skrevs en detaljerad
projektbeskrivning för perioden ht12 - vt14. Den innehöll en preliminär tidsplan, uppläggning,
genomförande och budget. Där beskrevs även olika tänkta ansvarsområden. Planen var
uppdelade i olika faser: Fas 1 - Inventering, uppdatering och produktion matrismaterial med
utgångspunkt kollaborativa samtal, Fas 2 - Utprövning och revidering matrismaterial med
utgångspunkt kollaborativa samtal (2 terminer) Fas 3 - Analysera och sammanställa material från
hela studie, digitalt material och skriftlig rapport (och vidarespridning). Nedan visar vi
uppdelningen av olika uppgifter/ansvarsområden mellan deltagande lärare, forskare och filmare.
För övriga detaljer hänvisas till vår projektplan, se Bilaga 1.
Deltagande lärare (o ev. skolledare)
o
o
o

Ta del av information.
Medverka vid initiala möten, tillsammansmed skolledning och i förekommande fall skolchef.
Agera kontaktperson för fler kolleger. Inspirera. Informera.

o Kolla utkast till Informationsbrev till föräldrar, distribuera färdigt brev.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Delta i möten för deltagande lärare i respektive kommun. Diskutera etiska frågor,
datainsamlingsmetoder. Delta i möte angående arbete med lärarmatriser och elevmatriser.
Studera olika matrismaterial (från matematikkollega i en av kommunerna och från
forskningsledare).
Söka/ välja/ utveckla en multimodal elevuppgift i matematik för sin egna elevgrupp.
Test av multimodala uppgifter i lektioner med matchande matriser.
Inspelningsdatum och tider läggas fast. Olika former av fokus vid inspelningen beslutas. (Filmare,
forskningsledare och lärare i samverkan.
Empirisk prövning av matriser.
Datainsamla material, genom att medverka vid videoinspelning i klassrum, (alt. filma el. ljudbanda
själv), samla bilder, elevlösningar och annat relevant för senare redovisning.
Reflektionsverksamhet i det egna kollegiet.
Ta del av teoretisk introduktion.
Testa/utpröva bedömningsmodeller
(bl.a. gemensamt vald matris för utbyte av erfarenheter mellan klasser olika åldersnivåer inom
grundskolan).
Erfarenhetsutbyte/ Korsgranskning /Kollegiesamtal
(ibland om matriser, ibland om elevers arbete med multimodala uppgifter).
Delta i videoinspelningar i klassrummet.
Delta i videoinspelningar vid kollaborativa samtal, på egna skolan eller på högskolan.
Teoretisk förankring.
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o
o
o

Medverka vid slutseminariets analys, personligen eller med synpunkter till representant från
samma skola.
Utvärdering – muntlig och via enkät.
Avstämning / återkoppling internt och externt.

Forskarnas uppgifter
o
o
o
o

Skriva ansökningar.
Göra skriftlig avrapportering till PUD-AU och Presentation av förstudien vid seminarier/HDa.
Arrangera informationsmöte på HDa för skolledare, skolchefer och utvecklingsansvariga i
deltagande kommuner.
Arrangera träffar med deltagande lärare i deras kommuner.

o Ska utkast till Informationsbrev till föräldrar, i samråd med projektets lärare.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Medverka som observatörer vid filminspelningar i klassrum, 3 kommuner.
Medverka som observatörer i klassrum där ej video tillåts, 1 kommun.
Ha möte med doktorander, licentiand och andra referenspersoner. Bokpresentation.
Video som metod, kurs. Litteraturstudier.
Upprepad kontakt med forskningsetiska nämnden vid HDa.
Själva filma eller fotografera vid genomförda träffar, då empirisk data samlas.
Informera om teoretiska modeller för bedömning. Inventering av befintliga matriser och ge
förslag på nya modeller.
Arrangera seminarium med alla deltagande lärare, forskarstuderande och projektledare. Presentera
insamlat material.
Transkribera videoinspelat material (samtal).
Sammanställa delrapporter.
Arrangera avslutande analysseminarium på HDa för deltagande skolor/ lärare.
Skapa enkät till deltagande lärare. (två olika; för-/huvudstudie).
Sammanställning och analys av enkätsvar.
Bearbetning och korsanalys av olika data.
Artikelskrivande.
Presentationer och diskussioner vid olika konferenser.
Sammanställande av slutrapport.
Återrapportering till deltagande kommuner, PUD-AU och kolleger vid HDa.

Filmarens uppgifter
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Medverka vid planeringsmöten, dels separata sådana med forskarna, dels ett urval större med hela
lärargruppen.
Delta/lyssna vid behov även i samband med skolträffar.
Medverka aktivt vid introduktioner i klassrum, tillsammans med forskarna – vid pass innan
filmandet skulle ske.
Filma i skolor/klassrum där det passar in (lärare kunde välja filma själva, eller att vi av något skäl
undvek video).
Redigera, för att ta fram visningsexempel av hanterlig storlek och till lärarträffar.
Ha kontakt för att stämma av med forskningsledarna under redigeringsprocess.
Filma vid lärarträffar deras kollaborativa samtal.
Redigera video med lärarnas kollaborativa samtal – ibland även sätta ihop detta med tidigare
excerpter från klassrumsfilmning.
Ha kontakt för att stämma av med forskningsledarna under redigeringsprocess.
Medverka vid slutseminariets analys.
Reflektionsmöte med forskningsledarna.
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Val av teknik / video
Inom MUBEMA-projektet har olika kameraformat använts. Vår ambition var att pröva skilda
varianter för att se vad som eventuellt kunde vara rekommenderbart i ett kommande
skolsammanhang för lärare och elever att själva använda. Kameramodellerna redovisas därför här
närmare (se även Figur 3). Följande teknikbruk gällde:
Projektets filmare använde i förstudien en större inhyrd professionell HD-kamera för de specifika
tillfällen som filmning skulle ske (med extern mikrofon, både med separat stativ och kopplad med
sladd till kameran samt sladdlös teknikvariant, s. k. ”myggor”) och vi forskare använde då
parallellt en semi-professionell kamera av märket SONY (även den med extern mikrofon,
sladdlös ljudupptagning) som fanns på högskolan sedan ett tidigare projekt. Båda kamerorna hade
stativ, och HD-kameran kunde även användas med ett smidigt magstativ. Ett sedan tidigare
bekant redigeringsprogram användes av filmaren.
Till fördjupningsstudien beslöt vi att undvika inhyrning av teknik och i stället köpa in en del
utrustning, för att möjliggöra mer kontinuerlig filmning och bredare redigeringsmöjlighet vad
gällde hopklippning av material. Följande videoutrustningar gällde då:
- 2 st. semi-professionella kameror av märket SONY inkl. stativ och sladdlös
ljudupptagning
- 1 st. mellankameror av märket Hero,
- 1 st. liknande, men billigare, (fritids-)kamera från Jula, och
- 2 st. minikameror av märket Vooni.
Inköpet av Hero-modellen rekommenderades av högskolans idrottslärare, som använt liknande i
sina utbildningar, pga. dess goda kvalitet och samtidigt ”skak”-tålig och klarade fukt.
Att ha två liknande mellankameror såg vi som en fördel, för att efterfrågan från lärarna snabbt
markerade det intresset, och leverans mellan skolorna inte var helt okomplicerat att ordna.
Fritidskameran ville vi testa för att se om ett billigt alternativ skulle kunna erbjuda en liknande
möjlighet som stöd i ett bedömningsarbete, och eventuellt mer tilltalande alternativ på skolor
som med knapp tillgång till medel.
Minimodellen av kamera inspirerades vi att prova genom att en forskare på Stockholms
universitet just utprovat den i sitt eget arbete som dokumentationsstöd (Björck, Catrine 2014,
“Klicka där!” En studie om bildundervisning med datorer. Doktorsavhandling). Dess format var
tilltalande (4 cm hög, 1 cm bred och vikt ca 30 gram). Det gjorde oss nyfikna på dess förmåga att
på ett diskret vis kunna vara närvarande bland barn i klassrum och vid lärares samtal kring
videoinspelat elevarbete. Inför utlåning av kamerautrustning inom projektet utformades en enkel
utlåneblankett (Bilaga 4).
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Fig. 3. Exempel på olika videoutrustningar.

Förstudie - upplägg
I detta avsnitt presenteras inledningsvis de två frågeställningar som gruppen enades om vid den
första planeringsträffen. Därefter presenteras upplägget för genomförandet i förstudien.
Översikten ges som detaljerad beskrivning i kronologisk ordning och tidsintervall enligt våra
minnesanteckningar. Här gällde som tidigare beskrivits endast två skolor/kommuner. På nästa
uppslag redovisas huvudstudien.
Gemensamt formulerade frågeställningar i förstudien:
(utformade av deltagande lärare och forskare)
• Hur kan lärare göra bedömningar av elevers kompetens i matematik om man arbetar ”kreativt” med
stöd av multimodala arbetsformer?
• Hur kan videokameran som del i estetisk lärprocess bidra vid kollektiv bedömning för att utveckla
insikter om elevers kompetens?
Besök och filmande varvades mellan de deltagande skolorna. I nedanstående skiss illustreras
ordningen för upplägget av förstudien:
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I

II

III

IV

V

VI

VII

Info

Filma S
/ 2 lekt.

Filma V
/ 2 lekt.

Filma S
/ Analys av
insp. fr S+V

Filma V
/ Analys av
insp. fr V+S

Filma S + V
/ Gemensamt
samtal utifr.
inspelade
analyserna/

Planering
/ Skiss nya
lektionspass
o forts proj./

(brev+
muntligt)

________________________________________________________________________________________________________________

Fig. 4. Modell av skiss för förstudien (S= Söderbaumska, V= Vansbro/Smedbergsskolan)

Tidsramar och översikt av genomförda pass
I översikten används av etiska skäl inga namn på deltagande lärare utan istället; lärare, rektor,
forskare, filmare. Däremot skrivs namn på kommuner och skolor fram. Det görs enligt
överenskommelse med projektdeltagarna för att tydliggöra vilka pass som de olika personerna
medverkade i.

Augusti - 15 september 2011

(Upplägg och förankring med deltagare)
Under förstudiens första period etablerades kontakt med deltagande kommuner/skolor. Detta
skedde i Vansbro genom ledningen för utbildningsfrågor i kommunen och dess kommunale
matematikutvecklare. I Falun etablerades kontakt utifrån lärare som redan var engagerade i
matematikutveckling. Planering gjordes av forskare/projektansvariga tillsammans med rektorer,
lärare och filmare, såväl i enskild kommunikation som i grupp. Utifrån gemensamma önskemål
växte det fram en modell för den form som förstudien skulle ges, samt gemensamt formulerade
frågeställningar.
16 september - november 2011
(Skolbesök och klassrumsfilmning)
Besök Falun

Information och planeringsträff på Högskolan Dalarna 22/9 2011 – 2 forskare, filmare och 2 lärare.
(nedan kallade L1 och L2)
Informationsbrev till föräldrar – Vi har skapat informationsbrev som via deltagande lärare på
Söderbaumska distribuerats vidare till elever och föräldrar i påtänkta klasser (+ för kännedom till
rektor.
Introduktion till klassen – Vi gett information/förfrågan om deltagande till åk 5 vid besök på skolan
23/9 fm, och till åk 9 vid besök på skolan den 10/10 em. Klasslärarna närvarade och förankrade
informationen på skolan och vid efterföljande föräldramöte.
Filminspelning vid lektionspass, Söderbaumska – genomförts av filmaren v. 41, tisdag den 11/10 2011
(ca 20 elever /grupp).
på fm med Åk 9, (kl. 10.30 -11.50)
på em med Åk 5, (kl. 12.00 -13.20)
Helena närvarat. Susanne gjort intervju med respektive klasslärare senare samma dag.
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Instruktion: Lektionerna genomföras så ”vanligt” som möjligt. (L1 talat om möjlig koppling
textilslöjd och L2 talat om ev. inslag med kroppsrörelse (”multiplikationsslalom”, typ..).
Övriga datum planerats utifrån när/var/hur Vansbro-inspelning av lektioner kunde genomföras.

Besök Vansbro
Informationsbrev till föräldrar – Vi har gjort ett infobrev och skickat till kommunens skolchef för
vidare distribution till Smedbergsskolans lärare.
Informationsträff med Skolchef samt grupp av rektorer och lärare, torsd. 27/10 2011, kl. 14-17.
Filmaren och vi medverkat. Eftermöte för genomgång av inspelat material från Söderbaumska,
redigeringstest och fortsatt planering.
Introduktion till klassen – Filmaren och vi forskare gett info till elever och lärare vid besök på
skolan, Vansbro, torsd. 17 nov., kl. 8-10. Först hos Lärare åk 9, därefter hos Lärare åk 5.
Filminspelning vid lektionspass, Vansbro – genomförts tisdag den 22/11 2011. Vi tillsammans med
filmaren deltagit.
Instruktion: Lektionerna genomförs så ”vanligt” som möjligt, och med inslag av kreativ
verksamhet, där estetiska lärprocess ges utrymme.

Efter att redigering gjorts av det Vansbro-inspelade materialet skulle utifrån planen båda
grupperna av lärare mötas tillsammans med forskarna från HDa och titta på alla de redigerade
inspelningarna. Samtalet vid observationen av dessa skulle filminspelas. Gemensamt datum för
denna aktivitet enades vi om senare.
Upplägg, omfång av tid och lämplig plats för detta diskuterade vi gemensamt. Teknikutprövning
gjordes, och nyinköp genomfördes av videokamera, stativ, USB-minnen, separata hårddiskar,
litteratur mm.
December-januari
(Läraranalys av inspelade klassrumsexempel)

Filmaren redigerat inspelat material, i samråd med oss forskare. Slutprodukt fyra olika videofilmer
mellan 15-20 min. långa/ per lektion. Filmerna visades och diskuterades. Samtal under och efter
videogranskandet dokumenterades med två olika kameror (sköttes av filmare resp. oss).
Träff Vansbro: 13 december, deltagare: Projektets två lärare och tre av deras kolleger, två
forskare/projektledare och en filmare. Analysarbete utifrån filmvisning i fyra timmar samt
efterarbete av forskare och filmare ytterligare två timmar i direkt anslutning till träffen.
Träff Söderbaumska: 15 december, deltagare: Projektets två lärare och en av deras kolleger, två
forskare/projektledare och en filmare. Analysarbete utifrån filmvisning i tre timmar samt
efterarbete av forskare och filmare ytterligare två timmar.
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Februari – mars 2012

(Läraranalys av inspelade reflektioner och redigeringsarbete)
Filmaren genomfört redigering av inspelat material. Slutprodukt två olika videofilmer där urval
från inspelningen vid decemberanalysen klippts ihop med en del klassrumsexcerpter för att
exemplifiera. Filmerna visades och diskuterades. Samtal under och efter videogranskandet
dokumenterades med två olika kameror (sköttes liksom föregående omgång av filmaren och oss).
Gemensam träff på Högskolan Dalarna – genomförts 7 februari, plats= NGL-/IKT
sammanträdeslokal Campus Falun. 9 deltagare: 3 lärare Smedbergsskolan/Vansbro, 2 lärare
Söderbaumska/Falun två forskare/projektledare, en doktorand och en filmare.

Resterande insatser vt 2012:
Arbetsmöten, sortering av empiriskt material
Litteraturstudier och påbörjat analysarbete utifrån förstudien.
Formulering av ansökan om fördjupat fortsatt projekt: Vi skriver utifrån deltagande skolors önskemål, att
inlämnas till Skolforskningsfonden 30 mars -12.
Författande: Svensk artikel och abstract till engelsk artikel.

Huvudstudie – upplägg
I detta avsnitt presenteras inledningsvis de frågeställningar som gruppen enades om initialt i
huvudstudien. Därefter presenteras upplägget för genomförandet. I likhet med redovisningen av
förstudien visar översikten detaljerad beskrivning i kronologisk ordning. Här gällde som tidigare
beskrivits fyra kommuner. Dessa har beskrivits närmare i rapportens föregående metodavsnitt –
se rubrik Deltagande kommuner.
Jämfört med förstudien vidareutvecklade vi den övergripande forskningsfrågan i huvudstudien på
följande vis:
• Hur kan lärare och elever bedöma matematiska förmågor i kreativa och estetiska lärprocesser?
Gemensamt formulerade vi även ett antal underfrågor:
•
•

Hur kan video användas som metod för att bidra till lärares egen kompetensutveckling när det gäller summativ
och formativ bedömning?
Vilka verktyg anser lärare att de behöver för att bedöma elevers kunskaper i kreativa och estetiska lärprocesser?

Tidsramar och översikt av genomförda pass
Vi har i denna listning utgått ifrån minnesnoteringar, närvarolistor och mailinformationer. Skolor
namnges nedan under punkten Planeringsmöte. Däremot inga namn på personer, endast
yrkesfunktioner. Vi vill redan nu tillägga att det var betydligt fler personer som vi mötte under
den här perioden. Vissa lärarkolleger till deltagarna medverkade vid enstaka tillfällen för att vidga
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kretsen i det kollaborativa samtalet. Några skolledare deltog också ibland. Ett urval dagordningar
har vi bilagt rapporten som förtydligande av olika innehåll i upplägg (se Bilagor 3a-c).
Introduktionsmöte, för lärare och rektorer
v.39, den 25/9 2012. Återkoppling och redovisning av förstudierapport och introduktion till
kommande satsningen. Deltagare: representanter från 4 kommuner (lärare, skolledare, och
representant från Barn- och utbildningskansliet i en av kommunerna). 2 doktorander och 2
forskare, Powerpoint-presentation. Grovskiss diskuteras.
Arbete med ansökan om utlåtande från Etiknämnden /H Da
Oktober och november ht12.
Ansökan inlämnad den 31/10 2012 (v.44) + kompletterad ansökan inlämnad 10/12 2012 (v.50).
Informationsbrev till föräldrar
Vi har skapat informationsbrev både på svenska och på engelska, detta har gjorts i samverkan
med projektets deltagande lärare. Levererats till föräldrar 1-2 veckor före våra besök.
Planeringsmöte och personer
v.41, den 11/10 2012, Högskolan Dalarna kl. 10-14 i sal 259.
Detta mötes syfte; sätta oss in i projektbeskrivningen och den övergripande planeringen för att
göra en detaljplanering som är anpassad till skolorna, lärarna och undervisningen.
Medverkande: Lärare Vansbro, lärare Söderbaumska, filmare, forskare.
Datainsamling – Huvudstudie
Besök – Planering Mora

v. 43 Onsd. 24/10 2012 kl. 14-16 Morkarlbyskolan (0-6), Mora
v. 43 Fred. 26/10 2012 kl. 14-16 Morkarlbyhöjdens skola (H), Mora (+ filmare)
Besök Falun

v. 47, 20/11 2012, Introduktion till klasser – Söderbaumska
v. 48, 27/11 2012, Första insamling av empiriska data. Filminspelning vid lektionspass,
Söderbaumska (Filmaren och en av forskarna, den andre forskaren fotograferade).
fm med Åk 2, Lärare (kl. 10.30 -11.50) /em med Åk 9, Lärare (kl. 12.00 -13.20)
Besök Hedemora

v. 47 23/11 2012 – Besök på Vasaskolan, Samtal med lärare och besök i olika
klassrumsverksamheter. Ej filmning eller fotografering. Lärare + bildlärare + oss båda forskare.
Planering ovh avstämning

v. 50 Högskolan Dalarna 11/12 2012 kl. 12-16, lunchmöte Gässlingen, därefter sal 313.
Deltagare: Lärare, filmare, forskare och 2 doktorander
(Analystillfälle HDa 2012-12-11, 10 personer närvarande.)
Besök Vansbro och Mora

v. 2 Torsd 10/1 2013 10-12 – Vansbro, Smedbergsskolan Kollegial planering / (lärare olika
stadier/skolor från kommunen)
v. 2 Torsd. 10/1 2013 kl. 14-16 – Mora, Morkarlbyhöjdens skola. Kollegial planering / (lärare
olika stadier/två skolor från kommunen + forskare)
Besök Falun
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v. 7 Torsd. 14/2 2013 Kollegial analys av inspelade lektioner – Söderbaumska skolan, kl. 1416 – inspelning av filmare
(Analystillfälle Falun 2013-02-14, 10 lärare, rektor, 2 forskare =13 personer)
Besök Mora

v. 8 20/2 2013 – Filmaren gör inspelning Åk 5, Lärare Morkarlby skolan
(v.2-8). Feb 2013 - Filminspelning av lärare själva i tre klasser Morkarlbyhöjdens skola)
Besök Vansbro

v.10 Onsd. 6/3 2013, Smedbergsskolan, Kollegial analys av inspelade lektioner – kl. 14-17
(lärare– Filmaren och en av forskarna, den andre forskaren fotograferade).
(v.2-8). Feb 2013, Filminspelning av lärare själva i klasser på olika skolor.
Besök Vansbro + Mora

v. 11 Torsd. 14/3 – Vansbro 11.30 – 14.00, Lärare åk 2, 3, 5, 8, Planering vidare/matriser.
(Analystillfälle Vansbro 2013-03-14, 4 lärare, rektor, 2 forskare, 1 filmare = 7 personer)

v. 11 Torsd. 14/3 2013 Morkarlbyhöjdens skola 14.40 – 16.30 ca Kollegial analys av inspelade
lektioner. (lärare från Morkarlbyhöjden och Morkarlby skolan). Filmning.
(Analystillfälle Mora 2013-03-14, 4 lärare, 2 forskare, 1 filmare =7 personer)
Gemensam avslutande träff för Analys & Diskussion

v.17 Torsd. 25/4 2013 - kl. 10-15, Sal 313 (Lunch Vildgåsen).
Ett seminarium för att göra analyser tillsammans av producerat/redigerat videomaterial och
matriser – samt ny inspelning av filmare. Möte omfattande hela projektgruppen + en doktorand.
Filminspelat kollegialt samtal utifrån upplevelser av varandras lektionssammanhang – presenterat
som redigerat filmmaterial, oredigerade sekvenser o/e bildspel med dokumentation i form av
fotografier. Filmexempel redovisas från olika utrustningar som utprövats. Litteratur presenteras,
samt matriser och Skolverksskrifter diskuteras.
(Analystillfälle HDa, Slutseminariet 2013-04-25, 11 personer närvarande)

Databearbetning och konferensdeltagande
Under projektets sista år har bearbetning av befintliga data gjorts, inläsning av texter, samt
påfyllnad av kompletterande data. Som led i processen har vi också sökt kontakter med andra
forskare inom forskning som hade beröringspunkter med vår egen studie. Vi sökte kontakter via
olika konferenser. Under denna senare del av processen har vi även utvecklat kortare och längre
texter att presentera i olika sammanhang. Detta avsnitt presenterar exempel från slutfasen av vår
studie.
Projektarbete maj 2013 – okt. 2014
Efter det avslutande seminariet i april 2013 startade bearbetningen av alla insamlade data. Vi
författade en enkät som vi också ville ha som en utvärdering av projektet. Det visade sig att vi var
tvungna att återkomma ett flertal gånger och påminna för att få enkäten besvarad. Vi fick tack
vare det även möjlighet ringa och samtala med våra lärare för att få in svar.

En stor del av vårt arbete blev att beskriva förloppet med alla träffar, bearbetning av insamlat
material, transkribering och kategorisering av samtalen, sammanfatta och redogöra för de svar vi
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fått i våra båda enkäter. Men mest av allt har vi ägnat tid åt att, utifrån de resultat vi fått, finna en
vidgad vetenskaplig förankring för hela projektet. Analysarbetet av empiriska data har vi varvat
med att författa artiklar kring teman som särskilt framträtt och som vi engagerats av samt deltagit
vid konferenser för att presentera och pröva våra tankar och texter (se mer om det i stycket
nedan). Arbetet med projektets slutrapport har genomförts successivt, där processen präglats av
både parallellt enskilt skrivande och gemensamma sittningar för detaljerat skrivarbete. Bilder från
dokumentationen har valts ut i samråd till rapportens figurer, liksom nyskapade illustrationer.
Artiklar /papers /ppt
Under projektperioden har vi på grund av olika engagemang författat (eller påbörjat) artiklar för
publikation på engelska, i syfte att ge en bredare spridning – och där våra data bildat en del i
texten. I de fall vi sökt presentationsaccept vid konferenser av nordisk eller internationell karaktär
har vi författat kortare abstract. Författande har gällt en engelsk artikel, två utkast till artiklar och
fem engelska abstract/papers för presentation vid internationella konferenser. Deltagande vid
konferenser (sex stycken – se separat avsnitt).

Här följer exempel på vår textproduktion:
*“Multimodal reflection moments. Reflective documentation - video as part of a visual method”.
(Helena). CAVIC-publication, abstract. Nordic Meeting, Iceland feb.12 – resp. Estland sept.12.
* ”Which Modes are Visible in Students´Accounts when Communicating a Solution to a
Mathematical Task?” (Eva Taflin/Anna Teledahl). Konferensartikel. PME-conference,
(Psychology Mathematics Education), Canada – aug.14.
*“Multimodal Mathematical Context and Video – as a Tool for Teachers´Assessment” (Eva
Taflin / Helena Danielsson, The 4th Designs for Learning Conference, Sthlm univ. – maj 14.
*“Documenting Camp Cavic: Video as tool for the reflective practitioner “. (Helena
Danielsson, OK, peer reviewed jan-14). Ska ingå i nordisk antologi, EDGE – 20 Essays on
Contemporary Art Education, Multivers förlag. Utgivning ht14/vt15.
* “Ethical Filming and Editing – a multifaceted challenge in research work”. Insänds för
peer review i The International Journal of Art and Design Education eller Journal of Visual
Communication and Image Representation (Helena Danielsson)
I Bilaga 8 presenteras ett urval av våra artiklar, abstract, papers. Till presentationstillfällen av
lokal, nationell eller internationell presentation har vidare olika power-points sammanställts.
Dessa presenteras i komprimerad form i Bilagor 9-11.
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Konferensdeltagande
Under projektperioden har vi deltagit i ett antal konferenser. Ibland var det för att medverka med
presentation av delar från vår studie och lyfta frågor som led i att gagna vår analysprocess, ibland
för att vidga kontaktnätet och få impulser till nya intryck och teoridiskussioner. Vi båda forskare
reste i möjligaste mån tillsammans, men i vissa fall var det vettigare att resa var och en för sig.
Vid tre av konfenstillfällena deltog en av doktoranderna.

Ht13:
Sept 18-20 2013 - The Second ESMA Conference, University of Cagliari, Italy. Theme:
“Mathematics and the Arts”. (Eva/Helena)
Oct 11 2013 - “Mind Picture Image (MIPI): A Seminar on Visual Perception and the Human
Mind. University of Helsinki, Finland (Eva/Helena)
21-22 november 2013 - Nationell Bildpedagogisk Konferens, Linnéuniversitetet, Växjö
”Video som visuell metod – exempel från ett skolforskningsprojekt om multimodal undervisning
för bedömning i matematik” (Helena)
Vt14:
5 febr 2014 - MADIF - Matematikdidaktisk forskningskonferens, Umeå universitet ”Which
Modes are Visible in Students´ Accounts when Communicating a Solution to a Mathematical
Task?” (Eva/Anna T.)
6-9 maj 2014, presentation vid The 4th Designs for Learning Conference, Stockholm
University “Multimodal Mathematical Context and Video – as a Tool for Teachers´
Assessment” (Eva/Helena + Anna T. i auditoriet).
7-11 juli 2014, The 34th World Congress of the International Society for Education through Art. Melbourne,
Australia “Ethical Filming and Editing: A Multifaceted Challenge in Research Work” (Helena)
För att få stimulans och nytänkande sökte vi oss efter fasen med datainsamlandet till olika
sammanhang där forskarkolleger möttes. Som vi visar i listan handlade det här om varierade fält;
förutom matematikdidaktik, och bilddidaktik sökte vi pedagogiska fora där designteoretisk bas
gällde liksom forskarerfarenheter kring multimodalitet och skola. I ett sammanhang antog vi
inbjudan från det nordiska nätverket NNDV – The Nordic Network for Digital Visuality, för att
delta på en tvärvetenskaplig seminariedag om visuell perception i människors liv. Av en slump
fann vi via nätet information om en internationell konferens på tema Mathematics and the Arts
(ESMA). Den konferensen förenade oss i många aha-upplevelser och bidrog till att se våra data
och ämneskombinationer på ett nytt sätt. För att illustrera något av den upplevelsen ges nedan ett
antal exempel från vår samling av fotografier därifrån.
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Fig. 5. Fem fotografier från konferens om ”Mathematics and the Arts”
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Redovisning av empiriskt material
Först ges en samlad översikt av all data av insamlat empiriskt material. Både rådata och bearbetat
material redovisas, och görs separat för förstudie respektive huvudstudie. Därefter presenteras de
delar som är av specifikt intresse för denna studie. Det görs i följande ordning:
Elevuppgifter som lärare utvecklat och använt, Data från respektive skola/årskurs/klass, Varianter av
kollaborativa samtal i studien, Redovisning av samtal, Redovisning av enkätinnehåll.
Översikt – insamlat i Förstudien
Foton – 220 st, färg
Oredigerat videomaterial – 2 kameror, sammanlagt ca 30 tim.
Redigerat videomaterial – totalt ca 80 min.
Ljudinspelningar – totalt ca 130 min.
Lektionsskisser /Textade elevinstruktioner – 4 st.
Arbetsmaterial /Bedömningskriterier i matematik – 1 matris/ work in progress
Lärarenkät – från 4 lärare
Översikt – insamlat i Huvudstudien
Foton – 675 st, färg
Oredigerat videomaterial – 5 kameror, från filmare/forskare/lärare = totalt ca 70 tim.
Redigerat videomaterial – 6 filmer, totalt ca 1 tim.
Testfilmat för teknikjämförelse olika mindre kameror – 9 tim.
Ljudinspelningar – totalt ca 20 min.
Lektionsskisser /Textade elevinstruktioner – 10 st.
Lektionsplaneringar – 3 st.
Arbetsmaterial /Bedömningskriterier i matematik – 4 st, utvecklade på olika vis
Lärarenkät – från 9 lärare

Elevuppgifter - förstudie respektive huvudstudie
Här presenteras de ”tasks”, kreativa uppgifter, som lärarna valde och formulerade till eleverna.
Samtliga uppgifter finns med i Bilaga 5 och presenteras nedan med ett mer detaljerat matematiskt
innehåll. I förstudien förekom fyra olika lektionsuppgifter och i huvudstudien två.
I förstudien deltog 4 lärare med inspelat eller fotograferat material och i huvudstudien 7 lärare.
Två av de lärare som deltagit i förstudien deltog också i huvudstudien. Förutom de lärare som
bidrog med material deltog ett flertal lärare som kolleger tillsammans med rektorer och
doktorander i de gemensamma träffarna. Här presenteras endast de uppgifter som filmats eller på
annat sätt dokumenterats. Lärarnas val av uppgifter och val av arbetsformer i huvudstudien
innebar att geometriska objekt (där definitioner och språkliga uttryck är väl definierade)
diskuterades i samtliga klassrum.
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Fig. 6. Elever i åk 2 blundar, bygger, använder olika sinnen för att träna formuppfattningar.

Förstudie
Lärare 1 - årskurs 5
Läraren presenterar uppgiften som övningar av multiplikation, men där kroppen och olika sinnen
används och stimuleras, t.ex. synen, hörseln och talet. Eleverna delades in i grupper som arbetade
på olika stationer. Klassrummet möblerades och anpassades till uppgifterna. Lektionen var
planerad till ca 50 minuter och i lärarens planering framkommer det tydligt hur lång tid
introduktionen, de olika stationerna och avslutningen ska ta (se Bilaga 5a).
Övning 1: Slalombana; med multiplikationsuppgifter utskrivna på A4-papper och placerade på
stolar, eleverna ska svara på en multiplikationsuppgift innan de fortsätter till nästa stol och
uppgift. En elev tar tid på en annan elev som tar sig fram i slalombanan så fort som möjligt. När
alla sprungit och fått sin tid skrivs den upp på ett formulär. Eleverna var sedan intresserade av att
jämföra sina tider.
Matematiken i uppgiften: Uppgiften tränar automatisering av tabellkunskaper via huvudräkning,
färdighetsträning.
Övning 2: Memory; spelkort som placeras ut. Eleverna spelar två och två, de tar två kort som blir
en multiplikation som de ska svara rätt på och om de svarar fel lägger de tillbaka korten. De
spelar tills korten på bordet är slut.
Matematiken i uppgiften: Uppgiften tränar automatisering av tabellkunskaper via huvudräkning.
Övning 3: Stress; Spelkorten är uppdelade i två högar. Eleverna spelar två och två. Här vänder de
upp ett kort var och svarar på multiplikationen. Den som svarar rätt först får korten, de spelar
tills en elev fått alla kort.
Matematiken i uppgiften: Uppgiften tränar automatisering av tabellkunskaper via huvudräkning.
Övning 4: Mattesagor; eleverna spelar två och två med spelkort. De drar två kort och hittar på en
mattesaga med de tal de dragit. De räknar även ut svaret med valfritt räknesätt. Den som svarat
rätt får behålla korten. Man spelar tills korten är slut.
Matematiken i uppgiften: Uppgiften tränar matematisk modellering, tillämpningar och tolkning av
matematiska uttryck. Eleverna väljer själva storheter. Särskilt tränas de generella matematiska
uttrycken och hur de används för att beskriva en vardagshändelse, en verklighet. Dessa typer av
övningar är central för att eleverna ska förstå övergången mellan den konkreta verkligheten och
den abstrakta matematiken.
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Övning 5: Jonglera; eleverna arbetar två och två och har två ärtpåsar som de ska jonglera med
samtidigt som de rabblar multiplikationstabeller. När de missar eller tappar ärtpåsen är det den
andres tur. Man håller på en bestämd tid.
Matematiken i uppgiften: Uppgiften tränar automatisering av tabellkunskaper via huvudräkning.
Lärare 2 - årskurs 5
Läraren har via nätet funnit en uppgift som behandlar bråkuttryck. Eleverna placeras i grupper
för att samarbeta. Varje elev ska självständigt utföra uppgifter som är presenterade på en stencil
(se Bilaga 5b). Till sin hjälp har eleverna olikfärgade papper, sax och lim. Eleverna ska fylla en
större rektangel med mindre bråk/rektanglar bestående av enhetskvadrater (bråk). Uppgiften har
stigande svårighetsgrad A-E och eleverna ska som en deluppgift själva konstruera en
rektangeluppgift som kamraten ska lösa.
Matematiken i uppgiften: Bråk och förståelse för olika bråkuttryck. Rektanglar bestående av olika
färger och bråkuttryck som tillsammans bildar en helhet (t.ex. bilda en rektangel bestående av 12
delar så att 1/4 grön + 1/3 orange + 1/6 blå + 3/12 gul).
Lärare 3 - årskurs 9
Läraren har producerat ett häfte med uppgifter som alla behandlar rymdgeometri (se Bilaga 5c). I
presentationen av uppgiften har läraren beskrivit vad eleverna ska träna; matteord, begrepp som
behandlar rymdgeometri samt dimensioner såsom längd, area och volym. Till sin hjälp har
eleverna olika papper, sax, linjal, litermått, räknehjälpmedel och laborativt material i form av
färdiga kroppar av bekanta former. De ska redovisa sina lösningar och i förekommande fall även
en ritning.
Matematiken i uppgiften: Rymdgeometri; dimensioner, längdmått, areamått, rymdmått.
Uppskattningar, rimlighetsbedömningar, mätningar, beräkningar.
Övning 1: Volymen av en mjölkförpackning. Eleverna ska kontrollera om en enlitersförpackning
rymmer en liter utan att hälla i en vätska. Uppgiften är detaljerat beskriven (i detta exempel med
lösningsförslag). Lösningen ska presenteras skriftligt.
Matematiken i uppgiften: Uppskatta, mäta och beräkna. Ge förslag på alternativa mått.
Övning 2: Jämförelse av volymen av en cylinderformad tunna och ett rätblock. Det faller regn på
ett tak som samlas upp i en tunna. Hur många mm regn har det fallit när tunnan är full? Måtten
på tunnan och taket är givna (i detta exempel med lösningsförslag). Lösningen ska presenteras
skriftligt.
Matematiken i uppgiften: Sambandet area-volym. Beräkningar, färdighetsträning.
Övning 3: Jämförelse av volymen på två olika öppna cylindrar. Eleverna ska forma två öppna
cylindrar av A4-papper genom att använda långsidan respektive kortsidan som höjd i cylindern.
De ska sedan jämföra volymerna. Lösningen ska presenteras skriftligt.
Matematiken i uppgiften: Uppskatta, mäta och beräkna.
Övning 4: Jämförelse av volym. Eleverna ska utgå från ett cm-rutat A4-papper och forma ett
öppet rätblock genom att klippa bort kvadratiska hörn. De ska undersöka vilket rätblock som har
störst volym genom att succesivt klippa hörn och göra beräkningar samt redovisa genom att fylla
i en tabell. I anvisningen kan eleven läsa ”Innan du gjort några klipp är volymen 0
kubikcentimeter. Om du fortsätter att klippa blir volymen åter 0 kubikcentimeter. Vilket klipp är
det?” Lösningen ska presenteras skriftligt.
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Matematiken i uppgiften: Mätning, beräkning, redovisning av lösningar i en tabell, jämföra och
argumentera.
Övning 5: Begränsningsarea och volym på några kroppar. Eleverna får formler för tetraeder och
cylinder, volym och mantelarea nedskrivna på stenciler. Eleverna ska mäta, räkna och jämföra.
De blir uppmanade att finna alternativa lösningsstrategier. Lösningen ska presenteras skriftligt.
Matematiken i uppgiften: Mäta och beräkna.
Lärare 4 - årskurs 9
Läraren har formulerat en uppgift med en gris (det är strax före jul och i den ursprungliga
uppgiften är det en hund) som sitter fast i ett 10 meter långt koppel på ett hus som har måtten
10x20 meter. Det gäller för eleverna att bestämma var kopplet ska fästas i huset om grisen ska ha
så stor area som möjligt att röra sig på. Lösningen ska innehålla skalenlig bild och tre alternativa
placeringar av kopplet, lösningen ska redovisas på ett blädderblock. Till sin hjälp har de
snöre/koppel, sax, räknehjälpmedel.
Matematiken i uppgiften: Skala och cirkeln area. Beräkningar.

Fig. 7. Exempel från process med yngre elever i huvudstudien.
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Fig. xxx

Fig. 8. Exempel från process med äldre elever i huvudstudien.
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Huvudstudie
Lärare 5 – årskurs 2
Läraren har planerat ett flertal aktiviteter som alla har samband med geometriska objekt. Hon går
även vidare och visar på sambandet mellan ett geometriskt objekt och en talserie då hon låter en
kvadrat växa som kvadrater av flera mindre kvadrater. Under lektionen behandlades ett flertal
olika uppgifter.

Övning 1: Eleverna får geometriska polygoner (rektanglar, kvadrat, romb, parallellogram) som de
ska sortera efter egenskaper. Eleverna är grupperade av läraren för att samtala och komma
överens om hur de ska sortera objekten.
Matematiken i uppgiften: De begrepp som läraren listat att eleverna ska arbeta med är; sida, hörn,
fyrhörning, kvadrat, cirkel, triangel, rektangel. Läraren har även listat de förmågor som ska
utvecklas; föra och följa resonemang, använda matematiska begrepp, kommunicera med
matematiska uttrycksformer, formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera
valda metoder och strategier. Den femte förmågan, procedurförmågan, anser läraren att
läroboken står för.
Övning 2: Eleverna får i uppgift att göra en uteplats med plattor (kvadrater av papper som läraren
placerar med magneter på vita tavlan, se fotografier i Fig.7 ovan). Den första plattan består av en
kvadrat och benämns av läraren figur A och eleverna ska ta reda på hur många kvadrater som
behövs för att göra figur K.
Matematiken i uppgiften: Eleverna tränar alfabetet som kvadrattal; A-1, B-4, C-9, D-16, E-25 […] K121. Matematisk modellering och matematisk tillämpning, att se sambandet mellan tal, kvadrat
och plattor på marken.
Övning 3: Eleverna får geometriska objekt i olika färger som de ska känna på och beskriva med
termerna kant, hörn, rak, parallell etc.
Matematiken i uppgiften: Kommunicera matematiska begrepp språkligt.
Matriser: Till dessa övningar hade lärarna tillsammans gjort en matris som var anpassad till
uppgiften. (Se Bilaga 5f)
Lärare 6 – årskurs 3
I samband med planeringstillfällena då alla lärarna träffades bestämde de att de skulle arbeta med
samma uppgifter som lärarna gjort i den videovisade lektionen. I den kommun som lärare 6 var
verksamma bestämde hela lärarlaget att de skulle se hur progressionen årskurs 1-9 kunde bli
tydlig.
Övning 1: Eleverna sorterar geometriska objekt för att finna likheter och olikheter. Objekten är
förpackade i kuvert. Eleverna får ett eget kuvert med 14 olika objekt som de arbetar enskilt med.
De ska sedan blunda och lyssna när läraren beskriver ett objekt som de ska välja ut. Syftet är att
skriva ner en korrekt definition för det aktuella objektet på tavlan.
Matematiken i uppgiften: Termer, begrepp, definitioner.
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Övning 2: En elev beskriver ett geometriskt objekt för en kamrat som inte ser det beskrivna
objektet. Kamraten ska sedan gissa vilket objekt som beskrivs. Objekten är kombinationer t.ex.
en cirkel inskriven i en kvadrat, triangel i en åttahörning, cirkel i en femhörning, liksidig triangel i
en rätvinklig triangel, totalt 14 olika objekt.
Matematiken i uppgiften: Träna på termer, begrepp och definitioner. Kommunicera med
matematikens uttrycksformer.
Matris: Till dessa övningar hade lärarna tillsammans gjort en matris som var anpassad till
uppgiften och som visar progressionen 1-9. ( Se Bilaga 5f)
Lärare 7 - årskurs 5
Lärare 7 arbetade ensam och hade inga kolleger som var intresserade av att delta i studien. Det
fanns ett samarbete med högstadiet och lärare 5 deltog med lärare där i de analystillfällen som
erbjöds. Den uppgift som han valde var en som han även sett videoinspelad.

Eleverna får konstruera egna lådor av en kvadrat som har sidan 15 cm. Läraren visar ett mått med
250 ml som han säger är det maximala som får plats i lådan. Eleverna ska sedan ta reda på vilka
längder sidorna har och hur stor volym lådan har genom att fylla den med ris. Övningen är en
variant på Lärare 9 nedan.
Matematiken i uppgiften: Konstruera öppna lådor. Mäta och beräkna. Uppskatta och bedöma
rimlighet.
Matris: Läraren deltog i de matriskonstruktioner som lärare 10 använde. Matrisen används för att
avgränsa och bedöma färre förmågor.
Lärare 8 - årskurs 8
Lärare 8 ingick i den grupp där man ville se en progression från årskurs 1-9, det visade sig att
läraren här inte var nöjd med den ursprungliga uppgiften utan ville ha en uppgift med större
utmaningar. Det ledde till att eleverna arbetade med en extra stencil.

Eleverna arbetade med samma geometriska objekt i samma kuvert som eleverna i årskurs tre.
Eleverna genomförde uppgiften i par och redovisade öppet för klassen och läraren. Läraren lät
eleverna upprepa geometriska ord. Eleverna använde sedan samma objekt och kamraten ställde
ja/nej frågor tänkt att leda till att en speciellt utvald figur kan identifieras (jfr leken ”tipp”).
Eleverna fick sedan en stencil med flera olika trianglar (likbent, liksidig, rätvinklig, trubbvinklig)
och en särskild stencil med instruktion till hur de ska arbeta med trianglarna (rita ut höjder).
Matematiken i uppgiften: Träna på termer, begrepp och definitioner. Kommunicera med
matematikens uttrycksformer.
Matris: Till dessa övningar hade lärarna tillsammans gjort en matris som var anpassad till
uppgiften och som visar progressionen 1-9. ( Se Bilaga 5f)
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Lärare 9 - årskurs 9
Läraren har valt ett problem från boken 32 rika problem. Problemet innebär att eleverna ska utgå
från en kvadrat med sidan 15 cm, klippa bort kvadratiska hörn, vika upp och konstruera rätblock.
De ska sedan beräkna de olika volymerna för att finna viket rätblock som har störst volym. De
får också en uppmaning att ta reda på om det finns något samband mellan
mantelarean(pappersarean, begränsningsarean) och volymen. De som hinner får utgå från en
rektangel med andra mått.

Läraren hade kopierat uppgiften från en bok men valt att låta eleverna hoppa över de sista
deluppgifterna. Orsaken till detta kan vara fler till exempel att hen ville ta upp det gemensamt i
klassen, att eleverna skulle hållas mer samman under arbetet eller att uppgifterna sparades till ett
senare tillfälle.
Matematiken i uppgiften: Konstruera öppna lådor. Mäta och beräkna. Uppskatta och bedöma
rimlighet. Redovisa i tabeller.
Matris: Till dessa övningar hade lärarna tillsammans gjort en matris som var anpassad till
uppgiften. I denna klass fanns också en särskild matris för självvärdering och kamratvärdering.
Lärare 10 - årskurs 9
Eleverna konstruerade lådor med kvadrater som hade sidan 15 cm (se lärare 9 ovan).
Matematiken i uppgiften: Konstruera öppna lådor. Mäta och beräkna. Uppskatta och bedöma
rimlighet.

Matris: Till dessa övningar hade lärarna tillsammans gjort en matris som var anpassad till
uppgiften. (Se Bilaga 5e, samma matris som lärare 7).
Lärare 11 - förberedelseklass
Eleverna arbetade enskilt och i par med att finna sambandet mellan diametern och omkretsen
hos olika cirkelformade föremål i rummet; tallrikar, koppar, etc.
Matematiken i uppgiften: Eleverna mätte och beräknade ett värde på pi. De kommunicerade
matematiska objekt och termer, cirkel, radie, diameter.

Matris: Till dessa övningar hade läraren ingen matris.

Sammanfattningsvis så valde alla lärare att arbeta inom området geometri. Det förekom två skilda
uppgiftstyper som båda var av kreativ karaktär och som inbjöd till multimodala arbetsformer. I
ena fallet var det geometrisk objekt som skulle identifieras, benämnas, sorteras, beskrivas, mätas,
beräknas och definieras. I det andra fallet var det volymer som skulle konstrueras, mätas och
beräknas.
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Fig. 9. Elever på högstadiet skapar en rektangulär form genom att hålla i varandras händer.

Data från lektionerna
Lärare 1-4 – årskurs 9 och 5:
Samtliga lektioner filmades av en professionell filmare och forskarna. Lektionerna
dokumenterades även med stillbilder.
Lärare 5 – årskurs 2:
Lektionen filmades av en professionell filmare och forskarna med två kameror och
dokumenterades även med foto. En redigerad film (8 minuter) visades sedan för lärarens kolleger
och alla deltagare i studien.
Lärare 6 – årskurs 3:
Läraren lånade kamera och spelade in lektionen tillsammans med en kollega. Ingen professionell
filmare eller forskare deltog. Delar av materialet visades för kolleger och deltagare i studien.
Lärare 7 – årskurs 5:
Lektionen filmades av professionell filmare och redigerades för visning i lärarkollegiet och
forskningsgruppen.
Lärare 8 – årskurs 8:
Läraren filmade själv in sin klass med elever som arbetade med geometriska objekt och ritade in
höjder i trianglar på sina stenciler.
Lärare 9 – årskurs 8:
Lektionen filmades av en professionell filmare och forskarna med två kameror och
dokumentreades även med foto. En redigerad film (13 minuter) visades sedan för lärarens
kolleger och alla deltagare i studien.
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Lärare 10 – årskurs 9:
Tre elever arbetade självständigt framför en uppriggad kamera.
Lärare 11 – förberedelseklass:
Stillbilder på händer där elever arbetar med konkret material. Interiörbilder från klassrum.

Kollaborativa samtal – olika varianter i vårt projekt
I samband med vår design av studien ingick att varierade sammanhang för kollaborativa samtal
skulle arrangeras. Vi var öppna för att pröva den modellen i skiftande former. Som ett
förtydligande ges här exempel på varianter av pass med kollaborativa samtal som förekommit
(närmare presentation ges i följande avsnitt av resultatkapitlet). Vid dessa samtal bidrar
individerna utifrån olika (yrkes)perspektiv till utvecklat tankeutbyte. Under vår för- och
huvudstudie ägde kollaborativa samtal rum i följande typer av kontexter och gruppvarianter:
I.

Möte på Högskolan. Lärare, skolledare från olika kommuners skolor, 2 doktorander, 2 forskare
(som representerade två olika ämnesfält). Hade karaktär av informationsmöte, med
presentation av förstudien som utgångspunkt för att stämma av önskemål, och ha utbyte av
idéer inför fortsatt projekt. Ej inspelning.

II.

Möte på en skola. Enbart lärarkolleger på samma skola. 2 forskare deltar (alt. två forskare och 1
filmare f a ”avlyssna” och planera kommande möte). Ej inspelning.

III.

Möte på Högskolan. Lärarkolleger från tre kommuner/skolor i projektet, 1 extern
matematikresurslärare, 2 forskare, filmare. Ej inspelning.

IV.

Möte på en skola. Enbart lärarkolleger på samma skola. 2 forskare deltar (alt. två forskare och 1
filmare f a ”avlyssna” och planera kommande möte). Ej inspelning.

V.

Möte på en skola. Enbart lärarkolleger på samma skola, dvs. de som är deltagare i projektet. Ej
inspelning.

VI.

Möte på en skola. Enbart lärarkolleger på samma skola. 2 forskare deltar (alt. två forskare och 1
filmare). Samtalet videoinspelas.

VII.

Möte på en skola. Förberedelseklass. 2 forskare, 1 bildlärare och klass- och ämneslärare
(matematik). Kollaborativt samtal i klassrumsmiljön, direkt efter betraktad lektion, med
multimodal uppgift. Ej inspelning.

VIII.

Möte på en skola. Projektets lärare på skolan + lärare från ett urval fler stadier o/e skolor inom
samma rektorsområde. (t.ex. matematik-lärarlag). 2 forskare.
1 filmare. Samtalet
videoinspelas.

IX.

Möte i högskolemiljö. 2 forskare, filmare. Genomgång av filmat material där lärare är i
verksamhet med elever, eller där lärare kommenterat utifrån videoavnitt. Ej inspelning.

X.

Möte i skolmiljö. Enbart lärare i projektet och två forskare. Samtal i gruppen efter att ha sett
två videoavsnitt från klassrumsarbete. Ej inspelning.

XI.

Möte på en skola. Lärare från olika rektorsområden, men inom samma kommun, alla deltagare i
projektet. Samtalet videoinspelas – alt. ej inspelning.
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XII.

Möte på en skola. Projektets deltagande lärare, inklusive skolledare och hela lärarkollegiets s.k..
mattegrupp (över 10 pers.), 2 forskare. Samtalet videoinspelas (utan filmaren – vi forskare
filmade själva).

XIII.

Möte på Högskolan. Lärare i projektet, två forskare, 1 filmare, (och del av passet doktorand).
Samtal i gruppen, först gemensam lunch - därefter efter att ha sett tre varianter av avsnitt från
lärares tidigare kollaborativa samtal utifrån gemensam videoupplevelse (se ovan).

XIV.

Möte utanför skola/högskola. 2 forskare, filmare. Gemensam reflektion. Ej inspelning.

Benämningen ”Möte på en skola” där kollegiala eller kollaborativa samtal äger rum kan i vårt
sammanhang alltså innefatta olika storlekar av grupper och olika ”mix” av personer.
Inspelning av kollaborativa samtal kan i vår studie beskrivas som en process: Innan ett samtal
videofilmas av i gruppens tankeutbyte har kontakten föregåtts av flera tidigare besök, med t ex.
allmän information, introduktion för klasser, eller att skolbesök med klassrumsfilmning ägt rum.
Efter en klassrumsinspelning har det sedan löpt en period – mellan 2-5 veckor i allmänhet, för att
filmaren ska ha hunnit redigera ihop lagom omfång av avsnitt, med relevanta excerpter, för
kommande mötestillfälle. Då har ett kollaborativt samtal erbjudits, dels utifrån videoinspelat
material på skolan, dels sådant som filmats/fotograferats/ljudbandats i annan (främmande)
skolmiljö som ingång. Forskarna har även fört in frågor på dagordningen och haft med material
om multimodala uppgifter, matriser eller annan relevant information. Det kollaborativa samtalet
spelas in med video. Vid nästa fas får deltagande lärare även se delar av detta inspelade
videosamtal - det spelas upp tillsammans med bitar av de klassrumsexempel som kommenterats.
Vid denna fas finns även fler lärare i kollegiet och i förekommande fall skolledare närvarande.
Samtalet spelas in även denna gång för att kunna användas (delar av) vid ett större samlat
seminarium mellan olika skolor i en fas längre fram, osv.
Under förstudien prövades tre inspelningar av kollaborativa samtal, dels i mindre grupp (samma
skola), dels i en kombinerad grupp med deltagande lärare från båda skolorna och enstaka externa
personer. Under huvudstudien utvecklades det till sammanlagt fem tillfällen som de kollaborativa
samtalen spelades in. Videoinspelning riggades med två olika kameror. En filmade gruppen
framifrån, vanligtvis placerad på ett fast golvstativ. Filmaren hade kontroll över denna (inkl. ljud).
En annan kamera placerades bakifrån eller ur annan för grupptillfället passande vinkel. Någon av
oss forskare hade kontroll över den andra kamerans placering/fokus. Kompletterat med att ta
upp bild/ljud med videokamerorna fotograferades de olika träffarna som stöd för minnet.
Tre planeringsmöten ägde rum i mixad grupp, med inslag av kollaborativa samtal, men det var
just då inte det huvudsakliga syftet. Ingen inspelning gjordes därför vid dessa tillfällen.
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Redovisning av samtal – förstudien
Här följer utplockade exempel från de transkriberade videoinspelningarna. Lärarna har deltagit i
kollaborativa samtal i varierade konstellationer (se avsnittet ovan). I texten görs inte skillnader på
detta, utan vi har snarare velat finna kategorier av teman som framträtt. Av etiska skäl anger vi
inte vem som säger vad.
Hur bedömer man, varför bedömer man och hur kan andra omkring mig bidra till att jag kan få syn på
saker, tänka på andra vis […]Och här är jag särskilt intresserad av hur videon kan vara ett medium, ett
redskap, för att vi kan få syn både på detaljer som kanske annars missas hos eleverna in action, och få
funderingar om hur själva verksamheten sen också skulle kunna utvecklas.

Citatet ovan från en av deltagarna i förstudien är en sammanfattning av den frågeställning som
låg till grund för den delstudien. I ett forskarperspektiv innebar det att vi ville veta mer om...
Vad lärarna och eleverna gör i sin miljö?
Vad lärarna samtalar om när de delger varandra sina lektioner?
Vad tekniken gör?

I vår analys av förstudien har vi reflekterat tillsammans över olika delar som vi försökt att förhålla
oss till, både ur särskiljande synvinkel och som samverkande helhet. Vi reflekterade med
utgångspunkt i lärares kommentarer och summerade kring teman som Teknik, Miljöer, Lärarnas
frågor och idéer, Vårt eget fokus, Teori/Metod och Etiska aspekter. Förstudien liksom dess
avrapportering var tänkt att mynna ut i frågor och uppslag inför vårt fortsatta arbete. Våra
reflektioner därifrån placeras därför under en rad olika rubriker – dock inte satta i någon specifik
turordning. Vi förhåller oss här kortfattade i redovisningen från förstudien, tonvikten ligger i vår
rapport mer på den efterföljande huvudstudiens resultatdel. I arbetets analys- och
diskussionsavsnitt återkopplar vi dock även till data från förstudien.
Video som metod
I samband med förstudien spelades hela lektionen in för att sedan komprimeras till det första
analystillfället. Vid inspelningen av detta tillfälle var det möjligt för lärarna att fokusera på det
matematiska innehållet och vad varje enskild elev lärde sig. Det visade sig också att elever
uppträdde på ett sätt som lärare inte förväntat sig, t.ex. blev en elev mycket engagerad och klarade
sig bra utan sin assistent. Vid analystillfällena visade det sig att de såg nya användningsområden
för videokameran, t.ex. föreslog de att eleverna skulle kunna spela in sina egna muntliga
redovisningar som läraren skulle kunna bedöma vid ett senare tillfälle. Dessa förslag utifrån
lärarnas samtal bedömde vi intressant. Vi reflekterade över att etiska överväganden om så blev
fallet borde omprövas – och rådgivande samtal föras med högskolans forskningsetiska nämnd
eller liknande organ (se mer om detta i Diskussionskapitlet, under Video och etiskt
förhållningssätt).
Kort och generellt om teknikanvändningen i förstudien
Vi noterade olika typer av för- och nackdelar med videoutrustningarna. Bästa kvalitet, och
smidighet för filmaren vad gällde redigering, hade den inhyrda professionella kameran. Delar från
tidigt inspelade och redigerade avsnitt kunde med lätthet redigeras ihop med senare insamlat och
redigerat material, vi bedömde att även i tredje version höll bildkvalitet och ljudkvalitet bra.
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Redigeringsmöjligheten var optimal. En nackdel var priset (förstås!) men även tyngden. Även en
mer filmvan och muskelstark kunde känna trötthet i armarna infinna sig vid längre pass. Risken
fanns för skakighet och oskärpa. Vi beslöt att inför huvudstudien undersöka fler alternativ.
Lärares forskningsfrågor
I vår förstudie formulerade lärarna själva de multimodala uppgifterna, de hade enbart titeln på
projektet ”Bedömning av matematiska kompetenser i estetiska och kreativa lärprocesser”. De
ansåg att det skulle vara möjligt att skapa underlag för bedömning i de olika lektionerna även om
de inte tänkt in det momentet då de planerade sin undervisning. De såg även möjligheter att
bedöma enskilda elevers insats genom att studera en enskild videoinspelad elev. Det de fyra
deltagande lärarna var överens om var behovet av instrument som t.ex. matriser för att ge stöd att
säkrare bedöma elever.
Nedanstående exempel är valda då de återkommer som fokus i de kollaborativa samtalen, lärare
emellan och mellan lärare-forskare. Citatexempel från våra transkriberade bandningar bilägger vi
som tydliggörande.
Konkreta bedömningsstöd
Lärare önskar sig stödunderlag och tips som gör bedömning mer tillförlitlig.
Jag tror vi skulle vilja ha konkreta exempel på Vad är det vi kan bedöma här…
Det blir lite godtyckligt ibland!! Svårt att bedöma.

Ett underlag i videoformat som gemensamt diskussionsunderlag ansågs kunna bidra till att dels
synliggöra barn i gruppen och detaljer i klassrumsarbetet, dels tycktes det skapa en mer dynamisk
aktivitet bland eleverna.
Hur bedömer man, varför bedömer man – och hur kan andra omkring mig bidra till att jag kan få syn på
saker, tänka på andra vis?
Och här är jag särskilt intresserad av hur videon kan vara ett medium, ett redskap, för att vi kan få syn
både på detaljer som kanske annars missas hos eleverna in action - - Man upptäcker mer här än vad man ser i andra fall… det tycker jag är bra. - - - Man upptäcker
relationerna mellan barnen,, och interaktiviteten. när man tittar på det om o om igen, flera gånger.

Att lyfta tanken från att främst fokusera lektionsupplägget till att främst tänka på enskilda
individers lärande lät sig inte alltid göras. En av lärarna konstaterade att vissa lektioner mer
handlade om ”träning” av kompetenser och inte ”mätning” eller bedömning. Det varierade alltså
som erbjuden möjlighet i just vår studies utförda lektioner. En annan lärare poängterade att vissa
delar av bedömningsmoment kunde finnas med implicit – eller kunde föras in mer medvetet,
även om lektionen som helhet haft annat syfte.
Tänkte du ”bedömning i förväg”? Nej. (Vi tittar på stencilen, där fanns vid sista uppgiften en
”bedömningsmöjlighet”). Bedömningen där handlade om att de skulle formulera en egen uppgift. (bra för
att kolla in närmare)

Lärare lyfte även idén om att titta tillsammans med kolleger på klassrumsinspelningar och låta det
vara del av gemensam planering (innehållet i undervisningen). De samtalade om att de denna
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gång faktiskt inte hunnit utveckla särskilt mycket fokus på bedömning, något som bör beaktas
skarpare från chefshåll (eller från andra i organisationen).
Språk om matematik – delvis en genusfråga?
Kommentarer kring språkanvändning gjordes av både lärare och forskare i gruppen. Såväl
generella som genusanknutna aspekter lyftes fram.
Matematik är ett språkfattigt skolspråk. Medan det ni visar oss i de här fyra sekvenserna – det är ju
”rik språkanvändning”! Vi talade om rika problem förut – nu är vi inne på en rik språkanvändning.
Tjejerna gått så mycket framåt! De har mer ORD för det här – de har språket. Tar mer plats nu, har
språket med sig mer nu.

Belysning av begrepp
Pedagogiska begrepp diskuterades och olika sätt att begripliggöra för att hitta konsensus fördes
fram. Det konstaterades att det inte fanns några enkla svar, och långt ifrån en gemensam samsyn
av t.ex. begrepp som ”estetiska lärprocesser”, ”kreativitet” och ”multimodalitet”. Både ett
avståndstagande och en nyfikenhet kunde märkas. Behovet av att utbyta tankar och
problematisera begreppens innebörd blev uppenbar. Förslag från lärarhåll gällde t.ex. att läsa
faktatexter, ha seminarier, och framförallt återkom behovet av tid för tankeutbyte i de bandade
lärarsamtal som vi närstuderade efter reflektionsseminarierna kring de redigerade
filmatiseringarna av lektionsinnehållen.
När vi pratar om ”estetiskt” – svårt att hitta en enkel och gemensam definition. – ingen kommer att
acceptera att ”känslan i magen” – en intuition – bidrar till vår bedömning, vid betygssättning.
Det blir väldigt centralt med multimodalitet, när man talar om datorer, läsplattor – och det finns mycket
för matte.

Elevers delaktighet
Elever har uttryckt att ”detta skulle vi ju kunna göra själva, fröken” – med syftning på
filmaktiviteten. Idéer från lärarna har handlat om att t.ex. låta elever intervjua varandra och
redovisa för varandra mot slutet av matematiklektioner eller genomförda moment. Men även vara
aktiva i att turas om att avfilma varandras aktiviteter i klassrumsarbetet. Elever av idag är ofta
vana vid fotografering och filmning, liksom av digital bildhantering /redigering.

Att elever borde bli delaktiga i framtagande av bedömningsmatriser, har också diskuterats.. Det
har i vissa av förstudiens samtal även formulerats som att både specifika elevmatriser och
specifika lärarmatriser skulle kunna vara bra att utveckla parallellt – dvs. att de tillsammans skulle
utgöra en värdefull kompletterande funktion. Och icke minst – troligen kunna ge underlag till en
mer rättsäker bedömning.
Något särskilt överraskande?
”Hela upplägget!” påpekade flera av lärarna, och detta med att använda ”Konkret material” – dvs.
att pröva utifrån en idé, något man läst i en pappersinstruktion – ”och - - - fått en förnimmelse
av vad det kunde vara, detta med Estetiska lärprocesser.”

Det mest återkommande som lärarna annars menade hade väckt förundran – det var att
elevaktiviteten varit osedvanligt hög. Det diskuterades huruvida det berodde på videokamerans
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användning, närvaron av andra personer (det unika inslaget), eller att det hade att göra med
lärarens val av aktivitet, där kreativa och estiska lärprocesser var bas för upplägget. (Men målet
dock att utveckla matematisk kompetens). Ett tankeutbyte gestaltade sig på följande vis:
F: Vad av det här ni sett tycker ni har varit ”överraskande??” Av helheten – i alla dessa filmexempel
L: Att eleverna varit så aktiva.
F: Upplever du att de är mer aktiva här än vid sk ”vanliga lektioner”?
L: --- Jag ser ingen här som inte är aktiv – o det är märkbart.
F: de påverkas förstås på samma vis som vi vuxna – de påverkas man känner att man har ögonen på
sig, typ, kanske blir snällare o ”duktigare” , mer aktiv o allt möjligt…

xx

F: Okey, det som var överraskande ?
L: Det var aktiva Eleverna var aktiva. Alla arbetar med/mot målen (i matematik. ..) och det är väldigt
lika lektioner
xx
F: Var det något som överraskade er?
L: Att man fick igång eleverna så…

Viktigt att utpröva om liknande effekt uppstår då samma typ av lektionsupplägg testas i flera om
gångar och grupper. Invänjningssymptom eller betygskrav kan kanske ta udden av positiv energi
– eller tvärtom – skapa en särskild laddning som gör att lektionerna får en dynamisk rörelse.
Reflektion i slutet av förstudien (före enkäten)
Målet med förstudien var att utpröva idéer om hur lärare kan bedöma elevers kompetenser i
matematik, då de arbetar med kreativa och estetiska lärprocesser i klassrummet. Resultatet av
förstudien skulle göra det möjligt för fler skolor i andra kommuner att delta i ett större projekt.
Idén med förstudien var också att pröva ut prototyper för lektioner där matematik och
bedömning är i fokus då eleverna arbetar i kreativa och estetiska lärprocesser. Dessa
nyckellektioner skulle utgöra modell och spelas in med video, och leda till en diskussion om
bedömning mellan deltagande lärare, ett urval kolleger och deltagande forskare. Ett redigerat
material utifrån dessa videoinspelningar har fått bilda underlag och analyserats i arbetsgrupper för
att skapa frågeställningar till ett större forskningsprojekt. Detta har synliggjort bl.a. följande:
Att lärare i vår förstudie ställt sig positiva till att använda det som i NCM:s strävor fomulerats
som kreativa och estetiska lärprocesser, men att de samtidigt känt en viss osäkerhet när det gäller
bedömningsaspekter. Att lärarna vill ha utvecklade matriser som stödmaterial för bedömning. Att
detta bör utvecklas i samverkan med elever. Att lärarna varit generellt positiva till att använda
videokamera och kollaborativa reflektionssamtal, men att detta bör utprövas mer. Lärarna
diskuterar behovet av matris och videohantering för kollektivt och individuellt bruk som
värdefulla redskap både avseende självvärdering och likvärdig bedömning.
Uppfattning om relevans av urvalet av det inspelade
Vi forskare ställde följande slutfråga till lärarna angående urvalet av videoinnehåll:
Är det nånting av detta ni tycker att ”det där kan ni klippa ner – o det där vill vi se mer av!”
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Det visade sig att lärarna gärna ville ha även slutscenerna mer utförliga, där uppsummering av
hela lektionen fanns redovisad. Ett viktigt bedömningstillfälle. Så var nu inte alltid fallet, av
schematekniska orsaker hade filmandet avstannat innan slutminutrarna och det inslaget tog fart.
Övrigt ansågs täckande – med både detaljbilder (gärna fler!) och översiktsbilder.
Vi forskare fann det viktigt att ha både en utomståendes filmval och våra egna urval av fokus, då
det skilde sig åt en hel del. Uppenbart är att det som metod, kan vara bräckligt om redigering görs
som hastverk. Så var inte fallet nu, men det blev märkbart att de senare redigeringssekvenser som
filmaren levererade hade ett starkare fokus och bild/ljudurval på det som vi själva sökte fokusera
Bedömning och elevutvecklad kompetens i matematik. Det kändes roligt – och viktigt. Förstudien gav oss
uppslaget att pröva olika typer av både utrustning, och val av personer för att filma underlag, som
sen kan användas för kollaborativa reflektionssamtal. Ett utprövande där elever, forskare, lärare
och professionell filmare gör på varierat och personligt utformat sätt.
Metod
Detta är en kvalitativ studie och vi söker djupare kunskap. I ett särskilt avsnitt i förstudiens
rapport redogör vi för de mest betydelsebärande teorier som vi (i nuläget) valt att förhålla oss till
och att vi inför det fortsatta arbetet bör skapa en avgränsning av forskningsfrågor i projektet.
Som led i vår fördjupningsambition har vi genom förstudien sökt relevant teori för det fortsatta
projektet. Avsikten har varit att skapa en teoretisk förankring. Som stöd i det arbetet har
metodresonemang förts mellan oss forskare och deltagande doktorander.

Vad gäller upplägget för genomförandet så har vi genom förstudien insett att det är en
tidskrävande process, med en lång introduktionssträcka, för att informationskrav och etiska
principer ska tillgodoses på bra vis. Vår tidigare del av förstudien drog ut på tiden, då etablering
av kontakter, från såväl skolchefsnivå som till elevnivå (och föräldrar) krävde en god
planeringsstruktur. En del av detta arbete blev dock grundat och vetskap om kommunala rutiner
tänkte vi med den erfarenheten förhoppningsvis inför fortsatt projekt skulle kunna ge en
snabbare ingångsperiod. Vi valde medvetet att i förstudien ha en kommunal skola och en friskola,
för eventuella variabler.
Teknikhantering
Digital hantering har kunnat skapa överraskningar vid arbetet med rörlig bild och ljud. Vår
medverkande filmare liksom Högskolans tekniker har tydliggjort problematik med ickekompatibla system. Vidare har vi noterat bräcklighet i inspelningssituationer om inte
ljudupptagning kollas upp ordentligt, dåligt ljud (eller icke-förekommande) har förekommit, trots
att vi varit relativt rutinerade alla tre som filmat. Val av teknik – och testa skiftande varianter av
det som finns på marknaden diskuterade vi tidigt som intressant.

Att testa olika typer av kamerateknik är också viktigt. Att vi bör pröva olika typer av teknik, är vi
på det klara med efter förstudien. I skateboard-studier bland unga noterar forskare att kameror i
allt mindre format används och att snabb återkoppling till varandra på det som filmats tas på
högsta allvar. Bedömningsaspekter är närvarande, med väl uttalade mål om att utveckla
kompetenser inom sitt fält. För att mer naturligt fånga vissa aspekter används där
klockarmbandskamera. Det utmanar fantasin angående vårt eget filmande.
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Etik
Etikfrågor aktualiseras både genom att vi har i vårt uppdrag att redovisa och sprida information
från studien. Vad är möjligt att visa i fotografisk form i artiklar och ”papers”? Och hur pass etiskt
försvarbart är det att använda elever och lärare i rejäl näranalys? Vi avser i det fortsatta arbetet att
pröva vår forskning mot gällande etiska principer vid Högskolan Dalarna.

Fig. 10. Fotocollage som exempel på multimodala uppgifter – multiplikationslekar och
rörelseövningar (åk 5), och uträkningar genom eget skapat material (åk 9).

56

Redovisning och analys av kollaborativa samtal – huvudstudien
I detta avsnitt kommer vi att redovisa för det som spelats in under de kollaborativa samtalen.
Huvudfrågan som behandlats och besvarats är ”Hur kan lärare bedöma elever?” Först redogör vi för
den metod som vi använt och sedan diskuteras de kategorier av svar som vi kommit fram till. I
lärares samtal framträder framförallt tre kategorier; problemets betydelse, video som metod och
behovet av ett gemensamt bedömningsinstrument. Det visade sig att lärarna även samtalade om
mer generella frågor som gällde elevers lärande och hur de själva utvecklades kollegialt. Vid
granskningen fann vi tydliga spår av det vi benämner kreativitet i matematik, liksom multimodala
uppgifter, som vi analyserar som led i en multimodal undervisning.
Analys av videodata
Videodata har samlats vid huvudstudiens analystillfällen genomgående 9 och samtalen har
transkriberats. Analysen har sedan skett i flera steg. Steg 1 utgår från utskrifter av samtal vid
träffar med lärare, rektor, doktorander i de olika kommunerna. Analysmetoden är induktiv och
syftet är att finna kategorier av svar. Kort beskrivet är tillvägagångssättet följande:
1. I första bearbetningen samlas texter som direkt svarar mot den övergripande forskningsfrågan
och denna initiala analys leder oss till tre huvudkategorier av svar. Utsagor som inte direkt svarar
på en enskild fråga utan är mer generella samlas i en egen kategori.
2. I steg två skapas kluster/teman som svar till varje huvudkategori. Detta är ett sätt att ”loopa”
för att söka svar på en fråga.
3. I tredje steget tar vi in nya texter för att testa om kategorierna/klustren består men även
komplettera med en fjärde kategori/kluster.
Den metod vi använder är inspirerad av Grundad Teori (GT), utifrån Glaser och Strauss (1967).
Data till denna analys är hämtade från fem olika analystillfällen då lärarna tillsammans med
forskare, doktorander och övriga deltagare studerat och kommenterat inspelade oredigerade
och/eller redigerade videofilmer. I de fall videofilmerna inte varit redigerade har forskarna i
förväg valt ut de videoavsnitt som visades.

Med analystillfällen avses i detta sammanhang träffar när vi tillsammans med lärare har suttit och tittat på
videofilmer från klassrumsinspelningar.

9
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Hur kan lärare bedöma elever?
VILKA PROBLEM ÄR LÄMPLIGA
FÖR BEDÖMNING?

HUR KAN VIDEO ANVÄNDAS SOM
METOD?

VILKA VERKTYG ANSER LÄRARE
ATT DE BEHÖVER FÖR ATT
BEDÖMA ELEVERS KUNSKAPER I
KREATIVA OCH ESTETISKA
LÄRPROCESSER?

FÖRÄNDRA UPPGIFTEN, DEN
HÄR ÄR LITE TORR FÖR MIG,
DET SAKNAS MÖJLIGHET FÖR
ELEVERNA ATT DRIVA SJÄLVA,
HÄR KRÄVS DET ATT LÄRAREN
STYR HELA TIDEN. MAN BARA
HJÄLPER ELEVERNA OCH
HINNER INTE SKRIVA.

HUR SKA JAG GÖRA FÖR ATT SE
MER ÄN ELEVERNAS HÄNDER,
FLER TILLFÄLLEN ATT HÖRA
MUNTLIGA RESONEMANG, LÅTA
ELEVERNA SJÄLVA TITTA PÅ
DET. JAG SOM HAR 300 ELEVER
KAN INTE RÖSTERNA UTAN JAG
BEHÖVER OCKSÅ BILDER PÅ
ELEVERNA.

MAN BEHÖVDE INTE BILDER PÅ
ELEVERNAS ANSIKTEN. DET
RÄCKTE MED HÄNDER OCH ATT
HÖRA VAD DOM SA [...]
DET ÄR NÄR MAN HÖR SOM MAN
VET HUR ELEVERNA TÄNKER,
NÄR DOM BERÄTTAR HUR DOM
TÄNKER.

[…] EN VARDAGLIG HÄNDELSE
SOM MAN MÅLAR UPP, EN
SPECIELL BILD.

VI HAR MUNTLIGA
BEDÖMNINGAR FÖR ATT FÅ
VETA. SÄRSKILT OM MAN TITTAR
PÅ FÖRMÅGOR.

GÄRNA ETT PROBLEM DÄR MAN
KAN ANVÄNDA OLIKA
STRATEGIER OCH KOMMA FRAM
TILL SVAR ÄNDÅ, PROBLEM FÖR
ATT TRÄNA BEGREPP OCH SE
SAMBAND, VISA MÅNGA OLIKA
LÖSNINGAR

JAG SKULLE VILJA HA EN
DOKUMENTKAMERA BARA FÖR
ATT SLÄNGA PÅ ELEVERNAS
LÖSNINGAR OCH TITTA PÅ
TILLSAMMANS MED ELEVERNA.

JAG HÖRDE EN ELEV SOM KOM
PÅ DET HÄR MED SIDOYTOR
OCH HADE ETT HELT KORREKT
SPRÅK. PÅ VIDEON FICK MAN
MED HELA TANKEKEDJAN.

DET GAV MYCKET MER ATT FÅ
LJUD, HUR SKA MAN HINNA
MED, MAN KANSKE[…]

Fig. 11. Exempel på utdrag av databearbetning
(Modellen visar analystillfälle vid HDa 20121211, 10 personer närvarande.)

I detta avsnitt presenteras nu fortsättningsvis vår analys av data. Med utgångspunkt i A-B-C
rubriceringarna i Figur 12 presenteras det som framträder. I slutet av varje delredovisning ges en
kort teoretisk spegling. Det teoretiska resonemanget fördjupas senare under Diskussionskapitlet.
Här behandlas de faktorer som lärarna diskuterar då de analyserar inspelade lektioner och
planerar fortsatta datainsamlingar. När de i sitt dagliga arbete ska diskutera bedömning med
kolleger och elever har de särskilda behov av data för att göra kommunikation möjlig. Lärarna
beskriver vikten av att eleverna får arbeta med ett väl valt problem som uppfyller vissa krav som
lärarna ställer på uppgiften, om elevernas lösningar ska utgöra ett underlag för bedömning.
Lärarna var också angelägna om att erbjuda sina kolleger bra material för att skapa diskussioner
runt bedömning. Det visade sig också att flera lärare ville utveckla matriser för olika typer av
bedömning. Ett viktigt resultat är lärarnas behov och glädje över att delta i kollegiala samtal vid
bedömning.
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A. Problem för
bedömning

B. Teknik som
metod för
datainsamling

C. Matriser
som stöd för
bedömning

Fig. 12. Kategorier som resultat av analys av kollaborativa samtal.

Vilka problem är lämpliga?
A. Vid valet av uppgift visade det sig att lärarna hade särskilda tankar och krav på uppgiften.
Uppgiften skulle innebära en utmaning för eleverna och de ska vilja och kunna driva sig själva till
en lösning och inte vara beroende av att läraren hela tiden ”lotsar” till en lösning. Om uppgiften
var tidskrävande hoppades lärarna på att det skulle ”löna sig” och visa sig vara effektivt i ett
lärande syfte. Någon lärare ville också att uppgiften skulle vara realistisk och behandla ett
vardagsproblem.
Ett annat kriterium som lärarna hade på en bra uppgift var att den skulle erbjuda eleverna många
olika lösningar det kan bero på att eleverna då får en möjlighet att själva komma på en strategi
som leder till en lösning. En annan förklaring till att lärarna ville att uppgiften skulle inbjuda till
många strategier kan också vara att det gör det intressant för elever att ta del av kamraternas
lösningar, men även för läraren kan det inbjuda till en intressantare genomgång i slutet av ett
problemlösningstillfälle.
Lärarna hade även ett önskemål om att problemet skulle träna begrepp och göra det möjligt för
eleverna att se samband mellan olika begrepp. I en traditionell lärobokstyrd uppläggning är det
vanligt att kapitlen i boken behandlar ett begrepp i taget med färdighetsträning och genom att
välja problem såg lärarna en möjlighet för eleverna att få syn på sambanden mellan begreppen.
Ytterligare en aspekt som lärarna ville ta hänsyn till vid val av uppgift var att uppgiften skulle göra
det möjligt för eleverna att göra kamratvärderingar och självvärderingar. Denna aspekt hör nära
samman med samtalen om matriser eftersom de matriser som lärarna konstruerade också
formulerades språkligt så att de lämpade sig för såväl självvärdering som kamratvärdering.
De samtal som lärarna hade beskriver hur de motiverar sina val av matematiska problem.
Följande fem faktorer tar de hänsyn till. Arbeta med något som hänger ihop med det ämnesområde de håller
på med, Problem som är lämpliga för bedömning, Arbetsformer som leder från konkret till abstrakt, Problem som
ger olika svar, kan läsas på olika sätt och öppnar för olika arbetsformer, Inledande problemuppgifter; problem
inför arbetsområde.
De önskar tydliggöra vilket centralt innehåll som eleverna ska arbeta med men de nämner även
att de vill att uppgiften ska hjälpa eleverna att utveckla samtliga förmågor utom procedurer och
metoder som de anser att eleverna arbetar med då de löser uppgiften i läroboken.
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Sammanfattningsvis så förefaller problemet ha en viktig roll när lärare ska bedöma. Problemet
ska enligt lärarna erbjuda en utmaning, vara realistiskt och leda till att eleverna löser det med olika
strategier. Lärarna vill veta vilket centralt innehåll som eleverna kommer att arbeta med så att det
passar med området som behandlas i läroboken, samtidigt vill de att eleverna ska träna på
specifika begrepp och se samband mellan olika matematiska begrepp. De vill kunna bedöma flera
olika förmågor, dock inte procedur och metodval. Det framkommer också att de vill att eleverna
ska träna på självvärdering och kamratvärdering.
Teoretisk anknytning
I LCM-projektet (Jaworski, 2006, 2008a; Goodchild, 2008) som är beskrivet under ett tidigare
eget avsnitt var formulering av problem som skulle lösas av lärarna och didaktikerna (här menas
forskare och forskarstuderande) tillsammans i workshop en central del av projektet. De kriterier
som ställdes på LCM-projektets problem hade som syfte att stimulera lärare och didaktiker till
lärande och att välja problem som kan anpassas till de olika lärarnas klassrum. Detta syfte har inte
varit aktuellt i vår studie eftersom lärarna själva formulerade och valde ut uppgifter som de ansåg
uppfyllde de krav som de hade. Det är möjligt att jämföra med de kriterier som formulerats för
”rika problem” (Taflin, 2007). Intressant att notera är att ett av problemen (lådan, se Bilaga 5e) är
presenterat som ett rikt problem av Larsson (2007). För att ett problem ska vara rikt ska det
introducera till viktiga matematiska idéer (kan vara centralt innehåll men även förmågor), det ska
vara lätt att förstå, innebära en utmaning, kunna lösas på flera olika sätt, leda till diskussioner om
olika lösningar, visa på samband mellan olika matematiska områden och uppmuntra elever till att
formulera egna problem.

Lärarna i vår studie ville skapa matriser (och gjorde också det) där elever både kunde bedöma sig
själva och sina kamrater. Vid valet av problem var det möjligt att se vilket centralt innehåll som
behandlades för att veta vilka samband eleverna använde sig av skulle vi behöva göra en analys av
elevernas lösningar (se rapportens genomgång av använda problem). Matriser för bedömning
används i detta sammanhang som en formativ bedömning (Black & Wiliam, 1998; 2009) vilket
kan göra eleverna medvetna om vad de lärt sig, hur de lärt sig och vad de ska arbeta vidare med
(Hattie, 2009).
Att välja problem verkade inte ha varit svårt och lärarna enades om att endast använda två olika
problem i huvudstudien, båda behandlade geometriska begrepp. Dock var en lärare missnöjd
med detta då hon ansåg att hennes elever inte fick någon utmaning av det valda problemet.
Problemlösning formuleras både som ett centralt innehåll och en förmåga i Lgr11 och den
tolkningen och förståelsen verkar lärarna vara förtrogna med då de väljer att bedöma
problemlösningsförmågan då de arbetar med problemlösning som centralt innehåll.
Hur kan video användas som metod?
B. Vid designen av studien bestämde lärarna vad de ville arbeta med. Studien skulle handla om
bedömning av kreativa och estetiska lärprocesser. Lärarna uttryckte intresse för att producera och
testa matriser som underlag vid bedömning, för att få syn på vad eleverna gjorde då de löste
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otraditionella uppgifter skulle de använda teknik. Det visade sig finnas många faktorer att ta
hänsyn till vid detta upplägg av studien.
En faktor som lärarna var uppmärksamma på var att tre av de fem förmågor som eleverna ska
utveckla kunskaper i handlar om kommunikation. Det blev då nödvändigt att skaffa underlag för
bedömning på annat sätt än genom skriftliga prov eller i det traditionella arbetet med enskild
räkning. En möjlig lösning som lärarna såg var att eleverna blev medvetna om vad som bedöms
genom att få vara aktiva med självvärdering och genom att få demonstrera med material hur de
löst en uppgift. En annan faktor som diskuterades var att eleverna behövde samarbeta med
varandra, interagera för att visa kunskaper i problemlösning, kommunikation och resonemang.
Vid bedömning visade det sig att lärarna tog stöd av varandra, att de inte kunde arbeta på egen
hand och att de behövde tid tillsammans för likvärdig bedömningen av elevernas kunskaper. En
kollega som betraktade någon annans elev hade enligt flera lärare bättre möjligheter att upptäcka
andra saker än vad läraren själv hade gjort.
Att samtidigt bedöma i summativt syfte och låta eleverna göra självbedömning ansågs som
problematiskt och oförenligt. Lärarna lyfte fram att det var viktigt för dem att finna metoder för
likvärdig bedömning.
Vid valet av teknik för att samla data visade det sig att ljudupptagning hade en större betydelse
när lärarna behövde material för bedömning än filmer som erbjöds via video med både rörliga
bilder och ljud. Genom att lyssna på elevernas val av termer och samtal tyckte lärarna generellt att
de fick ett underlag för bedömning av elevens begreppsförståelse och kommunikativa förmåga.
Undantag gällde de fall då det var fler elever och lärarna hade många i elevgruppen som skulle
bedömas samtidigt. Då angavs att det fanns ett behov av att se elevernas ansikte och inte bara
höra röster, vidare att få se hur eleverna handskades med material.
Att ha tillgång till en dokumentkamera för att tillsammans med alla elever visa lösningar och
diskutera bedömning framfördes som ett önskemål från lärarna.
Om medieteknik i huvudstudien – ur olika perspektiv
Det nya redigeringsprogrammet som användes i huvudstudien skapade problem för filmaren,
men efter visst stöd från högskolans tekniker kunde redigeringen utformas tillfredsställande. Men
kamerorna erbjöd god kvalitet, både vad gällde bild och ljudupptagning. Tanken om att kunna
kombinera och blanda material från olika inspelningssammanhang var dock inte självklart lätt att
genomföra - transporter skulle genomföras och renderingar tog tid. Hero-kameran visade sig
synnerligen smidig. Även här uppfattade vi att det blev bra upplösning på bilder, men ljudet
fungerade mindre bra. Vidare kunde inte in- och utzoomingar genomföras, vilket minskade
möjligheten till väl utvecklad reception. Fast stativinspelning fungerade dock perfekt.

Den billigare fritidskameran visade sig undermålig för vårt forskningsbruk, och prövades bara av
en av lärarna (inte heller nöjd). Minikameran gav förvånansvärt bra bilder. Vid nära sittning till
objektet blev det bra skärpa och ljudet fungerbart. Däremot visade det sig ogörligt att fånga bra
ljud då vi rörde oss runt i rummet och när flera ljudkällor gällde. Minikameran hade fördel med
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att kunna sättas fast vid kavajuppslag, i armband el. på annat diskret vis. De kameramodeller som
väckte mest lockelse hos lärarna att använda var minivarianten och den mellanstora (Hero).
Elever i grundskolans senare år attraherades av mellankameran, marknadsförd även som
”pannbandskamera” vid skateboardåkning eller annan sport. Vad gällde enbart ljudupptagning
hade skolorna egen teknik.
Sammanfattningsvis var det elevernas interaktion och muntliga kommunikation som lärarna ville
uppmärksamma för att få ett underlag för bedömning. De ville göra bedömningen tillsammans
med kolleger, för att uppmärksamma andra saker än det de själva såg och hörde, för att få en
likvärdig bedömning. Ljudet bedömdes mycket viktigt att ha som underlag i samtal med kolleger
för att bedöma elevers matematiska förmågor. Men lärarna såg även möjligheter att använda bild,
video och dokumentkamera.
Teoretisk anknytning
Vid design av större studier är video som metod en idag ganska vanligt förekommande metod för
att samla forskningsdata. Video har en lång tradition och finns refererad av Jaworski (1990) där
det under 1980-talet fanns en särskild support i samband med ett fortbildningsprojekt med lärare.
Syftet var då att producera autentiska lektioner som skulle användas för lärarfortbildning. De
videoinspelade lektionerna analyserades av grupper med lärare och syftet var att uppmärksamma
lärares skilda undervisning samt erbjuda en möjlighet att lärares olika undervisningsstrategier.

I avsnittet ”Videokameran som redskap” under rapportens diskussionskapitel fördjupar vi
resonemanget om video och teknikanvändning, och då mot spegling av teorilitteratur, annan
forskning och detaljer i våra empiriska data.
Vilka verktyg anser lärare att de behöver?
C. Lärarna hade uttryckt behovet av att konstruera och använda matriser för likvärdig bedömning
men också att de ville ha matriser för elevers självbedömning och kamratvärdering. Det fanns ett
särskilt uttryckt intresse för att bedömningen skulle kunna ske enskilt, i par eller i grupp. De
matriser som kom att utvecklas var alla av samma typ som den bedömningsmatris som tagits
fram av skolverket och som visar exempel på bedömning av kunskaper i matematik. Vi såg inga
exempel på spindelmatriser/cirkelmatriser av den typ som vi presenterade som exempel på olika
matriser från bildämnet. Det förekom dock många egna varianter av den matris som skolverket
konstruerat.
Vid användning av matrisbedömning såg lärarna också en möjlighet att begränsa bedömningen
eller ta in andra aspekter av bedömning än att bara titta på enskilda elevers kunskapsutveckling.
De ville konstruera matriser som visade på progression, bedömning av enskilda begrepp,
bedömning som var anpassade till en bestämd uppgift och matriser som behandlade en eller fler
förmågor.
Den stora vinsten som lärarna beskriver är samarbetet vid matriskonstruktion och de samtal runt
bedömning och den terminologi som då använd och får en betydelse. Användandet av matriser
gav en möjlighet att sortera och särskilja och gjorde det möjligt för läraren att arbeta på ett sätt
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som gjorde bedömningen mindre ”grötig”. De matriser som lärarna refererar till är: (se Bilaga
12b):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skolverkets matris för kunskaps bedömning med betygsnivåerna A, C, E.
Matris omformulerad för att anpassa till en progression skolår f-9.
Matris med lokal anpassning av färre förmågor.
Anpassning och urval med färre förmågor med avgränsat centralt innehåll.
Cirkelmatris från bildämnet med betygssteg.
Matriser formulerade för specifika uppgifter.

Den matrismodell som dominerat i projektet är en med de olika förmågorna i fem rader i en
kolumn och betygen i de andra kolumnerna beskrivna på respektive rader. (Jfr punkt nr 1 i listan
här ovan, Skolverkets modell). Denna matristyp anpassas sedan för en bestämd uppgift, för
kamrat bedömning och för att tydliggöra progressionen f-9.
Vad gäller punkt 2, bidrog lärare från Söderbaumska (SB) tidigt med exempel på en utvecklad
matris utifrån progressionsidén. Punkt 3 kan hänföras till att Vansbro gjorde en egen anpassning
inspirerad av SB:s matris. Punkt 4 kan hänföras till att Mora i sin tur gjorde en anpassning, med
ett urval av färre förmågor att bedöma. Punkt 5 diskuterades och lockade initialt flera av lärarna,
bl.a. en av de yngre, som dock senare var sjuk en period och inte fullföljde sitt utprövande av
liknande visuell matrisform. Punkt 6 gällde matriser utprövade av olika studenter.
Sammanfattningsvis hade lärarna ett stort intresse för att konstruera matriser som underlag för
bedömning som de kunde ena sig om. Vid de kollegiala träffarna delade lärarna med sig av de
matriser som de konstruerat. De uttryckte att de önskade använda matriser både i ett formativt
och i ett summativt syfte, även om de funnit svårigheter med att genomföra det. Vi såg exempel
på matriser som visade på progressionen från årskurs 1-9 inom ämnesområdet geometri. Vi såg
även exempel på matriser för självvärdering och kamratvärdering. En matristyp var anpassad till
en bestämd uppgift och en annan typ visade på en eller flera förmågor och hur de olika
betygsstegen kunde tolkas och förklaras.
Teoretisk anknytning
I Sverige har som nämns i vårt bakgrundskapitel flera studier behandlat bedömning, både rent
generellt men också i matematik. Lundahl (2011) och Björklund Boistrup (2010) är intressanta i
det sammanhanget för att förstå våra data. De menar att bedömningsproblematiken är i de flesta
fall kopplad till betygsättning och flera studier tar upp skillnaden mellan den formativa och
summativa bedömningen. Bedömning i tidigare årskurser är ett politiskt beslut som infördes
under projekttiden i samband med Lgr11. Lärarna var redan i vår förstudie intresserade av att
utveckla sin förmåga att bedöma och med detta nya läraruppdrag såg de kanske en möjlighet att
få utveckla just denna profession tillsammans med sina kolleger.

I inledningen av vår studie inspirerades vi av de diskussioner och matriser (spindelnätsformer)
som tagits fram avseende bedömningsstöd i bild som stöd för landets lärare (Skolverket 2012)
Den bygger i någon mån på tidigare utprövade modeller i samband med analysarbete kring
matematik, liksom kring bild och estetisk lärprocess vid Stockholms universitet (PRIM samt
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Lindström, 2002, se även Bakgrundskapitlet). Denna typ av matris var det ingen lärare som
utvecklade och den nämndes inte heller i någon större utsträckning i samtalen.
Black och Wiliam (1998) utvecklade begreppet ”The Black Box” när de beskrev klassrummet,
dvs. som en låda med okänt innehållen där elever lär och lärare undervisar (se Bakgrundskapitlet).
De menade att i denna ”okända miljö” förekommer ett antal processer som måste identifieras
och uppmärksammas för att lärarna och eleverna ska få syn på betydelsen av undervisning. Enligt
författarna behövs olika former av bedömningsmodeller för att ge stimulans till elevens
utveckling. Den summativa bedömningen mäter kunskap vid en given tidpunkt, den formativa
bedömningen sågs som ett mer kontinuerligt bedömande. I det senare fallet kommenterar
läraren vad eleven kan, men formulera också framåtsyftande frågor och uppgifter som leder
eleven vidare. Den process som Hattie (2009) benämner feedback har mycket gemensamt med
formativ bedömning. En annan teoretisk koppling som kan göras är hur läraren tolkar in elevens
”närmaste utvecklingszon”, i linje med vad Vygotskij förde fram i sin sociokulturella syn
(Vygotsky, 1978).
Genom att lärarna i vår studie använde självvärdering och kamratvärdering gavs eleverna
möjlighet att bli medvetna av vad som bedöms och hur denna bedömning sker. Kamratvärdering
var ett instrument för att även se en förändring, vad en kamrat kunde i jämförelse med en annan
som kan mer eller mindre. Att få träna på formativ bedömning och feedback med såväl kamrater
som lärare gjorde det möjligt för eleverna att redovisa kunskap. Detta sammantaget gjorde det
möjligt för lärarna i studien att få en större delaktighet med eleverna i bedömningen.
Som nämnts i rapportens teoridel finns det inom utbildningsvetenskaplig forskning ett stort
internationellt intresse för formativ bedömning. Flera studier har visat på den formativa
bedömningens goda effekt på elevernas resultat (Black & Wiliam, 2009; Hattie, 2009). Även
nationellt har flera forskningsprojekt behandlat den formativa bedömningen, och pekat på dess
positiva effekter på elevernas lärande (se t.ex. Lindström & Lindberg, 2005; Jönsson, 2010;
Lundahl, 2010). Vi vill på nytt lyfta fram Hattie (2009), som i sitt teoretiska resonemang anger
fyra nivåer av återkoppling; uppgiftsnivå, processnivå, personlig nivå och metakognitiv nivå. Det
går att dra paralleller med lärarens olika typer av handledande samtal med eleven. Vid
utvecklingen av bedömningsinstrument hade vi även för avsikt att undersöka vilka typer av
återkopplingar lärarna använde sig av i samtalen med eleverna. I studien visade det sig att lärarna
var mer intresserade av att jämföra och utveckla matriser. I tanken att följa utprövning av hur de
kan kombinera detta arbete med användning av kollektiv mediereception (video) ville vi också
undersöka och då ta utgångspunkt i en teoribildning hos Leijon, som i sitt avhandlingsarbete lagt
ett särskilt fokus på den gemensamma upplevelsen och ”avläsandet” av ett filmat innehåll (Leijon,
2010). Det visade sig att just detta kollektiva kollegiala handlande, att se och analysera samma
innehåll var det som inspirerade lärarna mest.
I denna studie har det varit av ett särskilt intresse för lärarna att utveckla matriser för
självvärdering och kamratvärdering, vilket lärarna även gjorde. När elever vet vad som ska
bedömas på och när de är medvetna om processen så presterar de ett resultat som bättre
motsvarar lärares förväntningar enligt Morgan och Watson (Morgan & Watson, 2002).
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Kollaborativa samtal för att bedöma kreativitet
Förutom kravet på problemet, teknik för datainsamling och konstruktion av bedömningsmatriser
fanns det fler synpunkter som lärarna – och även filmaren – förde fram i de kollaborativa
samtalen. De hade svårt att begränsa sig till vad de skulle analysera, det var många olika intryck
när de tittade på de inspelade videofilmerna. Lärarna trodde inte att eleverna visste vad läraren
bedömde så de ansåg att det var lärarens ansvar att informera eleverna om vad de skulle bli
bedömda på. Lärarna ansåg att de kunde bedöma metoder och begrepp skriftligt men de ansåg
också att ”en del barn är dåliga skriftligt och behöver få visa det på andra sätt”. De gav även uttryck för
svårigheter att visa eleverna exempel på underlag för de olika betygen, detta löstes delvis genom
att göra eleverna delaktiga med matriser för självvärdering och kamratvärdering. Filmaren kunde
ibland reagera på helt andra detaljer än vi andra, något som ibland skapade störning för oss (vi
kunde tänka att ”fel klipp” var medtagna, men ibland också fick lärarna koncentrerade på nya
intressanta fokus. Filmaren hade till exempel kunnat följa elever utanför klassrummet, eller höra
mer på ljudet som var ”utanför bild”. Det hade vi hjälp av vid den gemensamma analysen. Den
ene av oss forskare kunde också notera att i hennes dokumentation i form av fotografier ibland
kunde visa en kompletterande bild av tysta elever som varit aktiva i att supporta den elev som satt
bredvid – och syntes i bild. Att flera ögon/öron medverkat vid avläsning sågs helt klart som en
förstärkning.
En svårighet som lärarna såg var att bedöma samtidigt som de hade undervisning. De såg som
en stor fördel att ges möjlighet att analysera och sätta betyg vid ett senare skede med hjälp av
videoinspelat eller audioinspelat material. Denna senare analys innebar ofta att läraren fick ändra
sin bedömning, eleven kunde inte det läraren tidigare hade trott. Det var också ”ok att tävla om
någon av eleverna är tilltalade av det”. Att bedöma kreativitet visade sig vara svårt ”En del bara klipper
utan att mäta och den kreativiteten är väl inte så bra, ta del av andras tankegångar blev det inte mycket av, det
blev ett fokus på byggandet. Jag skulle vilja ha mer resonemang här blev det för stort fokus på byggandet. Dom
mäter hellre än att dom tänker, det förstår inte jag”
Matematisk problemlösning utifrån multimodala uppg ifter
För att förstå mer om vad och hur lärarna (och vi själva) uttolkar videomaterialet och möts i olika
samtal kring det tar vi stöd i en del av teoritexterna på nytt.

Lärarna sökte genom oss förstå olika teoretiska begrepp som berörde kreativa och estetiska
lärprocesser i matematik. Vi skrev tidigare att inom fältet visuell gestaltning och estetiska
lärprocesser har det multimodala perspektivet börjat få genomslag. Vidare att bedömningsarbete
knutet till multimodal syn på individens lärande erbjuder ett utmanande forskningsfält. Vi
noterade vidare att redan den tidigare Lärarutbildningskommittén betonat att ”den estetiska
kunskapen och kulturella uttrycksformer utgör ett angeläget kunskapsområde för alla lärare –
oavsett ämne/ämnesområde eller skolform” (SOU 1999:63, s 11). Vår studie visar tydligt att
detta har bäring, oavsett lärarna haft elever i yngre åldrar eller senare delen av grundskolan – varit
klasslärare eller specifikt matematikdidaktiker så har de enats i samsyn om att kreativiteten i sig
och arbetet med estetiska uttrycksformer har bidragit till stimulans i klassrumsarbetet. Det väcker
mycket diskussion. Hur syns den stimulansen i bild? Och i det vi hör? Eller i det vi minns –
adderar – utifrån andra intryck. Ibland har filmaren eller vi forskare medvetet bara filmat detaljer i
vad barnen utformar av matematisk problemlösning, dvs. den fysiska produkten, genom arbete i
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grupp eller som enskild individ. Vem och vad driver tänkandet bakom problemlösningen – hur
ser vi det och hur bedömer vi deras laborerande med olika material som tycks föra tanken och
förståelsen framåt?
Vi har fört in tankar utifrån texter som behandlat värdet av att använda olika språklig former för
att uttrycka och kommunicera sin kunskap. Ett sätt att förstå mer om vår egen tolkning av ”det
upplevda” genom samtalen och videointrycken kombinerat med andra minnes- och sinnesintryck
är att referera till Karlsson Häikiö (2012) som diskuterat betydelsen av estetiska lärprocesser för
kunskapsutveckling. Hon använde dokument från Europeiska gemenskapernas kommission som
möjlig definition. Det anknyter till vår egen erfarenhet, genom att där uttrycks att en undervisning
som inrymmer verksamhet med estetiska perspektiv innebär en kunskapsutveckling som förmår
knyta samman olika aspekter. Det förklaras med ord som att ”Dessa innebär ett möte mellan
egna erfarenheter och andras, sedda genom någon form av medium. De innebär en kombination
av gestaltning, reception och reflektion” (Karlsson Häikiö, 2012, s. 107). I samma antologi finner
vi även intressanta resonemang från Fihn, som liksom oss reflekterat över det kollektiva lärande –
med ena ögat riktat just estetiska lärprocesser. Hon för in en annan dimension av Vygotskij
(1995), som vi tar med oss in i vår analys av studien. Fihn uttrycker att ”lärandet sker kollektivt i
nära samspel med omgivningen och språkets betydelse, inte enbart det talade, blir viktigt för
kommunikationen och därmed också för lärandet” (Fihn 2012, s.135). Det knyter hon samman
med hur Birgerstam (2000) använt psykologiskt perspektiv på att förstå hur ”skisser” i alla dess
former kan bidra konstruktivt och hjälpa oss (och vår omgivning) att se samband. Bilda mönster.
”Kreativiteten, intuition och tänkande är nära kopplat till medvetande och kunskap om att kunna
föreställa sig och att uttrycka detta”, skriver Fihn (a.a. s. 135). Men dessa mönster måste också
tränas att tolkas. Särskilt om vi som lärare ska förstå elevers uttryck och detta ska vara led i
bedömningsarbete.
Människan behöver kunskap om kreativa sätt att använda teckensystem och olika medier för att
skapa nya gestaltningar, menar forskare inom designteoretiska området (Selander & Kress, 2010).
I bakgrundstexten om video som överföring av budskap tog vi fasta på Öhman-Gullberg (2008)
som menar att det inte finns passiva mottagare av en text, t.ex. film, utan mottagarna är aktiva
teckentolkare. I egen tidigare forskning har vi också sett att multimodala erbjudanden kan få
oväntade effekter i skolor där verbalt språk inte är den självklara gemensamma
kommunikationsformen (Danielsson, 1998, 2004). Det handlade bland annat om elever i
mångkulturellt präglade skolmiljöer och elever med funktionshinder, som via mediet kom till tals
(ibland t.o.m. läst sin röst höras via video, fast de aldrig annars pratade i skolmiljön, se Söderman,
2002).
Sammanfattningsvis gäller att lärarna i vår studie har signalerat att de har behov av att diskutera,
problematisera och förstå olika teoretiska begrepp mer, inför utarbetande av matriser, där
kreativa och estetiska lärprocesser i matematik finns med.
Professionella utveckling en för lärare
Samtalen med och mellan lärarna återkommer ofta till att de önskar mer tid för att utveckla sin
kompetens. De säger att de stimuleras av att som i vårt projekt ha fått möta kolleger från andra
skolor och från andra kommuner kring frågor som är angelägna för dem. Vissa av dem trycker på
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att det borde kunna ske oftare, men att skolans påbjudna ”tid” kräver så mycket av dem. Vilja
finns, men också trötthet. Men samtal inspirerar och öppnar vyer. Vi undrar vad de mer specifikt
skulle vilja utveckla kompetens om, och hur möten skulle kunna te sig. Detta är frågor de tar med
sig – och vi lovar återkomma med enkäter som de ska kunna svara mer utförligt på, enskilt eller i
grupp. (Enkätsvar från både för- och huvudstudie redovisas i senare avsnitt). Tankar som de
skissade löst vid de gemensamma slutträffarna gällde allt från undervisningssituationer,
videohantering, mediereception till bedömningsinstrument. Varierade idéer om att utveckla sin
undervisning hade förekommit, inte minst vad gällde att lära om multimodala experimentella
former.
Sammanfattningsvis har studien tydliggjort att en bredd av teorier behövs för förståelse kring
lärares professionella utveckling i kollaborativa miljöer, dvs. miljöer där lärare med sina kolleger
samverkar och formulerar frågor som de vill söka besvara i sin egen undervisning. Med
kollaborativa miljöer menar vi här lärare och forskare i samverkan, på samma sätt som Carlgren
diskuterat i Pedagogiska magasinet, nr 2/2012. Med tillägget att vi också, ibland, hade perspektiv
från filmare och doktorander från olika fält med oss i samtalet.
Teoretisk anknytning
För att fördjupa sig vidare i teorier runt lärares professionella utveckling återkopplar vi till
bakgrundskapitlet. Under teoriavsnittet beskrevs att i matematik hade de internationella
jämförande testerna i TIMSS 1997 en avgörande betydelse då videoinspelade lektioner från USA,
Tyskland och Japan analyserades för att finna faktorer av betydelse då det visade sig att de
asiatiska länder och då bland annat japanska elever presterade avsevärt bättre än andra (Stiegler &
Hiebert, 1999). En av de tidigaste teorierna som behandlar lärares agerande var ”teacher
thinking” (Clark & Yinger, 1977; Clark 1988) och därefter har Jaworskis ”teaching triad” och
Balls ”MKT” på nittiotalet utgjort teorier för att planera och analysera lärares undervisning.
Under senare tid har s.k. variationsteoretiska perspektiv med ”learning study” (Holmqvist, 2006;
Marton, 2004) använts för att planera undervisning och analysera elevers lärande. Ett annat
teoretiskt perspektiv är ”design experiment” (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003)
då studierna av lärande sker i samband med utprövning av olika undervisningsupplägg.

Fig. 13. Deltagare i olika situationer med kollaborativt utbyte (se även Figur 14).
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Lärarenkät – förstudie respektive huvudstudie
Här presenteras de båda enkäter som lärarna gavs möjlighet att besvara. Vi väljer att redovisa den
var och en men gör även en sammanfattning.
Sammanfattning av svar från förstudien
I slutet av förstudien användes en enkät till deltagande lärare (se Bilaga 7a). Enkäten riktades till
två verksamma lärare i åk 5, två i åk 9 (från två olika kommuner och skolor) och alla fyra har
bidragit med svar. I förstudiens rapport redovisades alla svar, och vid analysen lyftes de svar som
vi ansåg hade särskild betydelse för det fortsatta upplägget av projektet. Dessa svar handlade om;
videons användning, att arbeta med kreativa uppgifter för bedömning och lärares och elevers
samtal. Syftet med enkäten var att ta reda på vad lärarna ville få ut av ett eventuellt fortsatt
projekt, vilka frågor de själva formulerade och vad de ville veta mer om (kursiv stil nedan gäller
direktcitat).
En fråga var om läraren skulle kunna tänka sig att använda videon för att bedöma eleverna, om ja
i så fall hur. En lärare uttryckte oro för att tekniken inte skulle fungera men tyckte samtidigt att
det vore av värde för eleverna för att de skulle förstå att deras tänk är viktigt. Denna lärare trodde
även på att videon skulle kunna vara en hjälp för att visa elevlösningar. En annan lärare kunde tänka
sig att använda videokameran för att täcka alla grupper elever och att det vore bra att använda en
kamera som grupperna kunde gå till för att berätta sin lösning inför kameran i stället för framför klassen.
Ytterligare en lärare framhöll möjligheten av att använda video i klassrummet i samband med
redovisningar och elevlösningar.
På frågan om hur lärarna tänkte när de skulle planera för den aktuella lektionen svarade en lärare
jag brukar hitta på kreativa uppgifter i samband med ett avsnitt, lite då och då. Har sett att det öppnar deras
ögon och att de upptäcker och ser mer. Läraren ville att eleverna skulle jobba lite praktiskt, rita själv och
klippa eller bara mäta för att sedan beräkna. Lärarna angav även de förmågor och det centrala
innehåll de ville att eleverna skulle arbeta med.
En öppen fråga gavs där lärarna fick berätta vad de trodde skulle kunna vara till hjälp för oss i ett
eventuellt fördjupat projekt fick vi som svar att lärare behöver få stöd för att förstå att man kan göra
bedömningar i matte även när man jobbar kreativt. En lärare berättade att hon har schemalagt praktisk
matte en gång i veckan och att hennes elever blivit medvetna om att det också är matematik.
Viljan att komma ifrån traditionen med skriftliga prov uttrycktes i termer av att man borde även
kunna lösa detta med bedömning på annat sätt, särskilt eftersom det är den formativa bedömningen vi ska ha
fokus på. Genom att utveckla bedömningar av kreativ matte trodde en lärare att vi kommer längre
och ser mer, för vi får viktiga lärande samtal utifrån konkreta situationer.
Sammanfattning av svar från huvudstudien
I slutet av huvudstudien under våren 2014 utformades en liknande enkät som i förstudien, men
mer utvecklad till sitt format. Enkäten riktades till deltagande lärare i de fyra kommunerna. Nio
lärare har svarat, enskilt eller i samråd med sina övriga deltagande kolleger vid skolan. Svaren har
levererats till oss skriftligt via mail eller muntligt via telefonsamtal. Enkäten har haft sitt fokus på
deltagande lärare och inte riktat sig till skolledare. I sammanställningen nedan presenteras lärarnas
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svar kort sammanfattade. I Bilaga 7b finns en detaljerad redovisning av alla frågor/svar, sorterade
så att varje lärares olika svar kan följas för möjlig korsgranskning (olika färger används).
Vilka har svarat?
Lärarna presenterar sig på följande vis i sina enkätsvar: två undervisar åk 1-7, två åk 4-9 och fem
är ämneslärare 7-9. Lärarna har ett brett erfarenhetsspann av tjänstgöringsår: De har arbetat från
2 år – 27 år (en av dessa har även arbetat fem år som rektor). Andra ämnen som de visar
behörighet i är bl.a. NO, Fysik, Teknik, Svenska, Eng, SO, Spec. 4 av lärarna är anställda s.k.
Förste-lärare (men kan vara fler som inte uppgett det för oss, eller tillkommit).
Projektmedverkan inom liknande tema?
Fråga två behandlade om lärarna medverkat i fler projekt än MUBEMA, och på vilket sätt det i så
fall haft beröringspunkt med vårt projekttema. Lärarna hade framförallt varit inblandade i
matematikfortbildning men även exempel på estetisk verksamhet och generellt om
bedömningsaspekter förekom. Svaren sammanfattar vi så här:
Matematik: Alla lärare har under projekttiden blivit engagerade i något större nationellt eller t.o.m.
internationellt projekt.. De har varit delaktiga i bl.a. Skolverkets ”Matematiksatsning” (2009-2013)
(erbjuds alla svenska kommunala skolor, som ersätts för deltagande), ”Matematiklyftet” (ht2013vt2014) (här ingår både kommunala skolor och skolor med andra huvudmän, frivilligt deltagande
av alla) samt matematiksatsning ”SKL - PISA 2015” (pågår fr.o.m ht 2012 - med totalt 86
kommuner, varav 3 av våra kommuner här deltar) 10.
Estetisk verksamhet: En kommun hade några år tidigare haft en stor satsning kring fortbildning
runt estetiska lärprocesser (ht06-vt08). Den skolan har kulturprofil.
Bedömning: En av kommunerna gjorde en insats för alla lärare om Entreprenöriellt lärande där Per
Måhl medverkade som ansvarig för fortbildning som innefattade pedagogiska planeringar och
bedömning (pågick under dela av vår projekttid, med start ht12).
Tankar om valda matematiska problem – och vilka förmågor som avsetts att bedöma?
Fråga 3 som utgick från det videoinspelade materialet fokuserade vilka problem lärarna valt att
arbeta med, vilka kvaliteter dessa problem haft men också vilka förmågor som man velat bedöma
med de valda problemen. Svaren visar på framförallt fem olika varianter:

-Arbeta med något som hänger ihop med det ämnesområde de håller på med
-Problem som är lämpliga för bedömning
-Arbetsformer som leder från konkret till abstrakt
-Problem som ger olika svar, kan läsas på olika sätt och öppnar för olika arbetsformer
-Inledande problemuppgifter; problem inför arbetsområde
De kvaliteter som berördes handlade om såväl centralt innehåll som att utveckla kommunikation
och samtal. Vad gällde förmågor att bedöma med stöd av videoinspelning nämnde lärarna såväl
De 86 kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 åtar sig att förbättra matematikundervisningen
i alla sina grundskolor och att arbeta tillsammans med andra kommuner. De har dessutom angett konkreta operativa
mål för elevernas resultat på de nationella proven. Satsningen är en modell för hur den svenska skolan kan bli bättre.
http://www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/matematikpisa.211.html
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problemlösning., resonemang, kommunikation som begrepp (samtliga förmågor utom den femte
förmågans om omfattar ”procedurer och metoder”).
Typ av multimodala elevuppgifter som förekommit, samverkan med kolleger kring uppgifterna,
för bedömning, typ av material/teknik eller annat som använts som stöd för bedömning mm. ?
Vid fråga om projektet i sin helhet undrade vi om typen av (multimodala) uppgifter som eleverna
arbetat med talar tre av lärarna om att de använder ”visualiserande material”, som ska
konkretisera, t.ex. för att rita, vika papper, klippa och formera objekt (ex. låda). Multimodala
uppgifter kan användas för att testa och mäta. En nämner tidsfaktorn (indikerar att han/hon
menar att flera lektioner kan behövas för att utveckla den typen av uppgift). En nämner
begreppet ”fyrfältare” (fyra olika uttrycksformer), och en begreppet ”Concept Cartoon” –
”Begreppsbilder i matematik”. (Detta är ett bedömningsstöd som Skolverket erbjuder och som
utgår från elevers missuppfattningar, serietecknade figurer med pratbubblor – ifyllda el. tomma.
Material utvecklat av UR.). Fyra menar att de löser s.k. kreativa problem 1 gång/vecka. Övriga
lärare något mer sällan. Hälften nämner att de samarbetar med kolleger varje vecka, två anger att
det sker sällan, men nämner att schemastruktur och andra krav sätter hinder, de skulle önska mer.
En skriver fram att de t.o.m. samarbetar i samband med flera varierade pass i veckan. Svaren visar
att de framförallt samverkan mellan mattekolleger, men en lärare anger samverkan med elever.
Både nationella prov och mattelyftet (modularbetet) har skapat förutsättningar för samverkan för
likvärdig bedömning (”samsyn”).

Vad gällde typ av teknik och material som använts vid bedömning visade svaren stor variation:
två lärare anger bedömningsmatriser, en av lärarna använder elevanteckningar och samtal, någon
markerar det skriftliga som främsta redskap, men intresserad av video (ej använt dock). Den
lärare som anger mest teknik och material markerar både nyttan med färdigproducerade
matematikmaterial (kulram etc.) laborativt material, papper/penna och digital teknik vad gäller
stillbild, rörlig bild och ljud.
Vad från projektet har lärarna fortsatt med och har de t.ex. visat inspelat material för kolleger?
På fråga 5 undrade vi vilka erfarenheter som ansågs bestående, om hur data samlats in för
bedömning, och om lärarna visat någon del av det tidigare inspelade materialet för sina kolleger.
(och i så fall vad och i vilket sammanhang?). Lärarna ansåg att de fått en annan uppfattning om
ämnet matematik och hur man kan bedöma elever utan att ha skriftliga prov. Särskilt
kommunikation och interaktion mellan eleverna. När det gäller teknik så är hindret oftast teknisk
utrustning. Intresset finns för att använda mer teknik, t.ex. videokamera för film- och
ljudinspelning – en lärare motiverade detta som ”ett sug efter att använda mer teknik för att skapa en
mer mångfacetterad bedömning där fler får chans att komma fram med det de kan”. Varierade exempel gavs.
Frekventast är att lyssna på eleverna och samtala med eleverna. Både samtal med men också
samtal mellan eleverna används av lärarna som data för bedömning. Anteckningar,
lektionsarbeten, elevlösningar, prov mm nämns som exempel (mer traditionella datavarianter för
bedömning). En av lärarna har markerat att hon även använder sig av bilder och filmsnuttar från
elevernas vardagsarbete. Vid frågan om projektets inspelade material hade använts av lärarna i
egna sammanhang gavs några exempel. Två av lärarna hade gjort det under projekttiden för att
visa kollegerna, redogöra för sin verksamhet. Två andra lärare hade använt det inspelade
materialet från vår studie i Mattelyftet, för att välja problem eller visa kollegerna exempel på
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uppgift. En av dessa lärare tittade på inspelningen tillsammans med kollegerna både kring
uppgiftens uppläggning och vilka förmågor som kunde visa sig.
Vilka erfarenheter från projektet fick ringar på vattnet?
Vilka eventuella ”ringar på vattnet” som förekommit var vi nyfikna på. På fråga om
videoutrustning använts svarade de flesta nej, men tre på olika sätt intressanta exempel på
användning ges: En lärare svarar att det använts video, men då i NO. En annan lärare påpekar
hög frekvens av användning - har video i ”vardagen” på skolan, och vid redovisning av
problemlösningsuppgifter. En tredje påpekar att lärarnas önskemål om inköp av video ej fått
accept – utan egen mobiltelefon använts. Ljudinspelning hade använts av fyra lärare, varav tre av
dessa vid Nationella Prov. Fyra hade prövat att titta/lyssna på dessa material tillsammans med
kolleger, främst dock som enstaka tillfälle. Fem lärare svarar positivt att de använt och utvecklat
någon annans matris (som förekommit inom projektet) och fem svarar positivt på att de har
använt nya former av matris (bl. a. nämns att bedömningsmatris kopplats ”till kunskapskraven
Lgr11, även till när estetiska lärprocesser kan hjälpa till att utveckla förmågor”. En svarar nej, vad gäller
användning i matematik, men däremot i annat ämne. En lärare påpekar att det ligger i tiden att
jobba med kreativa och estetiska lärprocesser – och gör så fortfarande i tron att ”det stärker
lärandet”. En annan markerar för det sammanhanget att ”gärna matriser vid bedömning”.
Visioner och ambitioner som hör samman med projektet?
Under den här punkten lyfte lärarna tankar om pedagogiska idéer med kreativa uppgifter och
multimodal undervisning, vad de eventuellt funnit problematiskt, gav kompetensutvecklingsförslag och diskuterade elevsamverkan. Med hjälp av kreativ undervisning och multimodala
uppgifter så har elever med språkstörningar stimulerats både till lärande i matematik och till
språklig utveckling (nämns särskilt avseende elever som går i språkklass) – de ”får hjälp att tänka
multimodalt”. En uttrycker generellt att hon ”Tycker att matematiken blir mer och mer kreativ till sin
karaktär”. En annan påpekar att elever kunnat bli mer engagerade och motiverade för matematik.

Problem som berörs gäller framförallt tidsbrist och tekniktillgång. Hälften av lärarna i vårt
underlag skulle vilja ha mera tid och mer teknikmaterial (utrustning) för inspelning. Kommuners
budget anförs som hinder. En lärare menar att filminspelning är bra, men räcker inte, utan mer
medveten analys (och tid och kompetens för att göra detta) behövs i så fall!
Vad gäller kompetensutveckling har flera av lärarna redovisat idéer om hur de vill arbeta vidare
med sin egen kompetensutveckling. En vill lära sig mer om Flipped Classroom (en
undervisningsmodell med stark betoning på att använda digitala verktyg, elever får t.ex.
undervisning i form av inspelad video/webbaserade undervisning som läxa och introduktion,
innan de möter lärare och övriga i skolans lektioner – modellen kallas också det omvända
klassrummet), en vill samverka med bildpedagog, träffa andra och jobba mer med teknik. En
lärare nämner särskilt att den vill öva på bedömning av förmågor.
Att inkludera elever mer aktivt har poängterats som värdefullt. Lärarna är positiva till att använda
och utveckla matriser för bedömning men också för elevers självvärdering. En av lärarna påpekar
att hon försökt hitta (men inte funnit) tydliga och informativa matriser för yngre elever.
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Begrepp
Tio begrepp med relevans för projektet pejlade vi med lärarna. Här ges kort redogörelse:
(Mer detaljerade svar finns i Bilaga 7b – se Fråga 8).

Multimodalitet: En av sex lärare som svarat kan förklara begreppet. De andra prövar sig fram med
enstaka uttryck som berör begreppet, men har svårt att ringa in dess innebörd.
Formativ bedömning: När det gäller detta begrepp visar alla informanterna insikt.
Summativ bedömning: Även när det gäller detta begrepp visar informanterna insikt. Här finns dock
en begränsning hos några att det handlar om att ”räkna ihop poäng”.
Praktisk matematik: Här visar lärarna förståelse om att det handlar om att göra något konkret, vissa
ger exempel.
Estetiska lärprocesser: Många olika svar ges – där olika sinnen beskrivs som samverkande och
betydelsefulla vad gäller att ”öka individens iakttagelseförmåga” - stimulera till tänkande och
förståelse, Flera talar om olika estetiska uttrycksformer i skapande aktivitet , i syfte att lära. En
säger: ”Lär sig genom att måla, rita, kroppen , ... utveckla fler sidor än bara det teoretiska.. (eller
man kombinerar liksom).Lärarna markerar estetiska uttrycksformer men inte hur lärprocesser i
sig kommer till. (vår kommentar: men f a öka lärande krävs reflektion och bearbetning).
Kreativ uppgift: Många olika svar ges – från att det kan handla om samarbeta till att få uppgifter
som väcker intresse och nyfikenhet . En lärare markerar att det handlar om att få undersöka och
skapa. Vi summerar svaren till att det gäller ”en uppgift som utmanar fantasi”.
Visuell metod: Något man synliggör – och gör synligt med en solfjäderbredd av olika verktyg.
Mediepedagogik: Lärarna ger en variation av svar som har olika relevanta beröringspunkter med
begreppet. Det ses främst som en pedagogisk form där lärare låter elever använda olika medier i
sitt lärande.
Mediereception: En markerar ingen aning! En anger en definition – som vi vet är en titel på en
avhandling om mediereception. (som bl.a. behandlar kollektiv mediereception).
Konkreta metoder: En konkret (fysisk) metod är en handling som leder till visuella eller auditivt.
Lärarna anger material eller annan konkret kontext. (men inte djupare reflekterat av lärarna här,
vår kommentar)
Som exempel på andra ”intressanta begrepp” i sammanhanget nämnde lärarna ”kreativ
matematik, problemlösning, multimodalitet och förmågor (att de förekom alltmer frekvent men
behövde problematiseras mer i skolan).
Annat av intresse som lärarna ville lyfta fram?
Lärarna delgav avslutningsvis i enkäten en del eget valda övriga aspekter för oss att inkludera i vår
sammanfattande rapport från projektet. Där behandlades en mix av allt från generella
läroplanstankar till mer konkreta synpunkter som behandlade teman som begreppsförmåga,
teknikträning och värdet av utbyte med andra kolleger. Vi beskriver här lärarnas utsagor:

Lgr 11 kommenteras. En av lärarna anser att projektet anknyter till Lgr 11 – och poängterar att
det genom olika nationella satsningar markeras koppling till att jobba med kreativa och estetiska
lärprocesser i matematik genom hela grundskolan. Vidare nämns att eleverna har lättare för att
stärka sin kommunikationsförmåga med hjälp av konkret material och praktiska uppgifter.
Begreppsförmågan anges också som något som blir bli stärkt av ”upplevelsen av och dialogen
kring konkreta saker, bilder eller annat i samband med att begreppen lärs in och förstås”.
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En annan lärare betonar tekniktillgång, som viktigt att ha lätt (smidig) tillgång till - men för att
kunna använda sådan fullt ut behövs träning av dessa också. Likaså nämnd vikten av att få träna
hur man tar ut information från inspelat material på effektivt sätt – det ledet (med transferering,
redigering) får inte vara för tidsödande. Vidare påpekas att det varit lärorikt att se hur andra
skolor gör. Att ha fått nya, viktiga kontakter. Kollegialt utbyte beträffande lärande om och med
kreativa lärprocesser påtalas att det behövs.

Fig. 14. Deltagare i olika situationer med kollaborativt utbyte (se även Figur 13).

Reflektion utifrån lärarenkäter
De svar vi fick i förstudien ledde oss vidare i en formulering av forskningsfrågor till
huvudstudien. Utifrån erfarenheterna av förstudien och lärarnas engagemang utvidgades
huvudstudien till att omfatta fler lärare och kommuner. Designen av huvudstudien skedde även
den i samverkan med lärarna. När sedan enkäten skulle fyllas i var det sista kontakten med
flertalet av lärarna. Vi var angelägna om att få synpunkter av så många som möjligt vilket innebar
att vi även fyllde i enkäter genom att samtala med lärare på telefon.
I samband med redovisningen av studien har vi varit fortsatt intresserade av hur det gått för
”våra” lärare, och ställt frågor om det. Det gjorde vi bland annat mot bakgrund att staten har
inrättat tjänster för lärare som rektor anser vara mer drivande så kallade förste-lärare. I vår
lärargrupp har fyra lärare fått en sådan tjänst, en kommun arbetar med matematik i SKL-s
satsning, en lärare har bytt stadium och tjänst för att vara mer aktiv med utveckling inom
området.
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DISKUSSION
I rapportens diskussionskapitel har vi velat koncentrera oss på delar som framträtt extra i våra
resultat och som särskilt engagerat oss. Vi väljer att skriva fram det som ett antal fristående
längre avsnitt, för att på det viset kunna problematisera och utveckla texten. Avsnitten behandlar
följande teman: Kollaborativa samtal i matematik; Uppgifternas betydelse för bedömning;
Videokameran som redskap samt Video och etiskt förhållningssätt. Innan dessa avsnitt
presenteras tar vi upp begrepp som varit otydliga för en del av deltagarna, eller som vi själva
funnit viktiga att behandla lite närmare.

Centrala begrepp i studien
Vi ser vår studie som ett bidrag till diskussionen om begreppsutveckling relaterat till
forskningsansatser i pedagogisk praktik. I bakgrundskapitlet har vi berört en del begrepp, som vi
också fört in i samtalet med deltagarna under projektets gång. I den enkät som vi riktade till
lärarna i huvudstudien några månader efter vårt slutseminarium ställde vi frågor om hur de
tolkade en rad av dessa och närbesläktade begrepp. Deltagarna hade relativt vaga föreställningar
(se föregående kapitel, och Bilaga 7b). Av det skälet gör vi en egen ny genomlysning av dessa
begrepp. Ambitionen är inte att ge en uttömmande vetenskaplig redogörelse, utan snarare en kort
beskrivning av hur vi använt begreppen i den här texten. Det är samma begrepp som i enkäten,
men vi väljer att ta upp dem i annan ordning.
Formativ och summativ bedömning
Formativ bedömning finns beskrivet i Nationalencyklopedin (hämtat 140909) som en del av
kunskapsbedömningen, pedagogisk bedömning, och innebär då insamling av information om en
individs kunskapsutveckling och en bedömning. Under senare år har bedömningen förskjutits
från bedömning av faktakunskaper och färdigheter till bedömning av förståelse, förtrogenhet och
förmågor som kritiskt tänkande och problemlösning. Förmågor är det begrepp som används i
Lgr11 för att bedöma elevers kunskaper i de olika skolämnena. Beroende på vilken funktion
bedömningen ska ha så kan bedömningen vara av summativ eller formativ karaktär. Summativ
bedömning är en sammanfattning av vad en individ kan och oftast är syftet att sätta betyg.
Formativ bedömning har ett annat syfte, bedömningen ska stödja lärandet, denna typ av
bedömning ska hjälpa individen att få syn på sina egna styrkor och svagheter. Denna typ av
bedömning kan ske som självbedömning men även som kamratvärdering eller kollegial
bedömning. Under senare år har forskning (Hattie, 2009; Black & Wiliam, 1998; 2009) kunnat
visa på att den formativa bedömningen stimulerar och ökar elevens lärande. Black och Wiliam
definierar formativ bedömning som en praktik där elevens framgång stimuleras av lärare, eleven
eller kamrater för att bestämma nästa steg för att eleven ska lyckas I sitt lärande.
Stöttning är beskrivet som ett alternativ till lotsning vid lärares samtal med eleven då eleven ska
lösa ett problem. Shepard (2005) beskriver formativ bedömning och stöttning som samma sak.
Formativ bedömning utgår också från det eleven kan för att stödja lärandet mot ett bestämt mål.
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Fyra strategier av formativ bedömning har visat sig ha betydelse för elevers lärande, -att framkalla
tidigare kunskaper, erbjuda effektiv återkoppling, arbeta för att överföra kunskap och stimulera
elever till självvärdering.
Praktisk matematik
I Nationalencyklopedin (hämtat 140909) finns inte praktisk matematik beskrivet, istället beskrivs
matematik som ”en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling”.
Praktisk har utifrån vår tolkning snarare här att göra med konkreta företeelser och händelser i
verkligheten. Begreppet användes frekvent av lärarna, några hade schemalagt det i termer av
”praktisk matte”, för att upprepat förstärka elevers medvetenhet om det nyttiga, användbara av
att ha matematikkompetens med sig i sitt vardagsliv.
Estetiska lärprocesser
I Nationalencyklopedin (hämtat 140909) finns inte estetiska lärprocesser som begrepp beskrivet,
istället beskrivs praktisk-estetiska ämnen som ett samlingsnamn för ämnena bild, musik, idrott
och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd. I vårt eget dokument har vi valt att använda
”estetiska lärprocesser” som samlingsbegrepp för praktiska och estetiska lärprocesser. Det finns
ingen entydig, enkel definition. Svenska akademins ordlista skriver om ”estetik” som vetenskapen
om det sköna, och nämner endast att formen ”estetisk” har släktskap med det sköna, smakfulla –
en tolkning som är nära besläktad det som ges inom filosofi, konst och litteratur. Det tror vi kan
ha bidragit till att lärare inte självklart ser dess anknytning i sin egen vardagspedagogik. Vi vill
närma oss begreppet från ett annat håll. Som stöd för att klargöra vår tolkning söker vi
definitioner och resonemang som ges i styrdokument och aktuell pedagogisk och didaktisk
forskning. Ordet estetik sägs komma från grekiskans ”aisthetikos” (sinnlig) eller ”aisthesis”
(förnimmelse, sinne, känsla). En intressant tolkningsbredd visar Thorgersen (2006) i studier av
grundskolans kursplaner, där han hittade ordet estetik med upp till sju olika betydelser och
funktioner (se vårt bakgrundskapitel). En möjlig samlande beskrivning ger en färsk avhandling av
Björck (2014), som också funderat över olika beskrivningar. Hon skriver att i en estetisk process
används någon form av skapande för att ge uttryck för en upplevelse eller sin förståelse av något.
Reflekterandet ses som en viktig aspekt i den estetiska lärprocessen, både enskilt och tillsammans
med andra, för att värdera och omvärdera hur olika uttryckssätt förstås och tolkas (Hetland
2007).
Multimodalitet
Begreppet multimodalitet är förhållandevis nytt i den pedagogiska diskursen, vi noterar att det
saknas i Nationalencyklopedin. Under senare år finns en förskjutning i användandet från ett mer
lingvistiskt synsätt (främst skriven text och bildspråk i samverkan, se Björkvall, 2009) till att i
designteorier omfatta mer komplexa ”teckenvärldar” (modes, på engelska), icke minst kopplade till
de medier och digitala miljöer som individen idag omges av (Kress, 2010). Den designteoretiska
forskningsgruppen inom Institutionen för didaktikdesign, Stockholms universitet har formulerat
att ”lärande kan förstås som en designad, multimodal aktivitet”, och refererat till studier som
belyst att ”inte endast det talade eller skrivna ordet är av betydelse, utan också aktiviteter och
samspel med hjälp av handlingar, blickar, gester, rumslig placering osv.” (Selander & Kress, 2010,
s.55). Detta lärande innefattar både praktiska och kognitiva aspekter. Multimodalitet handlar i
vårt projekt om att synliggöra kunskaper på olika sätt (Selander & Kress, 2010, s.26).
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Multimodalitet skulle med annat uttryck kunna beskrivas som ett fenomen som uppstår när en
och samma text innehåller flera teckensystem dvs. olika medietyper. Det kan vara ljud, bild, film,
ikoner, smileys och allt annat som vi använder vid kommunikation. Kress (2003) menar att
skriven text i allt högre grad kan komma att ersättas av bilder och annat kommunicerat via
bildskärmar, något som i sin tur får stor betydelse för hur vår kultur och vår kognitiva förmåga
utvecklas. I den nya moderna kommunikationen erbjuds en högre grad av interaktiv
kommunikation men även en större möjlighet av snabb spridning av kunskap och åsikter. All
multimodal kommunikation kommer också enligt Kress (2003) att ställa nya frågor om den ”text”
som erbjuds. För att tydliggöra vad vi menar med text använder vi Björkvalls definition:
”multimodala texter kan t.ex. bestå av skrift och bild, tal och musik (som i radioreklam), rörliga
bilder och musik (som i musikvideor), eller rörliga bilder, tal och ibland musik (i film)” (Björkvall,
2009, s.8). Kombinationer av olika uttryck kan förstärka vad individen vill ha sagt. Denna
definition ligger nära det Morgan beskriver som matematisk text (Morgan, 2005; 2008).
Kreativ uppgift
I Nationalencyklopedin (hämtat 140909) finns inte kreativ uppgift beskrivet. I denna rapport
använder vi begreppet när uppgiften inbjuder till kreativa aktiviteter, det kan vara både av
praktisk och mental karaktär. ”Creare” kan översättas med att ”odla”, och en kreativ handling ses
som att det bidrar till växande. Både något vi ser i det yttre och parallellt sker i det inre
kunskapsbygget. Vygotskij är en av de teoretiker som vi tar fasta på, han har diskuterat begreppet
utifrån dess släktskap med både fantasi och skapande, och talar även om kreativ personlighet. I
boken Fantasi och kreativitet i barndomen (Vygotskij, 1995/1930 orig.) beskrivs av översättaren att
författarens val av ord (tvorcestvo) betyder skapande eller verk. Eftersom Vygotskijs syn på
skapande står mycket nära det nutida begreppet kreativitet (ett skapande som inte begränsar sig
till det konstnärliga området), har översättaren valt att använda det begreppet omväxlande med
skapande. Värdet av att främja kreativitet har funnits med i skolans styrdokument ett bra tag.
Redan i föregående läroplan, Lpo94, och i texter som låg till grund för den (SOU 1992:94)
formulerades att ”kreativitet är en viktig aspekt av kunskapsutvecklingen, den kräver fantasi och
förmåga till ovanliga associationer” (a.a. s.35). Kunskapsbegreppet utvidgas till att omfatta såväl
kreativitet, nyskapande och innovation. Vi drar en parallell till synsättet att konsten framstår som en alternativ
modell för lärande och kunskap, något som Kupfenberg skriver om i Lindstrand och Selander (2009, s.109). En
kreativ uppgift skulle vi kunna säga inrymmer ett erbjudande för eleven att odla sin fantasi, och genom skapandet
”få fatt” i tankar och utveckla sin kunskap. Kreativitet används i dagens skolsammanhang också ofta
kopplat till entreprenörskap.
Visuell metod
Enligt Nationalencyklopedin är ”visuellt”, kort uttryckt, det som uppfattas av synen eller
synsinnet. Visuell metod talar vi om i vårt projekt både som en arbetsform i klassrumsarbete, och
som en vald forskningsmetod. Här ger vi därför tankar som berör båda delarna. För läraren kan
förstås klippta figurer, som gestaltar matematiska problem vara ett exempel på att använda visuell
metod som stöd för att utveckla elevens förståelse. Eller att utgå från formler, och göra dem
översatta till visuell matematisk gestalt ett annat exempel. Den typen av visuell gestalt kan vara i
fysisk form (papper, trä, eller annat material) eller skapas i t.ex. datorns program. Både eleven i
sitt kunskapsbygge kan använda sig av visuell metod, liksom pedagogen i sin didaktiska roll. För
oss som forskare är det empiriska data av olika slag som främst åsyftas; som att fotografera,
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videofilma vid observationer – eller använda den typen av (audio-)visuellt material för att
resonera med informanter. Att vi i vår studie använder videosekvenser att samtala om i grupp
tillsammans med andra är en form av visuell metod. Hade vi funnits med under en längre period i
dessa skolor och fångat upp mer visuella intryck (med ögat, via något medium) så hade vi kallat
det visuell etnografi. Det begreppet används liksom visuell metod ofta i antropologiska
forskning. Vi har inspirerats av Pink (2006; 2007; 2012) och av Aull Davies som använt bilder
och filmer som stöd vid elicitering, dvs. när informanter får kommentera och samtala utifrån
bilder och filmer som de själva finns med på eller har nära samröre till (Aull Davies, 2008).
Visuell metod kan för elev och lärare, liksom för en forskare, fungera som ”ögonöppnare”, dvs.
att få syn på olika fenomen, och säkra sina intryck – nog så viktigt om det handlar om aktiviteter
som ska bedömas.
Mediepedagogik
Nationalencyklopedin saknar begreppet. Vi använder begreppet i tanken att individen lär sig olika
saker genom att använda olika medier, på ett aktivt vis. Det handlar både om ett praktiskt
hanterande av olika typer av teknik, men framförallt att kunna teoretisk bearbeta olika
medieupplevelser. Att förstå mer om hur medieinnehåll fungerar genom att själv prova på att
skapa, ses som ett led i skolans demokrati-, värdegrunds- och yttrandefrihetsuppdrag. I begreppet
finns inrymt att träna kritisk medieanalys av massmedieinnehåll, liksom att använda
mediepedagogik för att skapa fördjupad kunskap i en rad olika skolämnen. Att ge utrymme till
reflektion av uppfattat medieinnehåll eller upplevd process anses som essentiellt. En av de
forskare som behandlat skolutveckling med utgångspunkt i mediepedagogisk utvecklingssatsning
inom hela kommunen är Hansson (1997; 2004). Hon diskuterar även mediepedagogik som ett
sätt att möta elevers egna uttrycksmöjligheter, att praktiskt arbete med medier i skolans alla
ämnen kan göra så att elever kan få ökat engagemang, intresse och förståelse för nutid och
omvärld (Hansson, 1997, s.125). I Hanssons studier kan det handla om allt ifrån att skapa
tidningar, serier till att göra filmer eller tv-program för att förstå mediets mekanismer och
samtidigt få parallella vinster. Grundskolan var hennes fokus, liksom intresse för lärares sätt att
lära av varandra. Ett färskt exempel från matematikhåll och äldre elever ger Olsson (2014) som
studerat om det lärande som sker när elever arbetar interaktivt med ett dataprogram, som t.ex.
GeoGebra. Han använder uttrycket ”creative reasoning”. Genom att se en bild, en grafisk
beskrivning av ett matematiskt uttryck ges eleven möjlighet att arbeta på ett kreativt,
problemlösande sätt. Exemplet skulle även ha kunnat platsa under ”kreativ uppgift” och ”visuell
metod”.
Mediereception
Nationalencyklopedin saknar begreppet. Benar vi upp begreppet i medier och reception blir det
enklare. Reception är med vår tolkning att uppfatta något både visuellt och med eventuellt audio(ljud, hörsel) intryck. Men också att kunna bearbeta intrycket, tolka detta. I tolkningsprocesssen
ingår att förstå mediebudskapet utifrån den kontext där det framförs. Likaså att tänka in vad
avsändaren haft för avsikt med medieinnehållet. För att ”uppleva”, ”uppfatta” medieinnehållets
olika dimensioner, kan det vara en hjälp att analysera innehållet både i enskildheter (denotativ
nivå), dvs. dechiffrera vilka färger, former, linjer och ord som syns, och som kulturell gemensam
tolkning (konnotativ nivå). Vid en klassrumsupplevelse av en film kan vi snabbt se att vi både
uppfattar ”samma saker” men också fastnar för en rad olika delar i innehåll. Att de privata
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associationerna också inverkar starkt och bidrar till vad vi ”tycker oss se och höra” är svårt men
viktigt att få syn på – om vi exempelvis vill använda medieupplevelser som led i ett
bedömningsarbete. I vår studie har vi tränat vår receptionsförmåga i de kollaborativa samtalen
utifrån gemensamma videoupplevelser eller ljudavlyssningar. Vi har använt uttrycket ”kollektiv
mediereception” i tanken att många är med och resonerar om medieinnehållet, ett begrepp som
Leijon (2010) introducerat för oss. Det tyckte vi passade bra för att förstärka förståelsen av att vi
genom att uppfatta olika saker i medieinnehåll genom det kollegiala samarbetet kan bidra till en
mer gedigen och bredare facetterad bild av vad som de facto ägt rum och som mediet avspeglar.
Konkreta metoder
En konkret (fysisk) metod innefattar vi i verksamhet med praktisk matematik, kreativa uppgifter,
och ingår i moment som multimodal undervisning erbjuder. Att konkretisera – levandegöra –
något. Här ser vi vidare hur begreppen ovan överlappar varandra. Estetiska lärprocesser kan
inrymmas och om de redskap som används är medieteknik i någon mån, kan såväl
mediepedagogik som mediereception kunna bli aktuellt att nämna som tangerande begrepp.
Konkreta metoder kan vara användbart i såväl formativ som summativ bedömning. Vanligast är
nog att lärare samtalar om konkreta metoder när eleverna arbetar med olika typer av material. Vi
menar dock att konkreta metoder även omfattar avbildningar som inte är abstrakta och generella.

Kollaborativa samtal i matematik
Med kollaborativa samtal menar vi de fjorton olika typerna av samtal som vi tidigare beskrivit och
som förekommit vid de olika träffarna inom projektet. Samtalen har alla haft ett gemensamt syfte
och varit avgränsade till studien, se sammanfattning av olika varianter av samtal I-XIV. Vissa
samtal syftade till att informera om studien för att deltagarna skulle ges tillfälle att ställa frågor
och vara delaktiga i designen av studien men även för att välja uppgifter och bestämma vilka
kolleger och elever som skulle delta i studien. Andra samtal utgick från inspelade lektioner då det
handlade om att förklara vad som skett i det egna klassrummet och ställa utredande frågor för att
även förstå kollegernas undervisning. Oberoende av kontext kan samtalen ses som en serie av
samtal som har som syfte att utveckla den egna verksamheten.
Lärares kollegiala utveckling
Det finns många likheter med dessa samtal och de som beskrivits i LCM-projektet (Jaworski,
2006, 2008a; Goodchild, 2008). Deltagarna är i båda studierna forskare/didaktiker och
verksamma lärare som tillsammans i samtal önskar utveckla och undersöka hur matematikundervisning kan dokumenteras, beskrivas och bedömas.
Redan på 80-talet genomförde Jaworski (1990), som vi tidigare nämnt, en studie med lärare som
fortbildades. Lärarna spelade in sina egna lektioner och tillsammans med andra lärare
analyserades undervisningen och lärandet. Syftet med hennes studie var att utifrån sociokulturella
teorier utmana traditioner och system i skolans matematikundervisning. På samma sätt
synliggjordes lärares arbete i klassrummet i vår studie. Vi valde att arbeta med lärare från olika
socioekonomiska skolmiljöer och lärare med elever i olika åldrar för att inte behöva tolka våra
resultat som beroende av dessa faktorer. Ett av studiens resultat är snarast att lärarna inte i någon
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högre grad ansåg att de hade elever som inte skulle kunna arbeta med samma uppgifter. Skolan
som system och matematikundervisningens tradition är snarast ganska lika för de lärare som
deltog. De förstod varandra genom att de hade såväl kontext som diskurs gemensam. Lärarna var
engagerade i att delge varandra sina egna erfarenheter och nyfikna på vad kollegerna uppfattade
och vilka frågor de ställde. De var villiga att dela med sig av allt material som de skapade. Praktisk
vishet på det sätt som Jaworski (2008) benämner det hör ihop med erfarenhetsbaserad kunskap
som bygger på ett tydligt engagemang då lärare skapar en undervisning i sin egen praktik.
Om man frågar sig hur forskning inom lärares praktik har utvecklats kan man se att fler studier
idag designas som aktionsforskning då läraren själv är den aktiva forskaren, denna typ av studier
kan även som vi tidigare nämnt betraktas som ”insiders” forskning. Men det finns också exempel
på den typ av studie som vi genomfört och som har en annan design, att formulera frågor som
lärare själva vill undersöka och även ha lärarnas egna agerande i fokus. Syftet med denna studie
har varit att utveckla praktiken genom att forskare/lärarutbildare skapat ett samverkansprojekt på
lika villkor så långt som det varit möjligt.
Miljöer och normer för samtal
Möten och samtal som varit en förutsättning för studien har omväxlande varit på lärarnas skolor
och på högskolan. Detta har även inneburit att lärarna inte har behövt resa och fler av kollegerna
och rektor på den egna skolan har kunnat delta i samtalen. Att förankara studien genom aktivt
deltagande har även inneburit en kontinuerlig förändring av designen men även gett möjlighet till
en ständig återkoppling till de resultat som vi succesivt kommit fram till. Denna process finns
beskriven i tidigare forskning av bland annat Wenger (1998) som menar att genom att vara
delaktiga i varandras praktiker (community of practice) samarbetar lärare och
forskare/lärarutbildare för att skapa en samsyn runt frågeställningar och undersökningar
(community of inquiry). Delaktighet i varandras olika miljöer gör det även möjligt att använda
”inquiry” som ett kritiskt verktyg i processen att skapa ett gemensamt lärande om vilka normer
som gäller inom matematikundervisning. Samverkansprojekt av denna typ är även beskrivet av
Goodchild (2008) som ett sätt att utmana etablerade miljöer och aktivt ifrågasätta och undersöka
för att skapa något nytt, dvs att agera dynamiskt.
Den presenterade studien kan även beskrivas som ett samverkansprojekt, vilket är tydligt
framskrivet som ett villkor för att få medel från Skolforskningsfonden. Data har samlats på en
vetenskaplig metod som i sin tur är vald utifrån de frågeställningar som ska besvaras och som är
formulerade av lärare i samarbete med forskare. De resultat som framkommer kan sedan
analyseras, generaliseras och spridas i de miljöer där lärare kan identifiera den egna verksamheten
och känna sig hemma i den forskning som beskrivs. Enligt Jaworski och Goodchild (Jaworski
2006, 2008a; Goodchild, 2008; Carlgren, 2012) har denna typ av forskning större möjligheter att
minska gapet mellan praktik och forskning och att även sprida resultat som kan innebära en
förändring och i bästa fall en positiv utveckling av lärares undervisning.
Lärandet som en social konstruktion via samtal
Att nå målen tillsammans med andra i ett kollaborativt lärande och att se lärandet som en social
konstruktion i en praktik kan vara en viktig väg för att utveckla en verksamhet (Lave, 1996;
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Wenger, 1998; Lave & Wenger, 1991). Denna studie har gjort det möjligt att synliggöra hur
denna process kan organiseras och beskrivas. Det har visat sig att de olika samtalen med lärares
egna frågor och analys av egna videoinspelade data har möjliggjort en kunskap av faktorer som
har betydelse då elever ska lära matematik och bedömas för sina kunskaper.
I den forskningsöversikt som vi tidigare nämnt av Darling-Hammond (2009) har hon skapat en
fortbildningsmodell som har till syfte att förändra arbetsformer och göra undervisningen mer
effektiv. I denna modell arbetar lärarna tillsammans och analyserar sin egen praktik på samma sätt
som våra lärare gjort. Skillnaden är att våra lärare gjort det tillsammans med oss
forskare/didaktiker/lärarutbildare. På samma sätt som i vårt projekt testar lärarna som följer
modellen nya undervisningspraktiker, de förändrar och utvecklar sin undervisning, de har
eleverna aktivt med och ”allt är på riktigt”. Som en del av modellen ska lärarna sedan dela med
sig till sina kolleger de resultat de kommit fram till. En del av modellen handlar också om att
lärarna tillsammans tolkar kursplanen och bedömer undervisningens kvalitet i relation till vad
eleverna lär sig. Att fatta professionella beslut ”conduct research on educationrelated topics”, och
att kunna samtala med andra om de beslut som måste fattas är en viktig lärarkunskap.
För att återgå till matematikklassrummet och vår studie är det tydligt att såväl vi forskare
som de lärare som deltagit skaffat sig ny kunskap. Vi vet att lärare vill delta i studier som
förändrar och utvecklar den egna praktiken, men att de har svårt att få tid till gemensamma
samtal med kolleger. Om lärarna efter avslutat projekt återgått till traditionella uppgifter i
matematikboken vet vi inget, men vår förhoppning är att de blivit mer medvetna om hur
man kan skapa möjligheter för undervisningsutveckling. Lärarna i vår studie ville utveckla
bedömningsmatriser tillsammans, i LCM-projektet (Jaworski, 2008) ville lärarna istället få
friska idéer och uppgifter som de kunde använda i den egna undervisningen samt ha
möjlighet att diskutera med kolleger från andra skolor. Att samtala om undervisning och
dela med sig av matematikuppgifter var gemensamt i båda projekten/studierna. I LCMprojektet föredrog lärarna att ha kolleger att samtala med och inte didaktiker, detta är inget
vi känner igen från vårt projekt.
En didaktiker beskrivs av Jaworski (2008) som en person som är intresserad av att utveckla både
undervisning och elevers lärande på ett sådant sätt att eleverna får en bättre förståelse och större
färdighet i matematik.

Uppgifternas betydelse för bedömning
Uppgifter i matematik är ett brett begrepp. Det kan vara beräkningsuppgifter, räknesagor,
kluringar, textuppgifter, problem etc. De uppgifter som presenterats tidigare kan alla benämnas
som problem, multimodala uppgifter med ett bestämt syfte att utveckla matematiska förmågor.
Lärarnas egna uppgifter
Lärarna uttryckte inga svårigheter när de skulle välja lämpliga problem att arbeta med. En orsak
kan vara att de är medvetna om att problemlösning har fått en mer central roll i Lgr11 då det
förekommer både som centralt innehåll och som en förmåga att utveckla för att bli bedömd på.
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De uppgifter (tasks) som lärarna använde i vår studie formulerade de själva, de hade också
argument för varför de valde en bestämd uppgift. Initialt skulle studien behandla kreativitet och
estetiska dimensioner av lärande i matematik men även hur denna särskilda förmåga skulle kunna
bedömas, vilket kan förklara att samtliga lärare valde att arbeta med problemlösande uppgifter
som inte kan betraktas som standarduppgifter.
Ett särskilt krav som lärarna uttryckte var att uppgiften skulle innebära en utmaning för eleverna
så att de ville lösa uppgiften och även arbete en del självständigt. Lärarna ville att det skulle löna
sig för eleverna att lösa uppgiften, att de skulle lära sig mycket om uppgiften var omfattande och
tog tid. Vissa av de uppgifter som läraren valde att arbeta med var också mer realistiska och
vardagsnära än andra, så var till exempel ”lådan” en uppgift som alla elever kunde förstå och även
se en mening med. Ytterligare ett krav på uppgiften var att den erbjöd många alternativa lösningsmetoder och på det sättet gjorde lärarens undervisning mer meningsfull. Genom att göra eleverna
medvetna om att man kan lösa med olika strategier och metoder blir matematik ett mer
undersökande ämne. Fler önskemål på en bra uppgift var att eleverna fick träna på begrepp och
bli medvetna om hur olika matematiska områden och hur de hör samman. Många av dessa krav
finns beskrivna som kriterier för att en uppgift ska uppfylla kriterier för att vara ett rikt problem
(Taflin, 2007).
Olika syften mellan uppgift och mål
Lärarna nämnde även i den skriftliga enkäten några särskilda faktorer som de ansåg var viktiga
när det gäller att välja ett lämpligt problem. Att problemet passar till det område som man för
tillfället arbetar med var ett sådant krav men även att problemet skulle vara lämpligt för
bedömning, att det ska vara ett öppet problem som leder till fler korrekta svar, att inbjuda till ett
varierat arbetssätt var ytterligare faktorer av särskilt intresse. De uppgifter som lärarna själva valde
att arbeta med behövde inte göra det möjligt att bedöma metoder och procedurer, detta ansåg
våra lärare att de kunde bedöma med de uppgifter som fanns i elevernas läromedel.
Syftet med de uppgifter som forskarna/didaktikerna formulerade i LCM-projektet var att de
skulle stimulera lärare och forskare/didaktiker till att bli mer medvetna om hur man kan välja ut
och formulera problem som är anpassade till den egna elevgruppen(Jaworski, 2006, 2008a;
Goodchild, 2008). De krav man ställde på uppgiften var att den skulle skapa sammanhang mellan
personerna i projektet men även göra att engagemanget för matematik blev större. Vi hade inga
sådana tankar i vår studie däremot ville vi att uppgifterna skulle göra det möjligt att bedöma
matematiska förmågor. Vi hade även en större tilltro till att lärarna själva visste vad de ville arbeta
med men vi var också nyfikna på vilken typ av uppgifter de ansåg skulle lämpa sig för att bedöma
kreativa och matematiska processer. Våra lärare valde själva ut uppgifter som skulle kunna kallas
”inquiry based” eftersom de innebar att eleverna undersökte matematiska objekt och utvecklade
på det sättet sin matematiska förmåga att kommunicera matematik och lösa problem. Vi kan
också ana att det finns många hinder innan denna typ av uppgifter blir en naturlig del av lärares
undervisning. Resultatet av vår studie sammanfaller därför delvis med LCM-projektet.
We see critical alignment to be a key factor in questioning the status quo and learning to work in
collaborative inquiry ways within existing conditions (Wenger,1998, Jaworski, 2006 i Jaworski &
Bjuland, 2009 sid. 16).
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Ett syfte med vår studie var att lärarna skulle utveckla verktyg, matriser för bedömning. Det
visade sig att lärarna valde ut tre av de fem förmågorna och koncentrerade sig på dem. Alla dessa
förmågor krävde kommunikation av olika slag för att göra det möjligt för lärarna att bedöma. De
förmågor som lärarna koncentrerade sig på var att samtal med matematikens uttrycksformer att
föra matematiska resonemang och att lösa problem. De uppgifter som eleverna arbetade med
innebar därför att ingen elev arbetade på egen hand utan samtliga uppgifter innebar samtal mellan
eleverna men också i samtliga fall olika konkret material för att diskutera matematik.
Matriser för bedömning
Lärarna var eller blev också medvetna om vilka redskap de ville utveckla för att göra eleverna
medvetna om vad som skulle bedömas. Ett sådant redskap var matriser för självvärdering och
kamratbedömning. Alla matriser och all typ av bedömning som förekom i vår studie var av
formativt slag (Black & Wiliam, 1998). Det visade sig att lärarna utgick från egna matriser eller
från andras som de sedan anpassade till en bestämd uppgift, ett centralt innehåll, till
självvärdering eller kamratvärdering. Lärarna hade i detta arbete stöd av varandra och ”tjänade”
på att samarbeta. Det var mycket diskussioner runt vad som ska bedömas och hur bedömning
kan organiseras, diskussionerna innebar att lärarna utvecklade en samsyn runt bedömning.
Matriser från vår studie redovisas i Bilaga 5 och Bilaga 12.

Videokameran som redskap
Det här avsnittet behandlar summerande reflektioner om video som ett redskap med
utgångspunkt från hela forskningsprojektet Multimodala uppgifter och bedömning i matematik
(”MUBEMA”). Det fanns en viss förhistoria till varför det kom att ha ett särskilt fokus i vår
studie. Vi hade som forskningsledare båda erfarenhet av video från många andra sammanhang,
som inspelningsstöd för att samla data, och för ”avläsning” tillsammans med andra personer
(mediereception i kollektivt sammanhang). Inför projektet möttes vi med nyfikenhet på att testa
kameran i bedömningsarbete för lärare, som mötte nya svårigheter i att på ett rättssäkert sätt
kunna bedöma elever. Det var lärare i matematik som för första gången skulle bedöma elevernas
uttryck och formulerade kunskaper genom ”kreativa och estetiska processer” och ville träna sin
egen förmåga till det. I samråd med lärare i åk 5 och 9 utformade vi därför redan i förstudien en
egen forskningsfråga: ”Hur kan videokameran som del i estetisk lärprocess bidra vid kollektiv
bedömning för att utveckla insikter om elevers kompetens?”
Under förstudien testade vi upplägg av en modell för att utpröva video som metod i att utveckla
tankar mellan de deltagande personerna i projektet. Idén var att video skulle användas på olika
vis, i olika faser. I rapportens tidigare avsnitt som presenterar upplägg av förstudien ger vi i Fig. 4.
en modell av skiss för upplägget. Kort beskrivet gällde då följande delar för att spela in med
video: a) Inspelning av klassrumsaktivitet där läraren valt att ge elever en multimodal uppgift att
lösa under ett och samma lektionspass. Liknande inspelning gjordes i flera klasser (4 stycken i
förstudien) och klasslärare/matematiklärare valde helt fritt sin uppgift utan att stämma av med de
övriga lärarna i projekt. b) De båda lärarna i den egna skolmiljön såg sen ihopklippta delar från
sin egen och sin kollegas lektion (tillsammans med 1 ytterligare kollega). Deras samtal

82

videoinspelades. Detta upprepades på liknande vis vid skola två i förstudien. c) Vid en
samlingsträff var efter några veckor alla fyra projektlärarna med, forskare, filmare och doktorand
och tillsammans granskade vi då en ny version ihopklipp från de inspelade samtalssituationerna
kring klassrumsexemplen. Detta ”metasamtal” av kollaborativ karaktär avfilmades också i sin
helhet. Alla inspelningar gjordes med två kameror, och transkriberades av forskarna för närmare
analys.
I rapportens avsnitt Video som metod respektive Teknikhantering, under resultatdelen för
förstudien, beskrivs sammanfattande tankar från det första testet. Lärarnas och vår egen analys
gällde där främst vilken nytta videoinnehållet kunnat erbjuda lärarna i deras bedömningsarbete.
Men vi förde även upp tankar om tekniken. Vid de analystillfällen som prövats där visade det sig
att lärarna såg nya användningsområden för videokameran, t.ex. föreslog de att eleverna skulle
kunna spela in sina egna muntliga redovisningar, och att det skulle kunna ge läraren tillgång till
underlag för bedömning vid ett senare tillfälle. Förslaget bedömde vi intressant. Vidare kom idéer
upp från lärarna att de kanske själva skulle kunna pröva att filma, dvs. att en extern forskare eller
filmare inte alltid närvarade vid insamling av data. Lärares tanke med det var att pröva om de
själva också på egen hand, längre fram, skulle kunna dra nytta av vår studies metodutprövande. Vi
fann detta initiativ intressant och beslöt att i vår design av en något mer omfattande studie även
öppna för fler varianter av videofilmande inom projektets ram. I samband med utformandet
resonerades vidare om att etiska överväganden skulle behöva diskuteras utifrån dylika nya
omständigheter, och att det interna rådgivande organet Forskningsetiska nämnden (FEN) kunde
vara ett bollplank i det avseendet (se mer om detta i rapportens avsnitt om etik).
I den efterföljande studien som omfattade fler medverkande lärare och skolor, ville vi givetvis
använda de erfarenheter som förstudien erbjudit. Vid presentationsrundan på respektive skola i
projektet nämnde vi om möjligheten att själva filma, och intresset var tydligt på en del håll.
Däremot inte hos alla, somliga av lärarna uttryckte att de hellre ville att vår proffs-filmare skulle
komma, de ville inte hantera tekniken själva. På två av skolorna fanns eget intresse för att pröva
videokamera, men att filmaren i så fall skulle bistå med att redigera. Vi var öppna för alla
möjligheter. En lärare tänkte att även elever själva skulle kunna få filma, under rimliga
omständigheter och omfång. Det resulterade i att vi forskare inför ”startskottet” av
huvudstudiens datainsamling undersökte några alternativa utrustningar än de proffs-kameror som
vi hittills använt (se metodavsnitt ”Val av teknik/video”). Högskolans idrottslärare informerade
om en kameravariant som var mycket tålig, och enligt deras utsaga förekom i ungas mediebruk
ganska långt ner i åldrarna (något som påpekats i statistiska översikter likaså (se bl.a. Statens
medieråd, 2013). Vi ville pröva en sådan variant av kamera (ansågs halvprofessionell), men även
en liknande fast av billigare märke, för att utröna om de passade i den typ av pedagogiska
sammanhang som vi var intresserade av. En doktorand inom fältet bildpedagogik inspirerade oss
att pröva en annan variant (Björck, 2014). I sitt datainsamlande hade hon en minikamera, endast
ca 5 cm hög, och hade placerat den på diskret vis för att inte störa in så litet som möjligt i
klassrumsarbetet, och fånga in både bra projektion och ljud. Under sina doktorandstudier fanns
Björck i närhet av bildlärare som undervisade elever i att använda datorer i bildarbete. Hon hade i
sin förstudie prövat en stationär kamera på stativ, en handkamera, en MP3-spelare, innan hon
fann sin lösning med minikameran som optimal för sitt studiesammanhang (a.a.s.72). I likhet med
Björck hade vi redan i vår förstudie prövat kamera på stativ kombinerat med en handkamera,
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men vi ville i vår huvudstudie ge utrymme för andra kameralösningar. Vi beslöt att erbjuda
medverkande lärare tillgång till lån av video, av olika varianter av kameratyper, men som utifrån
vårt perspektiv skulle kunna passa in i en skolkontext. I huvudstudien kom slutligen fyra utvalda
olika videovarianter att finnas tillgängliga. Det var dock helt frivilligt för lärare (och om lärare så
önskade elever) att låna dessa för användning för att samla data som underlag till projektets
kollaborativa samtal. I det följande avsnittet görs en analys av de kommentarer som fällts av
informanterna om just användning av video som ett stödredskap. Olika erfarenheter speglas,
både fördelar eller nackdelar.
Skäl för att titta på videoklipp
Under Resultat från huvudstudiens kollaborativa samtal, avsnitt B, ovan i rapporten, gjordes en
samlad analys utifrån informanternas utsagor. Där gavs exempel på hur bild, video, ljud och
dokumentkamera kan användas för att kommunicera bedömning. I det följande vill vi i stället ta
upp mer teknikspecifika aspekter.
Ett av de skäl som tidigare forskare anfört för att välja medieteknik för att spegla olika
skolvardagar är att läraren ofta befinner sig i ett isolerat territorium. Det kan vara svårt att fullt ut
kunna förklara för sina kolleger vad som ägt rum, kanske även för sig själv. Det kan påverka
diskussionen om praktiska frågor kring lärares undervisning och om elevers lärande, till att fastna
på en mer generell nivå, än att ha detaljerade exempel som faktaunderlag. Med den utgångspunkten nämnde Jaworski (1990) att ”a lesson recorded on video-tape can act as a basis for
discussion, for a group of teachers, by providing a shared teaching-learning event” (a.a. s.63). Det
påpekas som en fördel att alla sett precis samma sak, vid videouppspelningen och att detta kan
fundera som startpunkt för en diskussion. Vidare menar Jaworski att det är ofrånkomligt att olika
uttolkningar kommer att göras, men ser en positiv poäng i det uttryckt i termer av att “but this
treated constructively, can feed the discussion and lead to valuable conclusions for the individuals
concerned” (a.a. s.63). Jaworski (1990) diskuterar i sina texter utifrån videons potential i
matematisk pedagogisk kontext och utvecklar resonemang om olika fokus, och olika teoretiska
perspektiv. Vi ser utifrån våra data ingen skillnad, även om den dåtida tekniken var analog, medan
den idag är digital. Resonemangen stödjer vår förståelse av de varianter av data vi har. Vidare ser
vi paralleller från Jaworskis studier om senare tids forskning om mediereception som pedagogisk
form och multimodalt meningsskapande (bl.a. Leijon, 2010; Rohlin m.fl., 2013). Leijon nämner
begrepp som att vi i klassrummets sammanhang (eller i vårt fall lärarrummets) skulle kunna prata
om ”kollektiv mediereception”, just för att visa på det stärkande i att ”flera ögon och öron”
bidrar till en rikare och mer total upplevelsebild. I resonemang om multimodala studier om
interaktion har Leijon (2010) vidare visat på värdet att fånga scener där även andra språkliga
teckensystem (modaliteter) än det talade kommer till uttryck. Ur vårt perspektiv är det extra
intressant att hon här även hänvisar till didaktiska forskare (Bjuland, Cestari & Borgersen, 2008),
som intresserat sig för hur elever för matematiska resonemang och upptäcker att skrivande, tal
och gester är betydelsefulla resurser för eleverna (a.a. s.26). Som en fortsättning på elevernas
matematiska resonemang har samma forskare i en senare studie även analyserat och kategoriserat
lärarnas kollaborativa samtal (Bjuland, Cestari & Borgersen, 2012). Utsagor från våra informanter
ger oss infallsvinklar på detta, angående deras tankar om att använda videoexcerpter:

84

- Och här är jag särskilt intresserad av hur videon kan vara ett medium, ett redskap, för att vi kan få syn
både på detaljer som kanske annars missas hos eleverna in action, och få funderingar om hur själva
verksamheten sen också skulle kunna utvecklas… alltså att andra kan bidra till att se en del, och jag
kan gå tillbaka till lektionen el. arbetsmomentet, och få syn på andra saker vid andra tillfällen (som när
man läser en bok..) (ur förstudien)
[---]
- Man upptäcker mer här än vad man ser i andra fall… det tycker jag är bra. . . .”
- Man upptäcker relationerna mellan barnen,, och interaktiviteten- - när man tittar på det om o om igen,
flera gånger.

Även om eleverna var främst i fokus så fanns ju lärarna själva också med i avfilmade
klassrumsaktiviteter. Inför studien förekom viss ängslan för att visa upp videoexempel från de
sammanhang där man som lärare funnits med i elevgruppen. De kunde tycka att den egna
”rösten” lät konstigt, eller känna blygsel för att titta på videoklipp där de deltagit. Men
huvudreaktionen från informanterna gällde att sammanhanget var meningsfullt. Inställningen
visade en positiv attityd till att kolleger fått vara med vid visningar:
-Vi är så trygga med våra kolleger o ville gärna att de skulle vara med och se filmerna. Se vad de kunde
uppfatta handlade om temat här, dvs var bedömningsrelaterat, användbart för vårt ändamål.
(ur huvudstudien)

Som åskådliggörande material vid mötena med kollaborativa samtal, månade vi om att alla skolor
och klasser där inspelning gjorts skulle varar representerade i materialen. Det innebar att vi
tittade/lyssnade på såväl fint ihop-redigerade längre filmsekvenser (ihopklippta genom filmarens
kompetens) och hade exempel av helt oredigerat material. I stället för rörliga filmklipp visade vi
vid några tillfällen även stillbilder, antingen som separata exempel, eller som bildspel. En gång
lyssnade vi på ljudinspelning gjord av lärare i samband med nationellt prov i matematik. Det
upplevda erbjöd oss att pröva och diskutera mediereception och media literacy i en vidare
bemärkelse (se mer om begreppsanvändning i rapportens teorikapitel).
Teknikvarianter
Lärarnas erfarenheter av teknikanvändningen varierade under och efter projektet. De lärare som
själva filmade var förtjusta i idén om att ha en mindre kamera. Det visade sig dock att den allra
minsta kameran, som bl.a. använts i senare tids bildpedagogisk forskning (Björck, 2014), möjlig
att sätta på kavajuppslag, handled eller pannband, gav förvånansvärt bra bild, men dessvärre dålig
ljudåtergivning. Mellankameran som var halvprofessionell (idrottsforskares tips) trivdes flera av
lärarna med - den fångade upp ljud bra, men saknade däremot möjlighet till att zooma in detaljer.
Den billigaste kameran (fritidsbruk, inköpt på Jula) fungerade inte alls för det pedagogiska syftet.
Den mest professionella utrustningen (Sony, med extern ljudupptagning), visade bästa bilder och
ljud. Men vid ett tillfälle missade lärare som filmande varandras arbetssammanhang att kolla så att
ljudintaget blev bra, sådant som lätt kan ske då man är van vid enklare teknik, där allt löper med
automatik, men inte med optimalt ljud/bildintag. Både medverkande pedagoger, vi forskare och
filmaren drog lärdom av informanternas synpunkter. Här några kommentarer:
Varianterna här stämmer så väl in i projektet , för vi är ju ute efter att se hur video också på olika vis
kan användas för att kunna komplettera, stötta i lärarens arbete helt enkelt”.
[ --- ]
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- Ni hade gjort dubbla inspelningar, för ni tyckte ni missat ljudet vid det första,
- Men även filmbilderna utan ljud var givande att se, faktiskt en bra lärdom...

Som nämnts tidigare i rapporten gällde att det visade sig att ljudupptagning hade en större
betydelse än vad lärarna initialt trott. Genom att lyssna på elevernas val av termer och samtal
tyckte de att de fick ett underlag för bedömning. Men de anförde även att det kunde finnas ett
behov av att se elevernas ansikte och se hur eleverna handskades med material - och inte bara
höra röster. Detta rimmar väl med vad andra forskare fört fram, om värdet av att kroppspråk
som gester, minspel och ansiktsuttryck återspeglas (se ovan erfarenheter från video hos Jaworski,
1990 och Jewitt, 2011, 2012) samt designteoretiska teorier hos Kress, 2003, 2010).
Nyfikenhet på olika videokamerors möjligheter som stödredskap fanns inom lärargruppen, och
framförallt hos de yngre i lärarkåren. Vid ett tillfälle prövades av en slump att låta elever själva
använda stationär professionell kamera. Lärarna uppfattade den data de fick då som intressant
och lite annorlunda, eleverna hade visat avspändhet och gett personligt färgad information. Det
ledde till en diskussion om att framgent tänka sig att låta elever använda mobiltelefoner för att
video- eller ljudinspela ur pedagogiskt bedömningssyfte. Detta diskuterades bl. a. ur ekonomisk
synvinkel:

-Vi har inte haft möjlighet att köpa in önskad utrustning vilket gör det svårt. Har använt egen
mobiltelefon för att filma korta sekvenser.

På den öppna frågan om vilken ”typ” av teknik och material som användes av lärarna i deras
bedömningsuppdrag fick vi i vår lärarenkät förutom en rad exempel på t.ex. elevuppgifter,
matriser och skriftliga texter även förslag på teknik. Några olika lärarsvar:
-Normalt bara skriftliga, intressant med video . De pratar. Kul att de ”tar det på mer på allvar .. att NU
bedömer de.
-Ofta konkret material men även penna och papper. Individuellt mer penna och papper, mer material i
grupparbeten.
-Dokumentkamera, praktiskt material som klossar, abacus, bilder, papper, penna. Filmning med
videokamera, iphone och ipad. Ljudinspelningar med telefon och diktafon.

En påpekar att det mesta i teknikväg kan vara användbart, men ännu inte filmat just innevarande
år. Flera informanter har i utsagor markerat att de gärna använt film, men att det tar tid. Vidare
har de anfört att skolorna haft ont om teknik. Kommentarer pekar på olika förutsättningar och
inställningar till vad av medieteknik som skulle kunna vara användbart:
-Skulle vilja använda mer med Video (att matte inte bara är skriftligt – inte bara boken. ) . Den
utrustningen finns ej nu. Använder en del bild el. spel.... /
-Framförallt skapade projektet ett sug efter att använda mer teknik för att skapa en mer mångfacetterad
bedömning där fler får chans att komma fram med det de kan. Ett stort problem för mig har varit bristen
på tekniska hjälpmedel på skolan. Vi lärare fick egna datorer för 3 veckor sedan, innan dess var vi 13 l
ärare på 3 datorer. 62 elever delar på 10 datorer.
- Inte mycket vad det gäller filmning. Känns krångligt då vi inte har tillgång till kameror på samma sätt
samt att tiden att verkligen gå igenom film saknas
- Film och ljudinspelning. Våga låta saker ta tid. Lyssna på eleverna.
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Vid frågor om ”ringar på vattnet” och vad som hänt efter att projektet avslutades, så fick vi veta
att projektets inspelade material visats upp i en del särskilt utvalda grupper vid tre tillfällen. Vad
gällde egna inspelningar hade ljud förekommit fyra gånger, men videoinspelningar i de flesta fall
endast utvecklats på planeringsstadiet. Tekniktillgången har varit ett skäl:. En av lärarna har
använt sin egen mobiltelefon för att dokumentera i bedömningssyfte /matematik, och en anför
andra sammanhang:
-Vi har inte haft möjlighet att köpa in önskad utrustning vilket gör det svårt. Har använt egen
mobiltelefon för att filma korta sekvenser.
- Ja i vardagen och när eleverna ska redovisa t.ex. NO-uppgifter och problemlösningsuppgifter.

Här låter vi en av de yngre lärarna i projektet illustera med en längre samlande kommentar
angående teknikbruk i samband med lärarens bedömningsuppdrag:
-Jag tror att det spelar stor roll vad som finns för tekniska hjälpmedel på skolan. Finns det videokameror,
datorer, kameror lättillgängligt är steget att använda dem i undervisningen betydligt mindre än om man ska
låna ihop, bara har vissa tider eller ska dela med väldigt många. Som lärare behöver jag lära mig hur jag
ska kunna ta ut information till bedömning på ett effektivt sätt så att det inte tar så lång tid.

Som summering av detta avsnitt sätter vi de erfarenheter som framträtt här i relation till en del
andra tidigare forskningserfarenheter, inte minst som vi själva varit inblandade i (inom olika
discipliner). Vi vill också vidga blicken både bakåt och framåt, när det gäller mediers plats i
skolans domän. I varierade utbildningssammanhang som visar utvecklingen i vår samtid möter vi
diskussioner om hur man bör tillgodose lärare och elevers behov av kunskaper i att hanterar
media och informationskompetens. Det handlar om att möta ”den framtida skolan” (AulinGråhamn m.fl, 2004; Löfving, 2011; Oxstrand, 2013 och Statens medieråd, 2012/2013).
Medie- och informationskunnighet (MIK)
Vid resonemang om bild och visuell kultur i olika skolämnen innefattas bredare aspekter än vad
det ofta lite slentrianmässigt diskuteras avseende begrepp som är centrala i vår studie, t ex.
”kreativitet, estetik, skapande”. Det handlar enligt Unesco om att arbeta aktivt i och svara mot
den tid vi befinner oss i; ett senmodernt samhälle med transnationella cirkulationer där olika
former av literacy (litteracitet) står i fokus; visuell/ medie/digital- och multimodal litteracitet. 11
Svenska myndigheter och andra aktörer som arbetar med barn och ungas utveckling har på
initiativ från Nordicom samlat olika policytexter om betydelsen av ökad medie- och
informationskunnighet (Forsman, 2013). Statens medieråd är den myndighet som idag driver
dessa intressefrågor, med uppdrag från regeringen att stärka barn och unga som medvetna
medieanvändare. Vid aktuell kontakt ger medierådets forskningsansvarige Ulf Dalquist oss
information om att en satsning är på gång för att inspirera till högre aktivitet vid skolor och
högskolor inom fältet medie-och informationskunnighet. Landets lärosäten har besvarat en enkät
som gett en översikt av det nationella läget och Statens medieråd arrangerade hösten 2014 en
endagskonferens inom ramen för Lärarutbildningskonventet, med aktörer från Malmö högskola
och Södertörns högskola. Konferensinsatsen var tänkt att ge impulser till landets lärosäten.
Utifrån Unescos ramverk Media and Information Literacy Curriculum for Teachers har svenska representanter
formulerat ett ramverk för läroplan och kompetens (Carlsson red. 2013). Där betonas att samhällets läruppdrag
kräver mer insats vad gäller Medie-och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen (MIK) (Dahlquist &
Forsman 2014) Statens medieråd har fått regeringsuppdrag att kartlägga fältet inför framtida implementeringsinsatser.
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I rapporten Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället, Skolan och demokratin (Carlsson, red.
2013), föreslår Unesco att samlingsbegreppet medie- och informationskunnighet (MIK) används
(då det finns många begrepp: medieliteracitet, digital literacitet, digitalkompetens,
informationskompetens, IKT etc.). Enligt Unesco har MIK två dimensioner, som omfattar en
rad kunskaper som elever och lärare bör besitta (Forsman, 2014, Bil.1/7). ”Mediekunnighet”
menar de innefattar följande: Förstå mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. Att
veta vilka förutsättningar som krävs för att medier ska kunna uppfylla sina funktioner. Kunna
kritiskt värdera medieinnehåll utifrån mediernas funktioner. Förmåga att använda medier för att
kunna uttrycka sig och delta i den demokratiska processen. Använda färdigheter som krävs för att
producera eget medieinnehåll. ”Informationskunnighet” menar de innefattar: Definiera och
beskriva informationsbehov. Söka och använda information. Bedöma information. Sortera
information. Använda information på ett etiskt hållbart sätt. Förmedla information. Använda
IKT-färdigheter som krävs för att processa information.
Vi menar att dessa färdigheter på ett intressant sätt kan sägas ha starka beröringspunkter med de
kompetenser som deltagarna i vår egen studie – och vi själva – behövt använda oss av. Allt tyder
på att utvecklingen rör sig vidare i den riktningen. Lärare och elever kan inom en framtid tänkas
ha tillgång till video mer frekvent än idag som metodredskap. Vi diskuterar det i denna rapport
främst som led vid bedömningsarbete, självvärdering och elevvärdering. Med den
teknikutveckling som råder kan måhända fler användningsområden tänkas in. Att kunna gallra i
information, att kunna avläsa medieinnehållet, att kunna etiskt förhålla sig, men inte dra sig för att
pröva det för sina pedagogiska syften. Här tror vi att fortsatt utvecklade stöd och styrdokument
från Medierådet och Skolverket med formuleringar som inkluderar en del av de ord som vårt
begreppsavsnitt belyst, kan bli en positiv signal.
I sitt licentiatarbete har Oxstrand (2012) diskuterat Skolverkets begränsade begreppshantering
inom detta fält, men noterar att det finns implicit framskrivet (a.a..s.225). Men framförallt har hon
i sin studie undersökt lärares uppfattning om mediekunnighet. Hon noterade att det finns stora
skillnader bland lärares kompetens, vilket i sin tur bidrar till att eleverna fick olika förutsättningar
att bli mediekunniga. Det finns skäl till att undersöka hur mediekunnigheten hos blivande lärare
ser ut, menar Oxstrand (a.a. s.223), och skriver att det inte är med självklarhet så att den yngre
”nätgenerationen” får en högre mediekunnighet, utan bilden behöver nyanseras. Många unga lär
sig enbart hantera medietekniken för att klara det vardagliga livet i samhället, och det pedagogiska
perspektivet behöver tränas för att utvecklas.
Liknande påpekar Forsman i en aktuell sammanställning utifrån enkäter till lärarutbildningar
(Forsman, 2014). Han skärper formuleringen, närmast som ett ”uppdrag” till Skolverket:
--- en majoritet av lärarutbildningarna saknar lokala examensmål eller använder sig av Högskoleförordningens (HSF) formulering att studenten efter genomgången lärarutbildning ska visa
“förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att
beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna.”(SFS 1993:100) Denna
formulering är från 1993, samma år som världens första grafiska webbläsare, Mosaic, såg dagens
ljus. Det är ganska länge sedan. Lärarutbildningarna vill ha utvecklade styrdokument för att kunna
stärka MIK (Forsman, 2014, s. 149).
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Video och etiskt förhållningssätt
Inför vår studie resonerade vi i olika konstellationer om eventuella etiska frågeställningar som
aktualiserades av projektet. Att använda video som redskap i forskningssyfte är något som
problematiserats en hel del, framförallt inom det etnografiska och antropologiska fältet men även
inom pedagogisk forskning. Vi har i vårt arbete tagit fasta på resonemang hos bland annat Sarah
Pink som har lång erfarenhet av visuell etnografi, och i olika skrifter problematiserat hur
användning av bilder, media och andra representationer används i sin antropologiska forskning
(Pink, 2006, 2007, 2012). Etnografen Charlotte Aull Davies har skrivit om ”Reflexive
Etnography” och som vi tidigare nämnt beskriver hur hon använder bilder och filmer som stöd
vid elicitering, dvs. när informanter får kommentera och samtala utifrån bilder och filmer som de
själva finns med på eller har nära samröre till (Aull Davies, 2008).
I vår studie har ju informanterna varit vuxna, pedagoger, som deltagit i fullt samförstånd med oss.
Men som del i det empiriska materialet har barn filmade i skolans miljö spelat en avgörande roll.
Detta har vi inom projektets ram varit angelägna att förhålla oss etiskt korrekt till. Under olika
faser av projektet har detta behandlats på varierat vis. Initialt utgick vi från våra egna mångåriga
tidigare forskarerfarenheter av filmande i klassrum, samt valde som partner en filmare som hade
gedigen erfarenhet också av filmande i just skolmiljöer. Att möta barnen på ett korrekt och
informativt sätt såg vi som viktigt, och beslöt att vi alla tre skulle göra gemensamma uppsökande
för-träffar i alla de skolmiljöer som vi sedan skulle samla våra data i. Pedagogisk litteratur
angående etiska aspekter vid videofilmande i barngrupper av lite nyare årgång söktes och här fick
vi bra utbyte av idéer och tips från såväl forskarkolleger som högskolans egna nya doktorander
inom förskole/skolforskning (bl.a. Hannibal, 2009; Heikkilä & Sahlström, 2003; Jewitt, 2012).
I samband med undersökningen och icke minst i analysarbetet har vissa frågor spetsats till, och
nya aspekter behandlats. En rådgivande ansökan till Forskningsetiska nämnden (FEN) lämnades
in på tidigt stadium. De frågor som behandlades där och diskussioner som det ledde till i vårt
efterföljande arbete kommer vi att beröra närmare i avsnittet.
I arbetets slutskede har vi i samband med konferenser presenterat våra projektresultat men också
erfarenheter med video som forskningsredskap. Det har visat sig vara ett ”tema i tiden” att
belysa. Hur etiska förhållningssätt beaktas i svenska forskningssammanhang, liksom i
internationella sammanhang väckte vårt intresse och här har färska kontakter bidragit med
intressanta texter. I detta avsnittet ska delar av vår egen studie behandlas mot bakgrund av
artiklar från Australien, Kanada och England, (Cox et al. 2014; Nutbrown, 2011; Jewitt, 2012;
Robson, 2011; Wiles et al., 2008) men även det som speglas i vår egen högskolas och svenska
Vetenskapsrådets stödjande dokument angående etik och video. Vi gör det i syfte att spegla olika
varianter av samband.
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Fig. 15. Exempel på faktorer som inverkar vid etiska ställningstaganden i forskning (bygger på en figur, ur
Wiles et al. (2008): ” Factors Influencing Ethical Issues and Decision-Making”.

Under genomförd förstudie prövade vi som tidigare nämnts videofilmandet i fyra skolklasser.
Det hade föregåtts av väl utvecklad kontakt med lärarna, besök i klasserna, informationsbrev till
föräldrar. Vi träffade på tre fall där elever utifrån förälders eller lärares synhåll borde behandlas
med större försiktighet, och detta löste vi på varierat vis i samråd med lärarna och eleverna själva.
När vi i slutet av vt 2012 ansökte om den bredare fördjupningsstudien anmodades vi av
Skolforskningsfondens styrgrupp att även lägga fram en ansökan till högskolans Forskningsetiska
nämnd för ett rådgivande yttrande. Detta gjordes under ht 2012.
Ansökan till Forskningsetiska nämnden vid HDa
I ansökan till FEN hösten 2012 beskrevs projektets övergripande syfte men betonades att ett
delsyfte även var att undersöka video som visuell metod och som stöd för lärares arbete med
bedömning. Beskrivning gavs om att projektet utgick från ordinarie undervisning som skulle
dokumenteras av forskare och filmare, i samverkan med lärare. Vidare att datainsamling skulle
bestå av videoinspelningar, fotografier, matrisexempel och visuell dokumentation av pedagogiskt
stödmaterial, samt att dessa data skulle utgör i studien underlag för lärares kollegiala samtal, något
som i sin tur skulle videoinspelas. Vi informerade att fyra kommuner skulle delta och
datainsamling ske i klasser på grundskolan, vid 1-2 lektionstillfällen per klass.
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Vår ansökan kom att igångsätta en längre process än vad vi föreställt oss. Fyra initialt riktade
frågor besvarade vi för att få belysta. För att tydliggöra det följande resonemanget ger vi svaren i
sin helhet.
Svar på frågor till FEN

1. Vilken/vilka etisk/a frågeställningar aktualiseras av projektet?
a) Det obehag och den risk som vi anser att eleverna skulle kunna utsättas för är att okända personer finns
i klassrummet då de har sin undervisning, att de filmas och att andra personer sedan ser på det inspelade
materialet.
b) Beroendeställning kan uppstå då ev. lärare i projektet filmar sina egna elever. Före projektansökan och
under planeringsfasen av projektet har några lärare framfört önskemål om att själva testa ny teknik,
eventuellt minikamera med placering på huvud eller handled.
c) Det finns en förberedelseklass med i projektet och även elever som har skyddad identitet.
d) Respekten för den enskildes integritet kan hotas.
e) Barn som av lärare el. forskare bedöms inte bör fotograferas/filmas pga. diagnos el annat skäl – men
själv ivrigt vill bli dokumenterad.
2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska eller eliminera etiska problem?
a) Informationsbrev med information om frivillighet, rätten att avbryta och konfidentiell hantering av data
skickas till vårdnadshavare för godkännande. Före datainsamling besöker forskare och filmare varje klass
för att presentera sig och berätta om projektets syfte och upplägg. Vid detta tillfälle får eleverna en muntlig
presentation av det som står i informationsbrevet, eleverna ges då möjlighet att ställa frågor. Tydliggöra
för alla elevgrupper att det inte är fråga om etersändning. Om eleverna även på tidigt stadium vill se
inspelat, redigerat, material så ska de ges möjlighet till det.
b) I första hand kommer filmare och forskare att filma, dokumentera och samla material i klassrummet.
Alltid fråga eleven om det är okej att fotografera el. filma just ”det”! Påminna om att de kan be oss låta
bli. Om det blir så att lärare eller elev själva ska filma så bör vi noggrant gå igenom etiskt förhållningssätt
med dessa personer inför hantering av tekniken.
c) Elever i förberedelseklass - Vi har beslutat att helt avstå från videoinspelning av denna elevgrupp.
Elever med skyddad identitet – de kommer inte att synas eller dokumenteras på ett sätt så att de ska kunna
identifieras. Om det finns särskilda önskemål från vårdnadshavare eller elever kommer vi att ta full hänsyn
till denna omständighet.
d) Vi avser inte att lyfta fram material som kan kopplas till enskild elev utan syftet är att konstruera
bedömningsmatriser på en generell nivå. Filmning koncentreras på händer, material och samtal. Utifrån
filmade sammanhang preciseras korta redigerade avsnitt, och ev. scen eller kommentar som kan uppfattas
sårande för enstaka individ klipps bort.
e) Att prata med barnet om att vi inte filmar eller fotograferar allting som sker.
3. Vem tillgodogör sig den förväntade nyttan av projektet ?
De deltagande lärarna, deras kolleger och andra lärare som kommer att informeras muntligt, delta i
analyssamtal och läsa om projektet ska kunna få verktyg för kollegial utveckling av bedömningsmatriser
med visuellt stöd av video. I ett längre tidsperspektiv hoppas vi kunna sprida resultaten nationellt. (Nytta
för lärare, elever, forskare och lärarutbildare och studenter diskuteras mer utvecklat på s.4)
4. Hur informeras deltagarna ? (bifogas informationsbrev)
Genom muntliga presentationer, ppt och skriftliga dokument såsom rapporter där studien beskrivs,
detaljerad projektplan och artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
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Informationsbrevet är konstruerat i tät samverkan med de deltagande lärarna och rektorerna. Muntlig
information till eleverna (se ovan, punkt 2) upprepas vid flera tillfällen, och särskilt nogsamt för yngre
elever, som kan ha svårare att förstå forskningssammanhanget, och behöva ställa nya frågor.

Anmodan om utvecklat svar
Vi ombads att utveckla vårt underlag till FEN för en mer djupgående bedömning. Då gavs vi
följande frågor:
• Förhållandet mellan forskare, lärare och elever måste klargöras i relation till
forskningsuppgiften. Är lärarna forskningspersoner eller ”medforskare”? Är eleverna
”deltagare” i undersökningen? Hur de olika aktörernas roller definieras får konsekvenser
för projektets forskningsetiska problematik inklusive de frågor som presenteras nedan.
Detta bör lyftas fram och tydliggöras i ansökan.
• Hur hanteras eventuell förekomst av känslig information i videoinspelningarna i
projektets olika steg? Detta bör lyftas fram och tydliggöras i ansökan.
• Hur informeras eleverna om projektet? Hur försäkrar sig forskarna om att eleverna har
förstått vad ett deltagande i studien innebär? Detta bör klargöras i ansökan.
• Vilka strategier finns för att garantera att studien inte kommer att påverka elevernas
undervisning? Detta bör klargöras i ansökan.
• Hur hanteras informations och samtyckesförfarande på ett sätt som i möjligaste mån
garanterar att ingen elev känner sig åsidosatt eller på något vis kränkt? Detta gäller alla
elever, men i än högre utsträckning elever med skyddad identitet. Denna elevgrupp bör
betraktas som utomordentligt känslig och kräva speciella avväganden i ett
forskningsprojekt där metoden utgörs av videoinspelningar. Denna problematik bör
lyftas fram, utvecklas och klargöras i ansökan.
• Vilka strategier finns om elever väljer att inte delta i studien? Är dessa strategier
utformade så att en elev som tackar nej inte känner sig åsidosatt eller på något vis kränkt?
Dessa frågor är också speciellt känsliga i förhållande till elever med skyddad identitet.
Denna problematik bör lyftas fram, utvecklas och klargöras i ansökan.
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Förtydligande till FEN

Här följer delar av vårt utvecklade svar utifrån nämndens ovan nämnda frågor (inlämnat 2012-1210).
Ur text till Forskningsetiska nämnden vid HDa
”Mot bakgrund av de oklarheter som tycks ha uppstått vid tidigare ansökan vill vi komplettera med
följande:

- Forskare och lärare och elever i samverkan.
Studien är en kombination av forskning och utvecklingsprojekt. Förhållandet mellan forskare-lärare-elever
är vi ombedda att klargöra. I det följande görs detta:
Detta är ett utvecklingsprojekt som utgår ifrån lärarnas egen verksamhet och deras ambition att utpröva
redskap som kan ge dem stöd i (framtida) bedömningsarbete. Utifrån Skolverkets nya direktiv ska de
kunna hantera bedömning relaterat till kreativa lärprocesser i matematik. De vill garantera eleverna en
”rättssäker bedömning”. Eleverna medverkar i projektet i sin vanliga elevroll. Lärarna har i samråd med
oss forskare formulerat studiens syfte och frågeställningar. Vår roll som forskare i projektet är att vara
lyhörda och följa lärarnas intentioner. Inom studiens ram ska vi forskare även undersöka video som visuell
metod, vid skolarbete där multimodala uppgifter bildar grund. Två doktorander finns kopplade till
projektet också. De samlar här inte egna empiriska data, men kommer att medverka vid analystillfällen, för
att dra lärdomar och diskutera teorikoppling, främst under studiens senare fas.
Den projektplan, som utformades i samband med ansökan till Skolforskningsfonden (se Bilaga 1), har vi
vid projektstarten (sept.-12) presenterat för skolledare och lärare. Samtidigt förde vi fram etiska frågor och
diskuterat informationsrutiner samt lyfte frågan om lärares och elevers frivillighet och roller vid
medverkan. Det diskuterades hur vi skulle förhålla oss till t.ex. elever som vid vårt klassrumsbesök inte vill
fotograferas/filmas, inte får fotograferas/filmas, el. som vi anser inte ska fotograferas/filmas (t.ex. elever
med diagnos, skyddad identitet etc). Varsamhet bör råda, och tydlig markering om frivillighet. I
förhandsinformation har vi sedan klargjort detta, både i skriftlig form (riktad till föräldrar) och muntligt.
Vidare bestämt att där etiskt dilemma kan tänkas uppstå, får vi tillsammans med lärare/skolledare ta
ställning för gemensamt beslut utifrån varje enskilt fall. De äldre eleverna kan vi resonera närmare med om
vilka ev. önskemål de har eller etiska aspekter de själva vill påpeka för sammanhanget.
Eftersom såväl matris som videoredskap ska problematiseras som stödredskap, behöver olika aspekter för
att utpröva och medvetandegöra hantering av teknik för såväl forskare, lärare och elever. Risker finns att
viss falsifiering kan uppstå, om inte medvetenhet finns kring det som rör kamera-position, bildvinklar,
ljudmikrofonplacering, stativ mm. (för att samla ”bra tekniska data”) – dvs. hur man korrekt hanterar
redskapen och samtidigt respekterar individerna i gruppen för att orsaka minsta möjliga störning. Sådana
frågor behöver diskuteras mellan oss forskare, den professionelle filmaren och deltagare i klassrummet.
-Videoinspelad data
En annan sak som också diskuterats initialt är hantering av originalinspelningar respektive redigerat
material. De vi hittills samrått med har föreslagit att originalinspelningarna (det oredigerade materialet)
arkiveras av oss forskare, medan deltagande lärare får tillgång till det redigerade videomaterialet. För
arkiveringsbruk av råmaterial har separata hårddiskar köpts in, för en säkrare hantering. Tillsammans med
lärarna har vi bestämt att foto/videomaterialet endast får visas i slutna sällskap, t.ex. med de inspelade
eleverna o/e lärarkollegerna samt i forskargrupper. Vi ska återkommande vara tydliga med att berätta om
att videomaterialet inte ska etersändas eller ges annan spridning (något som en del elever frågar om med
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viss ”förväntan”). Särskilt för yngre elever som kan ha svårt att se helhetsbilden, kan vi behöva upprepa
syftet med filmandet. Exempel på slutredigerat material bör vi ev. visa som klargörande. Om det längre
fram skulle bli aktuellt att vi forskare ser ett värde av att använda någon del i materialet i andra
sammanhang kommer vi att gå in med en förnyad förfrågan till elever, lärare och föräldrar. Om någon av
lärarna själv vill filma, eller önskar att någon elev gör det, så gäller att den filmare som vi anlitat som
medhjälpare i projektet bistår med att redigera materialet.
Konkreta erfarenheter – ht 12
Tidigare presenterad projektplan har under ht12 av olika skäl förändrats något. Vid utannonserad
planeringsträff för deltagande lärare (okt -12) fick flera inbjudna akut förhinder, vilket ledde till tre extra
informationsträffar – och på önskemål från lärare o/e skolledning skedde dessa direkt på plats i de båda
nytillkomna kommunerna. I den ena avvaktade deltagarna förankring med lärarrepresentanter och val av
årskursnivå tills vi tydliggjort mer fakta från förstudien. Val där är ännu inte helt klart 12 (i en av klasserna
finns bl.a. ett barn med skyddad identitet, och här diskuterades huruvida man skulle välja bort den klassen
helt, alt. i den gruppen filma på enbart material och händer el. hitta annan lösning, för att ingen elev ska
känna sig utpekad/utsatt…). I den andra kommunen var vi inviterade av skolan för att ges en närmare
introduktion av specifika delar i sin verksamhet med förberedelseklasser. Vi beslöt där gemensamt med
lärarna att avstå helt från filmande, men att medverkan i projektet skulle kvarstå, för erfarenhetsutbyte och
som led i att stärka analysarbetet.
Informationsbrevet som vi forskare skissat på initialt kom successivt att förändras utifrån lärarnas olika
önskemål om språkbruk och detaljinnehåll. Vi bifogar ex. av brevkopia som nu använts i den skola som är
först ut i vårt ”kör-schema”.
Efter den föregående ansökan som vi levererade till FEN, har vi genomfört en första datainsamling. Den
ägde rum tidigare än ursprunglig plan på uttalat önskemål från en av de deltagande skolorna, där lärarna
såg nyttan av videodokumentation, inför aktuellt matrisarbete. Vi hade informationspass veckan innan för
elever i de båda respektive klasserna (här en åk 2 och en åk 9). I korthet gick det ut på följande: Då
presenterade vi oss själva och filmaren och varför vi skulle närvara veckan efter. Vidare vilka som skulle se
delar av det inspelade, att det var helt frivilligt att vara med och att det var viktigt att deras föräldrar fick
läsa det brev läraren skulle dela ut och att läraren och vi behövde få tillbaka detta med underskrift från
vårdnadshavare (vi påpekade att det räckte med ett namn, men om föräldrarna fanns på olika håll så
behövdes det både från mamma och pappa, viktigt att de båda var informerade). Vi sa också att det inte
var eleverna och deras ansikten vi skulle fokusera på, utan filmandet gällde vad de gjorde och hur de
resonerade under passet.
Etiska aspekter i samband med första datainsamlingen ht12: Vid detta tillfälle fick vi möjlighet att särskilt
fundera över de etiska aspekter som kan uppstå – en elev hade särskild diagnos och vi
(lärare/filmare/forskare) ansåg då inte att vi ville dokumentera den eleven. Barnet önskade bli
dokumenterad och få visa upp sitt arbete. Stillbildsdetalj togs på barnets byggda föremål. Eleven
accepterade att inte mer fotograferades. Vi stängde av kameran men låtsades filma då eleven gärna ville bli
dokumenterad vid sitt arbetande och detta verkade enligt vår bedömning ha gjort eleven glad. Detta blev
en plötsligt uppkommen situation, som krävde ett snabbt beslut. Vi tycker att det denna gång kändes rätt,
med utgångspunkt i elevens markerade vilja att vara tillhörig klassaktiviteten. Etiskt ok?

12

Gällde i samband med den rådgivande ansökan.
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Andra ex. på dilemman och strategier vi prövat
I vår förstudie fanns det fyra andra konkreta exempel som vi vill nämna för att tydliggöra olika sätt som vi
löste uppstådda dilemman. Det handlade om strategier för att undvika etiskt dilemma för såväl elever som
lärare. Inga ”allomgivande” lösningar – men exempel på hur vi hanterat just dessa situationer: En
tonårspojke ville inte visa upp sitt ansikte (finnig, el…) – men önskade gärna vara med i
klassrumsaktiviteten, där matematikövningar och elevernas resonemang skulle filmas. Han klädde sig den
dagen i en tröja med huva, som han kunde dra upp som “skydd” - överenskommelse blev att han bara
skulle finnas med bakifrån, el. med sin röst. En annan pojke var helt ny i klassen – blyg och kunde knappt
någon svenska; här arbetades i grupp och vi filmade endast bordet med material och händer i aktivitet. En
tredje elev var hyperaktiv, läraren föreberedde oss på att han ibland hade aggressiva utbrott – och att
denne elev hade assistent. Dagen D visade sig assistenten vara sjuk, och läraren blev mycket ängslig – både
för pojkens skull och för hela klassen. Men hon ville genomföra sin planerade undervisning. Vi berättade
för läraren att en av oss forskare hade erfarenhet som speciallärare (Helena) så vi bestämde att H skulle
sitta rätt nära eleven och vara beredd att rycka in om det behövdes snabb assistens – men det behövdes
aldrig. Pojken blev alldeles absorberad av den multimodala aktiviteten och accepterade närvaron av såväl
filmaren och oss båda forskare i rummet. Läraren kommenterade mycket kring vad denne elev gjorde när
hon efteråt betraktade videoavsnittet. Ett fjärde fall som vi diskuterade gällde en lärare. I en filmsekvens
kommenterade en kollega på en annan skola hennes lärarstil i en videoinspelning från klassrummet – och
vi forskare bestämde tillsammans med filmaren att ta bort den delen. Kommentaren hade relevans, men
det är viktigt att ingen lärare såras.
Värdet av denna typ av studie
I denna ansökan vill vi vidare redovisa hur vi reflekterar över nyttan i den vetenskapliga studien
förhållande till ev. skadan som projektet kan åstadkomma.
Nyttan för eleverna kan vara en större delaktighet i bedömningsdiskursen. De får delta i lektioner som är
utvecklade i ett kollegialt samarbete med lärare och mot bakgrund av nya läroplaner och aktuell forskning.
Med hjälp av videomaterial kan både elever och lärare ges möjlighet att få syn på faktorer som har
betydelse för att utveckla en framgångsrik undervisning. Vilka lärdomar kan elever dra genom att inbjudas
till eget filmande för kollektiv pedagogisk utveckling i gruppen? Och som de skulle kunna dra nytta av i
samband med en mer medveten etisk hantering av visuell dokumentation som foto och video i sitt
vardagsliv?
Nyttan för lärarna i projektet är att de med stöd av videomaterial tillsammans med kolleger diskutera
utveckling av undervisning och bedömningsdiskurs. Videon kan göra det möjligt att dokumentera och
utveckla en större variation av vad som annars är möjligt att bedöma av elevernas prestationer. En del av
projektet har vi också velat öppna för ”experimentlust” – ett erfarenhetsutbyte mellan lärarna. Någon kan
tänkas vilja prova sin ”lektionsinnehåll” i annan skola (av en annan lärare), någon kan vilja testa alternativa
videokameror för klassrums-dokumentation.
Nyttan för forskarna. Att pröva video som visuell metod i olika skolsammanhang, i syfte att fördjupa
förståelse om elevers lärande och hur detta kan bedömas. Olika varianter av videoteknik och
inspelningsfokus kan utprövas. Som forskare ser vi värde i att utveckla kunskap om nya sätt för lärare att
utveckla en kompetens i likvärdig bedömning. Vidare att utbildningsvetenskapliga studier behövs för att
lära mer generellt om bruket av multimodala uppgifter i skolsammanhang. Forskning kring visuell metod
där foto och video kan bidra till att precisera förståelse av skolans verksamhet. Vi ser det också som en
möjlighet att inom detta projekt kunna undersöka vilka etiska dilemman som kan uppstå vid visuell metod
samt diskutera hur olika problematiker kan lösas. Här ser vi redan nu utifrån FEN:s tidigare påpekanden
att vi ev. skulle kunna använda mer forskartid för att lyfta både vinster och begränsningar som visuell
metod kan innebära. Vad är det som lärare eller forskare eller elev de facto missar av pedagogiskt värde
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om inte “allt“ filmas – el. vad är det som kanske kan förstärka och gagna med just en avgränsad
filmningsaktivitet för att fokusera vissa frågor tydligare (t.ex. aldrig några ansikten i bild, endast röster
etc..)? I vad mån kan system med ”blurring” användas?
Nyttan för högskolans lärare och lärarstuderande. Videon finns i vår samhällsmiljö, och gör det möjligt att
undersöka undervisning och lärande ur ett multimodalt perspektiv. På många håll filmas det idag, även
inom skola och högskolekontext. Regelsystemet säger dock att detta ska göras med största varsamhet.
Men studenter och lärare är osäkra på hur de ska hantera videodata, såväl för inspelning som för analys.
Detta vill vi förhålla oss till och diskutera.
Forskarnas tidigare erfarenheter av video och dokumentation med fotografi
Etiska frågor är alltid viktigt att problematisera för att på bästa sätt kunna hantera sammanhang där vi
forskare beträder rum med andra människor, och särskilt barn. Utveckling av teknik och variationer i
demografi bidrar till att vi hela tiden behöver ställa oss nya frågor. Att vi som forskare och vår filmare i
projektet sedan tidigare har viss erfarenhet av mediebruk tror vi är positivt, men det kanske kan förblinda
oss också. Inför FEN:s rådgivning bör ex. från dessa därför kanhända också delges.
Etiska överväganden har krävt vårt engagemang i lite olika sammanhang: Den ena av oss har i samband
med avhandlingsarbetet använt video vid klassrumsstudier (för s.k. learning studies) och kollaborativa
samtal. Den andra har fotograferat mycket i mångkulturella skolmiljöer i samband med sitt
avhandlingsarbetet. Däremot inte filmat själv i forskarstudier. Dock har hon t.ex. genom kurser i SIDAs
regi och vid anställning som mediehandläggare på VideoCentrum för u-landsfrågor medverkat till att
fokusera etiska frågor i samband med videofilmande som led i att förbereda utresande biståndsarbetare
och volontärer. Vår filmare har haft uppdrag av Skolverket och även för de olika lärarfacken att filma i
olika skolsammanhang, och är van vid ”klassrum”.
Det som är helt nytt för oss alla denna gång är att det redan nu finns en vana att fotografera och filma i de
skolsammanhang vi går in. Deltagarna frågar om de inte kan få testa sin I-pad eller prova minifilmkameror
(typ sådana som används i ungas sportsammanhang). Detta har gjort oss nyfikna och vi skulle vilja låta
dem pröva. OBS - Beträffande denna idé vore det extra angeläget att få FEN:s uppfattning som
rådgivande organ.
Redan i vår huvudansökan till Skolforskningsfonden (maj -12) hade vi berört detta, liksom en del annat
som vi bedömde borde klargöras när vår ansökan till FEN skulle behandlas. Ur huvudansökans
forskningsplan citeras:
--Att använda de multimodala resurserna utifrån medvetet didaktiska och pedagogiska ramar kräver
insikt, och fältet behöver beforskas även utifrån tankar om språkutveckling, om begreppet
yttrandefrihet ska beaktas fullt ut. - - -.
(ur avsnitt Multimodala uppgifter s.5)

Vi drar parallell till hur Qvarsell diskuterar värdet av kultur och estetik i pedagogiken, men med
utgångspunkt från centrala begrepp som meningserbjudanden, handlingsutrymmen och mellanrum –
något som vi som forskare har använt i egna tidigare studier (Klerfelt & Qvarsell, 2012). Vi menar att
genom vår studie inser vi betydelsen av att utveckla mer förståelse och kompetens i att tolka de komplexa
samband som införande av nya receptionsformer som t.ex. video i en lärares personliga arbete med att
bedöma sina elever kan innebära. ”
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Regional etikprövningsnämnd - dec.2012
Innan vi erhöll svar från den kompletterade inlagan till FEN, för att ge ett mer övertänkt
rådgivande yttrande om projektet, valde ledamöterna att vända sig till den regionala
etikprövningsnämnden. Med representanter därifrån önskade de ta upp flera kring den
tidpunkten angelägna frågeställningar. Ordförande för FEN anförde att ärendet inte gällde vårt
projekt i sig, utan anledningen att MUBEMA-projektet skulle lyftas där var att det väckte
intressanta principiella frågor.

I december valde ledamöterna att även konsultera representanter från den regionala
etikprövningsnämnden (juristerna Lempert och Eriksson). För att ge en fullödig bild beskriver vi
här kort även den delen i processen. Det nämnden ville diskutera gällde att videoinspelningar
spelade en stor roll – och att videoinspelningar skulle ingå som ett moment i undervisning men
samtidigt blir källmaterial för forskarna. I praktiken skulle det kunna innebära att för vissa
lektionspass kunde det bli så att lärarna (och till och med eleverna), direkt eller indirekt, skulle stå
för materialinsamlingen. Nämnden ville pejla om juristerna hade erfarenhet av den här typen av
projekt där gränsen mellan forskningsperson och forskare riskerade att bli otydlig. Dilemmat
formulerades på följande vis:
I detta fall kan lärarna sägas medverka både som forskningspersoner och medforskare, vilket kanske
är naturligt i ett utvecklingsarbete. Men för eleverna vars deltagande är nödvändig för projektets
deltagande är antagligen detta inte självklart. Alltså, hur bör en forskningsetisk nämnd förhålla sig till
utvecklingsprojekt där gränsen mellan forskningsperson och forskare blir otydlig?
(ur Underlag för möte om etikprövning i Falun 18 dec. 2012)

Vid mötet hade en av oss forskare möjlighet att delta och kunde ta del av den direktinformation
som detta erbjöd. Vad gällde videoinspelning med de förutsättningar som beskrivits uttolkades att
inga problematiska hinder bedömdes från jurister. Däremot att generell varsam behandling av
empiriska forskningsdata skulle beaktas, särskilt där elever var iblandade. Relationen mellan
forskare och medverkande lärare och filmare diskuterades marginellt, diskussionen hade främst
fokus på elevperspektivet och PUL-frågor 13 beträffande vår studie, och i övrigt behandlade mötet
mer den känslighet som kan råda avseende medicinsk forskning (några av de andra behandlade
projekten).
Yttrande från FEN - jan 2013
Det slutliga Rådgivande yttrandet gavs vi från FEN i mitten av januari. Nämnden uppfattade
projektet som välmotiverat och viktigt utifrån forskning och styrdokument. Däremot uppfattades
det svårbedömt med avseende på de forskningsetiska aspekterna. En ansökan till regionala
etikprövningsnämnden borde enligt nämnden övervägas i samråd med berörd forskningsledare
eller motsvarande. Skälen till detta beskrevs på följande vis (utdrag):
Att som forskare/lärare/filmare medverka i ett klassrum där ordinarie undervisning pågår och
videofilma situationer relevanta för bedömning aktualiserar en komplex forskningsetisk problematik
som inte enbart kan hanteras genom sedvanligt informations och samtyckesförfarande. Enligt
bifogade exempel kan forskarnas medverkan i klassrummet dessutom vara påtagligt aktiv. Frågor

13

PUL är förkortning för Personuppgiftslagen som behandlar frågor om den personliga integriteten.
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om information, samtycke, frivillighet, integritet, påverkan, inkludering och exkludering kan enligt
exemplen uppkomma plötsligt och vara situationsbetingade. Elever utgör också en mångfacetterad
samling där vissa grupper kan vara känsligare än andra vilket förstärker den forskningsetiska
problematiken. Enligt nämndens bedömning ställer detta sammantaget mycket höga krav på
forskningsetisk kompetens i genomförandet av materialinsamlingen. Om materialet samlas in
genom andra än forskare, exempelvis filmare eller lärare, måste dessa utbildas i forskningsetiska
frågor. Problematiken ställer också stora krav på hur materialet hanteras i samband med både
projektets genomförande och presentationen/presentationer av projektet. (utdrag ut konversation
med FEN)

Vi tackade nämnden för den noggranna behandlingen av vår kompletterade ansökan och att vi
skulle beakta deras kommentarer inför fortsättningen av studien. Av praktiska skäl hade vi varit
tvungna att påbörja insamling av data. Skolornas önskemål var i stor grad styrande och genom att
projekttiden var begränsad bedömde olika parter att rekommendationen om en förnyad ansökan
för att få ytterligare en rådgivande bedömning inte var realistiskt. Däremot hade vi genom att
ärendet uppstått redan genomfört en del åtgärder vad gällde datainsamling och fört upp
etikdiskussion på ett mer aktivt sätt i deltagargruppen.
VR och Rekommenderar praxis vid forskning med video
Genom erfarenheterna från etikdiskussionerna sökte vi aktivt flera texter och jämförde vårt
projekts hanterande med andra genomförda studier, både egna och andras. Vi ansåg att vi redan
tidigare haft en medveten hållning, men insåg att i det samhälle vi lever idag, så kan en större oro
och praxis kanske ha vuxit till. Att videoinspelat material kan ges eterspridning lätt, eller att teknik
för att filma blivit allt vanligare att ha tillgång till för barn och unga har öppnat för nya intressanta
möjligheter, men också andra problem. Vi förstår att etikfrågorna kommer i en annan belysning,
och att det är värdefullt att vi genom projektet får tillfälle att undersöka det ur lite olika vinklar.
I Vetenskapsrådets skrift 1:2011 diskuteras olika aspekter av god forskningssed. I den inledande
texten görs distinktion mellan ”moral” och ”etik”-begreppet. Där står bland annat:
En etik kan vi inte ha utan att vara medvetna om den. En etik kan vi inte heller ha utan att ha
reflekterat. När vi använder termen ”etik” åsyftar vi en slags teori för det moraliska området. Vi
söker precist formulerade normer, gärna så generella som möjligt, som vi kan hitta goda argument
för. Vi vill rättfärdiga vår ståndpunkt. En etik kan inte vara godtycklig. Vi vill också att våra
antaganden ska kunna fungera tillsammans och gärna utgöra ett system. En etik måste också kunna
formuleras i ord. Man kanske kan säga att etiken är medveten, reflekterad och motiverad moral, som
man ger en så klar formulering som möjligt och som framställs som ett system. Etiken är en teori
för moralen, som är praktiken. Men en praktik kan man ju ibland ha utan teori. Därför talar man om
forskningsetik och i långt mindre utsträckning om forskningsmoral. Det gäller ju normer (principer),
som forskarsamhället reflekterat över och som man har försökt formulera tydligt och ge
motiveringar till. Det är normer som antas kunna fungera tillsammans och ge vägledning. En kodex
är en sammanställning av forskningsetiska regler, dvs. av mer specificerade normer som avser ett
visst forskningsområde eller vissa moment i forskningen.” (a.a. s.15)

Innan man beslutar om att påbörja ett forskningsprojekt betonar Vetenskapsrådet (VR) att man
ska välja en metod som har den minsta tänkbara skadliga konsekvenserna för berörda människor.
Vidare ska nyttan av den forskning som planeras och det vetenskapliga värdet av de resultat som
man kan förvänta sig alltid vägas mot de skadliga konsekvenserna (a.a. s.31). Dessa saker har vi
övervägt och redogör för i vår ovan beskrivna ansökan till FEN. I VR:s text om god
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forskningssed söker vi framförallt direktiv avseende videohantering. Det återfinns i innehåll
under avsnitt 2.3.3 (Observationsstudier genom att delta, iaktta, spela in). Där förs det fram att
etiska övervägandena är mycket viktiga vid deltagande observation. Forskaren har ansvar för att
förebygga skada och för att de observerades identitet inte kommer att röjas. När det gäller
videoinspelning som redskap vid observation påpekas att forskning med video kan inkräkta på
individers privatliv och integritet eftersom individer kan identifieras. Här betonas:
Videoinspelning bör därför endast användas när man inte skulle kunna uppnå samma resultat med
hjälp av andra datainsamlingsmetoder. Exempelvis kan maskerade stillbilder användas i stället för
video om det inte är viktigt att studera personens rörelser, mimik eller interaktion/kommunikation.
Det är viktigt att filmningen sker på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Individens integritet ska
respekteras. Om minderåriga ska filmas gäller samma särskilda regler som vid övrig forskning på
barn. Det innebär att om barnet är under 15 år ska båda vårdnadshavarna samt barnet ha samtyckt
till medverkan. Informationen bör vara så skriven att även barnet kan förstå den. (a.a. s.43)

I likhet med andra metodval vid forskning påpekar VR vikten av att videoinspelningen föregås av
en utförlig information och ett efterföljande samtycke. Vidare att denna information bör beskriva
vilket syfte forskningen har och betona att det är frivilligt att delta. De som tillfrågas om att delta
ska också få upplysning om exakt vad forskaren avser att analysera i videoinspelningen.
Dessutom anses att informationen till informanterna bör innehålla detaljerade uppgifter om
följande saker:
• Om redigering av inspelningen kommer att göras, t.ex. för att dölja
ansiktet och/eller rösten
• Om videoinspelningen kommer att kopieras, i förekommande fall med
angivelse av i hur många exemplar
• Om inspelningen också kommer att användas i annat syfte än forskningssyfte,
t.ex. i utbildningssyfte
• Om andra analyser kommer att göras än de som först har angivits – i sådana
fall måste både den regionala etikprövningsnämnden och informanten
tillfrågas
• Om informanten har möjlighet att få ta del av inspelningen (detta är att
föredra)
• Att eventuella kopplingar mellan inspelningen och andra persondata
kommer att kodas
• Hur och var inspelningen kommer att förvaras och hur länge den ska sparas
(a.a. s.43)

Punkterna ovan har vi beaktat. Resonemang har förts med liknande innebörd i möten som
föregått projektet, där skolledare, deltagande lärare, filmare och doktorander varit med. Vid
samtalen med skolklasserna har vi formulerat oss på varierat vis, beroende på om vi riktat oss till
barn i grundskolans lägre åldrar eller till elever i årskurs 9. Det vi fick säga vid upprepade tillfällen
till barnen var att dessa inspelningar inte skulle etersändas eller läggas ut på youtube (vilket av en
del barnen möttes med miner av besvikelse). Ur barns perspektiv kan det givetvis vara mindre
begripligt vad forskningen i sig behandlar och hur de kan tänkas reagera längre fram. Barnaspekten kommer vi att resonera mer om längre fram i vår rapporttext. Betonas bör dock att
barnen, eleverna, inte är vårt studieobjekt i innevarande forskningsprojekt, utan det är lärarna
som är vårt huvudsakliga fokus. Att vara varsamma i hur vi som forskare visar våra unga
personer är dock något vi diskuterat mycket. Ett sätt att vara sensibel är att välja bilder där de
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”dechiffrerat” sig i någon mån själva, eller bara visa hand och föremål som de arbetar med (se
Fig.16).

Fig. 16. Exempel på arbete med konkret material där eleverna inte kan identifieras.

Samtycke
I VR:s rekommendationer anförs vidare att efter att informanten har erhållit utförlig information
ska samtycke inhämtas, normalt skriftligen. Det är praxis inom vissa forskningsfält, men inte
inom alla, att samtycke ges i två steg. Det poängteras att i sådana fall får informanten först ta
ställning och eventuellt ge sitt samtycke till själva videoupptagningen. Därefter, sedan
informanten har fått möjlighet att titta på videon, ska hon eller han få möjlighet att ge forskaren
sitt samtycke att gå vidare i arbetet med att analysera den. Dessutom kan samtycke ges till att visa
videon för i förväg angivna personer. Informanten ska intyga att hon eller han har fått
information om att det när som helst går att återkalla medgivandet till att forskaren ska få
analysera, använda och visa videon. Detta har vi vid upprepade tillfällen påpekat för
informanterna. Vidare har vi månat om att varje redigerat filmavsnitt getts accept för visning
vidare. I ett fall var lärarna missnöjda med att ljudproblem uppstått vid en egen gjort inspelning,
men vi enades om att ändå visa upp en bit av inspelningen för de andra projektdeltagande lärarna,
ljudet valdes bort helt. Intressanta detaljer uppfattades ändå och den inspelande läraren kunde se
att även en ”miss” kunde ge en extra valör till samtalet och förståelse i lärarens klassaktivitet. I en
annan grupp valdes medvetet visuell del i inspelning bort, och enbart ljudåtergivning valdes för
eget reflekterande. Detta respekterades av gruppen. En rekommendation som VR uppehåller sig
vid är att om informanten återkallar sitt samtycke så måste vissa åtgärder respekteras. Om att
antingen allt videomaterial förstörs vid återkallat samtycke, eller lämnas över till försökspersonen,
såvida denna är ensam på videon. Inget av detta var aktuellt i vår studie. Däremot så samtalade vi
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en hel del om hur vi skulle agera om fall skulle uppstå där flera personer agerar på videon men en
viss person avstår från att medverka, skulle denne då om möjligt redigeras bort, ansikte ”suddas
bort” – eller hela avsnitt i så fall tas bort från studien. Nu blev detta tursamt nog ej fallet, men vi
hade under projektets gång vid några inspelningssammanhang krav på oss att visa diskretion
gentemot vissa elevers deltagande. I stället för att ta med dessa utifrån tanke att placera dem i
ryggposition, eller anonymisera genom att ”sudda” ansikte, eller så valde vi att undvika huvuden
på gruppen i sin helhet. Den sista punkt som VR anför är att en videoinspelning ska förvaras på
ett säkert sätt, så att den är oåtkomlig för obehöriga och så att den inte förstörs på grund av
oaktsamhet. Vi har i vår forskarroll månat om att samla allt inspelat material på särskilda
hårddiskar.
I samband med vår studie har vi undersökt vilka dokument som ges som stöd och direktiv på vår
egen högskolas hemsida. Två skrifter ligger nära vårt uppdrag i detta projekt, dels en om metoder
för att arbeta i barngrupper (vårt huvudfokus är lärarna), dels en om etiskt förhållningssätt
avseende videobruk i forskning. Skrifternas titlar är Researching children´s experiences: methods and
approaches (Greene & Hogan, 2005), respektive ETIK - God praxis vid forskning med video (HSFR
1996). Den sistnämnda texten är framtagen av Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet i Stockholm som vägledning till forskare som står i begrepp att använda video i
datainsamlande syfte, för att konkret diskutera hur individskyddet kan beaktas på ett
tillfredsställande sätt vid videoanvändning. Författarna betonar betydelsen av att vara
”sparsmakad i videoanvändning, det vill säga endast då det är väsentligt att både ljud och bild
registreras” (a.a. s.3). Detta är ofrånkomligt viktigt i vår studie. Här handlar det om att samla data
via bild och ljud, och även uppspelning av delar av insamlad data, för att utpröva mediets
potential som instrument för läraren i dennes arbete. Vi vill däremot se hur detta kan göras på ett
för både deltagande lärare och deltagande elever etiskt korrekt vis. Vi går vidare i texten från
HSFR och tar fasta på några av de rekommendationer som ges: Att före rådatainsamlingen, dvs.
videoinspelningarna tydligt formulera varför man väljer video framför en annan
registreringsmetod, att precisera hur man ämnar bearbeta data, att utforma för sammanhanget
tydlig deltagarinformation, att planera på vilket sätt och under hur lång tid banden ska förvaras,
samt att klargöra vilka som ska kunna få tillgång till banden (a.a. s.3-4). Detta har vi månat om,
både i muntlig och skriftlig form (se bl.a. Bilaga 2a). Även engelsk version av informationsbrev
utformades på önskemål av en skola, som förstärkning till elever/föräldrar (Bilaga 2b). Enligt
rekommendationer finns även att det i vissa fall kan vara lämpligt att erbjuda en kopia av bandet
till de medverkande (a.a. s.4). I det avseendet har vi tillmötesgått informanternas önskemål, och
arrangerat med kopior av de material som bildat underlag för kollegiala/kollaborativa samtal vid
de möten som ägt rum inom projektet. Det har därigenom varierat en del; dels då lärare på de
enskilda skolorna fick utplockat videomaterial där de själva o/e kolleger ingått, dels kopior från
det som redigerats för att visas vid de större samlingarna när lärare från alla kommuner i projektet
deltog, tillsammans med oss forskare, filmaren och ev. någon doktorand. Vi arrangerade med
kopior i efterhand och skickade ett exemplar vardera till kontaktpersonen per skola.
Överenskommelsen var att dessa korta sekvenser enbart gällde för visning internt.
Avidentifiera ansikten eller röster
I HSFR-skrift läser vi vidare rekommendation om att genom redigeringsteknik avidentifiera
videoband. ”Genom redigeringen kan man täcka eller maskera de filmades ansikten” (a.a. s.6).
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Det är en teknik vi avstått från att använda i det här sammanhanget. 14 Vi har sökt olika andra
lösningar; ibland löst det genom att välja bildformat där huvuden ej tagits med, och i stället
fokuserat så att bildutsnittet visat aktiviteten med händer – allt medan rösterna fortfarande hörs.
Ibland redan vid inspelningssammanhanget medvetet filmat ”kroppslöst”, men alltid med
koncentration på samtalen i klassrummet. Ibland valt att även inkludera foton eller rörliga bilder
som haft viss oskärpa i sig, men skapat intresse för den intensiva (rörelse)aktivitet som ägt rum
(Nutbrown, 2011; Hannibal, 2009).

Fig. 17. Exempel på elever som mäter volymer med vatten.

Vad gäller resonemangen i de skrifter vi här refererat till, liksom i synpunkter från
forskningsetiska nämnder, tycks frågor om ljudet vara av mindre vikt och dess ev. avkodifiering
(rastrera för att göra det omöjligt att höra vem/vilka som talar). Det visuella, synliga, diskuteras
främst. I vårt forskningssammanhang var det värdefullt för den enskilde läraren att känna igen
sina respektive elever – och mycket av även det ljudåtergivna kom att ha stor betydelse. Det rörde
sig om att fånga exempel som stöd för sin bedömning av elevens kompetens. Här kan man dock
tänka att som led i kollaborativa samtal den formen av ljudförvrängning mycket väl skulle ha
kunna nyttjats. Som åskådare kan man utifrån röstlägen i stället tänka Elev 1, Elev 2, osv. och
anonymitetsaspekten beaktas då om möjligt mer. Det talar dock emot vad vi erfor vid
konferensen Design for Learning 2014, där vi båda forskare och en doktorand i projektet deltog.
Här väcktes diskussion om hur man klokast avidentifierar barn och ungdomar i material från
skolkontext. Inställningen fanns hos flera av de forskare/doktorander som filmat yngre barn att
konnotationen varit negativ då ”suddansikten” och ”röstförvrängning” förekommit, och påverkat
analysarbete eller elicitering (intervjusamtal utifrån t.ex. visade foton eller filmer). Annan
anonymitetsteknik hade utprövats. Det har vi tagit intryck av inför vår slutrapportering och
prövar exempel på alternativa visuella uttryck från bildinnehåll i redovisningen. Influenser ger till
exempel antropologer som Pink (2007) och Aull Davies (2008), men framförallt har National
Centre for Research Methods i olika skrifter bidragit med förslag utifrån olika vetenskapliga
horisonter; (se t.ex. Jewitt, 03/12 och Wiles et al, 2008 NCRM, 011). I Wiles et al., 2008, del 4,
behandlas anonymitet och konfidentialitet utifrån etiska, men också sociala, politiska och
pedagogiska aspekter. Det mynnar ut i en del konkreta tips och användbara länkar:
14

Förutom då personer själva valt att dölja sig i någon mån, men ändå visat oss att de vill delta aktivt (se t ex Fig.16).
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Methods of obscuring people’s identity include increasing the pixilation of facial features in order to
blur them (see http://www.yowussup.com/pixelatingimages.php), the use of specific anonymisation
software that converts visual images into cartoons or drawn images (see
http://www.virtualdub.org/ and http://compression.ru/video/cartoonizer/index_en.html) and
blocking out eyes, faces or other distinguishing features. In social research, the former approaches
are more common. (Wiles et. al., 2008, 4.2 Obscuring identity in images)

Fig. 18. Fotografier från kollaborativa samtal, video visas för en större del av kollegiet då gruppen filmas.

Hittills har vi främst fokuserat på anonymisering och varsamhet med bilder som vi i egenskap av
forskare (eller filmare) tagit fram. I de fall som bilder, ljud- och videoinspelningar görs av
informanterna själva som led i vårt gemensamma undersökande kan andra etiska frågor
uppkomma påpekar Wiles et al. (2008). Författarna refererar till en rad internationella studier där
det mer är regel än undantag att informanterna samlar data via stillbilder eller videokameror, allt
från exempel som berör deras liv, identiteter eller gruppsammanhang till hela videodagböcker.
Material som sen ofta använts för eliciteringssyfte. De påpekar att ”where visual data is being
used purely for elicitation purposes then issues of consent are relatively unproblematic. However,
if researchers wish to include these photos in dissemination of the research then some particular
issues of consent emerge”(a.a. s 3.3). Om vi överför det till vår egen studie så särskiljs alltså det
användande som en lärare gör i sitt bedömningsarbete (ibland med andra ögon/öron närvarande)
jämfört med det som ska publiceras i en rapport. Nyttan och individens integritet kan i båda
fallen ges plats.
Informanterna som medforskare
Resonemang om barnet/läraren själv som aktiv medforskare och videofilmare lyser helt med sin
frånvaro i de texter som vi refererat till i detta avsnitt. Det förvånar. Idag finns det surfplattor och
”smarta mobiltelefoner” i stor utsträckning i barns värld, såväl i förskola som i skola. Barn är
vana filmare, kanske mer bekväma både i att filma och att vara objekt framför kameran än
lärarna. Vi ser i vårt omgivande forskarsammanhang att det förekommer som redskap både i
elevers/lärares pedagogiska dokumentation och som redskap för lärprocesser i olika skolämnen.
Fotograferande och filmande sker och klassbloggar och skolbloggar används i olika syften
(Öhman Gullberg, 2008; Ahlberg & Danielsson, 2012; Åkerlund, 2013) Med tanke på samhällets
teknikutveckling och sociala mediers roll finns det inget som tyder på någon minskning
(Alexandersson & Hansson, 2011; Löfving, 2012; Statens medieråd, 2013). Den nya generation
doktorander som vi snart kommer att möta har en helt annan medievana med sig. Att tänka bort
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video som redskap i forskningssammanhang tror vi är ogörligt, men att betydligt mer ”up-todate” tala om hur man på ett etiskt försvarbart sätt ska hantera dessa material kommer att kräva
mer insatser. Det digitala bruket öppnar för oanade möjligheter kring såväl distribution, lagring
som anonymiseringsfunktioner, med varianter av avkodningsteknik.
I skrifter från National Centre for Research Methods (se ovan, bl.a. Jewitt 2014; Wiles et al 2008)
poängteras de hänsynstaganden som måste göras då informanterna själva fotograferar och filmar
som del i studien. Det fanns vissa inslag av det i vår skolforskning. Vi hade initialt uppmuntrat till
mer egen videoaktivitet för att utpröva olika teknik och för att även inkludera elevvärderingar ur
nya perspektiv, men det kom av sig lite mot bakgrund av det kritiska förhållningssättet vi möttes
av från FEN.

Etiskt regelverk

Riktlinjer

Forskargrupp
Metod

Fig. 19. Bygger på en figur, ur Wiles et al. (2008): “ The Influence of Approaches to Ethics om Regulation
and Practice”.

Vi efterlyser färskare texter från både Vetenskapsrådet och högskolan där ett mer utvecklat
resonemang om forskningsetik ges, dvs. där innehållet rimmar tydligare med det mediesamhälle vi
lever i. Detta faktum erbjuder både större möjligheter och mer komplexitet i handhavandet av
videoinspelningar, något som myndigheterna med respektfull inställning borde visa tydligare
insikt om.
Konkreta exempel – i ”etisk belysning” utifrån ett urval artiklar
I det följande väljer vi att lyfta fram en del exempel från vår datainsamling, där vi filmat bland
elever i undervisningssituationer, eller när lärare fört kollaborativa samtal utifrån gemensam
upplevelse av videoexempel (kollektiv mediereception). Att reflektera om etiska förhållningssätt
kan göras utifrån olika aspekter. Som tidigare nämnts har vi för att söka mer förståelse vänt oss
utanför det svenska fältet och även sökt artiklar från andra vetenskapliga traditioner.
Robson (2011), vid Early Childhood Research Centre i London talar om etiska frågor och
praktiska utmaningar utifrån sina data med små barn. En fördel som hon anser att video ger är
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den möjlighet det ger att kunna ge tydlig återkoppling till deltagarna. En problematik som hon tar
upp gäller ”ägandet”. I sin artikel betonar hon att videodata bör ses som en gemensam
produktion som alla har lika stor rätt till. (a.a. s.179). I vårt skolforskningsprojekt beslutade vi vid
de initiala träffarna med deltagarna att vi skulle agera stegvis. Idén var ju att alltid låta dem titta på
det videoinspelade materialet först lokalt på skolan, med sina närmsta kolleger från projektet
närvarande. I nästa steg, parallellt med att de kollaborativa samtalen filmades under videovisning,
då de reflekterade över klassrumsaktiviteter med elever i full färd med multimodala uppgifter.
Lärarna kommenterade sin egen roll, röst eller agerande – förutom det som var egentligt fokus,
matematikarbetet och bedömning av det enskilda barnet. Vi fick ibland leda samtalet i en
bestämd riktning. Huruvida någon av lärarnas kommentarer eller något av barnen ansikten av
etiska skäl borde redigeras bort diskuterades emellanåt. Filmaren deltog och tog intryck. Som
forskare var vår ambition att låta lärarnas önskemål vara styrande avseende vad som bedömdes
passande att visa för deltagare i andra skolor eller regioner. Det vill säga – av etiska skäl sökte vi
finna samförstånd, en form av konsensus, inom denna vuxengrupp. Det gällde då vad och var de
ihopklippta exemplen från forskningsprojektet skulle kunna visas. Vi kom fram till att de
deltagande lärarna själva skulle kunna spela upp de redigerade avsnitten, i syfte att stimulera
kolleger på den egna skolan till fortsatt utvecklande tankeutbyte genom kollaborativa samtal.
När Robson (2011) diskuterar videodata som del i samverkansprojekt läggs fokus särskilt på
ungas medverkan i sammanhanget. Hon formulerar en rad olika frågor, bl.a.: Who decides on the
participants? Can anonymity and confidentiality be protected? How can researchers provide young children with
feedback about their involvement? (a.a. s.180). En del av frågorna hade vi som tidigare redovisats
begrundat, men genom den här skolforskningen fick vi anledning att reflektera med större skärpa.
Vi ger några konkreta exempel: I samarbete med den deltagande filmaren diskuterade vi alltmer
avväganden av klippteknik, inte enbart mot bakgrund av vilket innehåll som generellt i förstone
var intressanta, utan vi förde även in hur etiska aspekter kunde vara styrande vid val av excerpter.
Ofta var det han själv som producerade redigerade versioner, hemma med stöd av egen
programvara. Vi häpnades över hur han ofta hade lyckats fånga den intention vi hade velat
förmedla med värdet av olika typer av scener. Filmaren var sensibel och försökte anstränga sig
för att anpassa sitt arbete till vår studies huvudfråga. Men i en del fall tog filmskaparens
konstnärliga ambition över, då han ansträngde sig lite extra med att klippa ihop materialet i ett
”snyggare” format med bilder och filmer - för att, enligt honom, bidra till en starkare audiovisuell minnesupplevelse. Det gav god respons i lärar-/rektorsauditoriet, men vi, som forskare,
kunde påpeka att visa väsentliga bilder angående bedömningsfrågan saknades. Det kunde handla
om oklara bilder eller sneda bildutsnitt, eller kanske dålig ljudkvalitet, som bidragit till att de inte
kommit med i det slutredigerade materialet. Betydelsen av att ha olika synsätt på vad som var
viktiga saker att ha med eller vad som eventuellt saknades väckte intressanta diskussioner i
gruppen. I samband med det avslutande reflektionsseminariet inom projektet (efter två och ett
halvt års samarbete) erfor vi att filmaren hade ”kommit in” i en annan närhet med våra
projektfrågor. Han överraskade oss då med att ha utformat en av slutredigeringarna (ihopklipp
från tidigare enskilda kollaborativa samtal, i samband med att grupperna sett på videoexcerpter) –
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och organiserat delarna under olika teman. 15 Dessa var helt relevanta för att stödja det
kollaborativa samtalet i gruppen. Vi tyckte alla att vi gjort en ”häftig resa”.
Angående Robsons första fråga (se ovan), så uppfattar vi verkligen att alla tre vuxna
yrkesperspektiven i vårt projekt (lärare, filmare och forskare) fick en värdefull plats i
sammanhanget. Detta växte fram som ett successivt givande och tagande. Den andra frågan som
Robson ställer, och som gäller att värna om anonymitet hos deltagarna var återkommande en del
i vår diskussion. Här ytterligare några konkreta exempel: I en kommun var läraren och
skolledaren initial tveksamma till att inkludera en av skolans klasser. I det planerade
forskningsprojektet. Skälet var att i gruppen fanns det en elev med skyddad identitet (antingen
flyktingstatus eller riskzon av sociala/privata skäl). Vi beslöt att den multimodala uppgiften skulle
ges till eleverna i två uppdelade grupper, och filmaren medverkade endast vid det ena tillfället.
Den andra gången var läraren ensam i gruppen. Läraren gjorde en egen mindre dokumentation
vid det andra tillfället, men utan störande videofokus, och motiverade sitt beslut för eleverna.
Hur eleverna själva reagerade på dessa olika val av dokumenterande vet vi inte, men läraren
tyckte att lösningen var bra. Ett annat dilemma som kunnat uppstå är när vi i några klasser mött
elever med nedsatt förmåga i skolarbetet på grund av någon diagnos. Deras föräldrar har inte
velat att deras barn skulle riskera att ”hängas ut” som dåliga i matematik. Detta fann vi viktigt att
respektera. Men – vi kunde också överraskas av oväntade saker som inträffade. Vi kunde t.ex.
möta samma elev som förälder bett oss undvika i klassrummet, och barnet självt pockat på
uppmärksamhet, gärna velat visa fram sina eget framställda matematiska objekt. Hur skulle vi
agera? För att visa respektfull hållning ur elevens perspektiv fann vi det betydelsefullt att inte
genera barnet, utan vi försökte spontant hitta en passande lösning. Vid ett tillfälle tog vi några
stillbilder på den figur som barnet visade fram, vid ett annat tillfälle låtsades vi filma lite grand,
fast kameran inte var igång (men resten av klassen fick uppfattning att den var det) – men i det
fallet berättade vi sen för eleven att så inte var fallet (i syfte att inte oroa föräldern). Både respekt
inför barnet och föräldern behövde visas, och läraren inte inges oro. Robsons tredje fråga gäller
hur forskare kan och bör ge unga barn feedback beträffande deras del i forskningsstudien. Vi är
medvetna om att vi i vår studie inte har varit helt klara gentemot barnen efter ha vi gjort
inspelningar, och efter att de kollaborativa inspelningsaktiviteterna med lärarna ägt rum. Vi
förlitade oss på att lärarna själva ordnade med tillfällen där de kunde återkoppla till eleverna och
visa dem delar av det redigerade materialet. Men i slutändan visar det sig att detta ägde rum i ett
fåtal fall. Möjligen berodde det på filmmaterialets karaktär, där ”alla” inte självklart var med som
i en mer ordinär dokumentär form.
Teknikbruk och detaljer att beakta
Några aspekter som vi diskuterat i både vår förstudie och huvudstudie handlar om
tillvägagångssättet som tekniken används på, både beträffande mest effektiva och etiska sätt. Det
är ytterst sällan som vi i forskningsrapporter ges mer exakta beskrivningar av det explicita
handhavandet av videotekniken (Heikkilä & Sahlström, 2003). Författarna har i sina
litteraturstudier noterat att det finns ett betydande antal texter som utförligt diskuterar andra
aspekter av att genomföra fältarbete, med explicita diskussioner kring relationen mellan
15

De rubriker filmaren gav för sina teman gällde: Bedömning, Problemlösning, Resonemang, Teknik, Självbedömning,
Kamratbedömning och även Hörbarhet (t ex ett kuriosa-exempel: även om god teknik och noggrannhet gällt vid
ljudupptaget för optimalt avlyssnandet – så en förkyld röst kan ge problem när man tittar/lyssnar).
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inspelningar och datainsamling (a.a. s.24). men däremot har de hittat ytterst lite som handlar om
relationen mellan konkret kamera- och ljudarbete i förhållande till teoretiskt intresse. Med det
avses vilken typ av utrustning som använts, vilka modeller, och i vilka positioner som kamera och
ljudteknik organiserats för att få optimalt utbyte (t.ex. mikrofon- och stativanvändande alt. rörlig
kamera). Författarna resonerar om vilka eventuella effekter dessa val kan ha haft på informanterna
– och egentligen på hela resultatet. Heikkilä och Sahlström har undersökt vilka möjligheter men
också begränsningar som olika forskare resonerat om vad gäller användning av videoinspelning
under fältstudier. För att fördjupas sig kring detta har de fokuserat på svenska studier som
involverar barn och diskuterar utifrån tretton svenska avhandlingar (a.a. s.26). De kommenterar
variationer i studierna av hur barns ansikten och kroppar är avbildade. Författarna påpekar
betydelsen av att när det gäller videoinspelningar som empirisk grund för utsagor om barns
perspektiv, kan man säga att blickorientering och mimik hos både talare och lyssnare är
användbara verktyg (a.a. s.31). För att filma i sammanhang där barn är med i aktiviteten betonas
att åtminstone två kameror bör användas för att samla in data på ett ”schysst” sätt gentemot
barnen. Här nämns som exempel att forskaren bör undvika att ha “ryggar” eller vara observant
på om missar gjorts avseende inspelade ”röster” i det videoinnehåll som används. Detta påpekas
både som en angelägenhet ur forskar-perspektiv, men också för att visa respektfull hållning
gentemot de avfilmade barnen (a.a. s.33).
Vi som forskare har tagit intryck av Heikkiläs och Sahlströms (Heikkilä & Sahlström, 2003)
erfarenheter när vi konstruerat vår egen studie. Vi hade månat om att vara noggranna vid val av
teknik, och särskilt hur den skulle handhas i samband med inspelningssituationerna. Vad vi dock
saknar i deras artikel och anser bör problematiseras mer är att i forskares metodbeskrivningar av
studier där de använt video som verktyg borde det också tydliggöras vilka utsnitt och bildvinklar
som användes, vid inspelning liksom vid hopsättning (som i vårt fall) ett utplockat urval av bilder
från empirin. Det är viktigt att medvetna val av bildformat och ljuddelar utförs, så att det blir
gjort på ett övertänkt och respektfullt sätt. Med andra ord – att forskaren, filmare (kan ju vara
läraren, eleven också) inte enbart diskuterar etiskt filmande men också bli medveten om etiska
aspekter i relation till bildutsnitt och val av bilder för sin slut-redigering, dvs, etiskt redigerande.
En annan ingång som berör teknisk hantering ger den danske forskaren Mette Hannibal (2009).
Vi inspirerades av henne utifrån studier där barn och unga själva dokumenterar med medieteknik
(i hennes bok nämns framförallt stillbilder), så noterade hon ett intuitivt sätt hos dessa
”medforskare” att hantera sin teknik utifrån ett etiskt förhållningssätt. Barnen var diskreta, och
visade en känslighet i att ibland visa enbart liten del av andras kroppar, ibland välja avståndsbild
för att ”inte störa” eller med nöjdhet visa upp riktigt suddiga bilder ibland, (då inte av
maskeringssyfte, utan för att snarare visa att den personen var en karaktär full av action och
snabb aktivitet). Vid utväljande av videobilder valde vi stärkta av Hannibals resonemang sedan
själva faktiskt mer medvetet även hel-suddiga bilder, som kunde fånga barnets aktivitet ur en
annan dager. Lärarna kunde markera det som en aspekt att föra in vid sina bedömningssamtal, i
det kollaborativa utbytet. Vidare kom vi att ta fram fler av våra egna fotografier, som på
värdefullt sätt kunde vidga blicken från videolinsens fokus. Det var inte alltid den elev som
filmaren främst fokuserat i en scen som kanske var den allra mest aktiva i ett pararbete för att
lösa den multimodala matematiska uppgiften. Fotografiet, eller ljudet, kunde påvisa annat. Vi
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forskare valde medvetet att vid några möten med kollaborativa samtal att även inkludera bildspel
från klassrumsbesök, som öppnande möjlighet till samtalet.
Reflektioner utifrån skilda vetenskapsfält
Nutbrown (2011) för in ytterligare dimension då hon i sin text diskuterar användning av fotografi
för att ha med bilder i konstnärlig forskning. Där diskuteras ”sanningsenliga” avbildningar (a.a.
s.3). Hon vill använda sina data även vid presentation med publik och i rapportskrivning, men
hon får motstånd. I ett referat från ett samtal efter en konferenspresentation har en åhörare
spetsat till några frågor: E: “Cathy, using images of children in research can be seen by something
as threatening – whether we use photographic or narrative imagery … the can so easily be
misinterpreted and turned into something bordering on the pornographic.” C: “That´s not what
I´m talking about – I´m talking about identity, voice, being true to participants… honesty and
integrity in research, data and report.” Nutbrown vill visa fram ärligast, tydligast bild, och ser
mediet som en extra tillgång, men pekar i sin artikel på det faktum att senare års regelverk (i
England) och riktlinjer angående etiska frågor inom forskning har dragit diskussionen så hårt att
det skapat olyckliga begränsningar. Startpunkten hade varit kriser vad gällde medicinska etiska
förhållningssätt inom en rad större sjukhus och universitet kring det forskningsfältet, men
regelverket kom sedermera att vidgas till all forskning, mer generellt, som inkluderade människor.
Hon skriver att ”ethical review of research involving people of all ages – has properly become an
established and overdue element of research in U.K. universities (a.a. s.5). I sin artikel pratar
hon t.o.m. om rätten som forskare att använda nakna barn i sin studies återgivning, om det görs
med övertänkt motiv och varsamhet.
Nutbrown anför tre huvudskäl, utifrån Arts Based Research, för att tydliggöra sitt resonemang.
Hon menar att först och främst måste man skydda barnen, var än de befinner sig, oavsett vilket
yrkessammanhang vi befinner oss i, och om det innebär att vi måste kompromissa med vår
forskning – ja, då är det så. Det andra gäller ”pixilation” (skapad rörelse), att sudda bilden,
maskera det som finns på riktigt och byta ut det till något som distanserar oss mer, helt enkelt
förflyttar oss från det vi menar är ”truth” (a.a. s.8). I samma andetag säger hon dock att som en
forskare översätter man så att säga alltid data, och i någon mån förändras bilden av vad som är
sant. ”I re-present what the data provides and use the images to, albeit in a mediated way – show
the reader/viewer what children have experienced using the pictures as ”clues”. Pixilation takes
something drawn from life truth” (a.a. s 8). Det tredje skälet markeras som oro för att något
positivt laddat, ”good” riskerar att förändras till något dåligt, ”bad”. Nutbrown skriver ”As a
researcher, I use photographs to help me interpret what has happened during research events
focusing on children´s learning experiences. So, if still and moving images of children are
distorted in, or even omitted from, research reports (in an attempt to protect identities), there is a
danger that the potential for arts-based enquiry is closed down. - - - I would argue that all images,
even if they are restricted in use. Are open to further use/abuse and such perverse and illegal
misuse should not stop researchers from continuing to take and use photographs as data and in
research report with no malintent and with clear practices for safeguarding participants” (a.a. s.9).
En av de sista kommentarer som Nutbrown lägger fram är snarast en uppmaning till att om inte
samhällsvetenskaplig forskning motstår den nuvarande tendensen att ”sudd-markera” i bilder

108

över barns ansikten i forskningsrapporter och avhandlingar kommer det att öka antalet forskare
som kan begränsas i sitt sätt att lära om (och rapportera om) barns liv och erfarenheter.
Inom den etnografiska forskningen och bland antropologer har diskussionen förts på varierat vis,
men den har alltid kännetecknats av stark känsla för etisk korrekthet gentemot de människor som
beforskas. I en av de senare uppställningar av riktlinjer för ”visual research methods” som vi
träffat på har sex grupper av aspekter särskilt framträtt: 1) confidentiality; 2) minimising harm; 3)
consent; 4) fuzzy boundaries; 5) authorship and ownership; and 6) representation and audiance
(Cox et al. p.8). De överlappar och fungerar i samverkan med varandra. Dessa kategorier av
förhållningssätt att måna om vid forskning som innefattar människor har vi utifrån översikten
ovan översatt till en egen version i vår Figur 20.
Minimera obehag
Beakta konfidentialitet
Få samtycke

Ha tydliga avgränsningar

Om författande och
äganderätt till data

Respektfull återgivning och
presentation för publik

Fig. 20: Illustration av olika hänsynstaganden till personer som deltar i forskning.

Som avslutning på det här avsnittet väljer vi att använda de sammanfattande tankar som brittiska
forskare från olika forskningsfält för några år sedan enades om. I en av de översikter som lades
fram (Wiles m.fl. 2008, punkt 6) formulerades med tanke på visuella forskningsverktyg som
bilder, video och film att etiska beslut i samband med forskning alltid bör fattas utifrån vilken
kontext som gäller. Det kan inte göras som isolerat beslut, utan bör vara genomtänkt utifrån de
specifika ramar som gäller. Det handlar om forskarens moraliska syn, flexibla ställningstaganden,
likaväl som de professionella riktlinjer vi har att förhålla oss till. Författarna menar att i det
rådande klimatet med ökad etisk reglering är det viktigt att forskare beaktar detta – men också
tränar sig i att själva formulera och argumentera kring etiska eller moraliska argument för beslut
som de fattar om design av sin forskning och om de etiska frågor som dyker under
forskningsprocessen i sin helhet. Det anses av denna grupp forskare i högsta grad avgörande för
att bibehålla ett gott anseende och ändå ge utrymme för integritet inom den visuella forskningen.
Resonemanget har hjälpt oss själva att förstå mer om vår forskarroll i detta projekt. Det har
inneburit en etisk balansgång – och väckt värdefulla diskussioner i olika led. Detta har vi velat
belysa genom att ge avsnittet lite längre utrymme än de tidigare kapiteldelarna. Att vidga blicken
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till andra länders synsätt blev nödvändigt. Att skriva om våra erfarenheter utifrån det perspektivet
har varit givande och hoppas vi kan ge bidrag till fortsatt diskussion om video och etiskt
förhållningssätt – och till att flytta fram positionerna.
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SAMMANFATTANDE SLUTREFLEKTION
Vi ser tillbaka på vårt arbete. Avsikten med denna studie var att få veta vilka kunskaper lärare
utvecklar då de deltar i kollaborativa samtal utifrån videoinspelat material från den egna praktiken.
Två mål preciserades: det ena gällde att skapa instrument för bedömning i matematik då lärare
och elever arbetar med multimodala uppgifter, det andra att undersöka om och hur video kan
vara en metod för lärare som vill skaffa sig kunskap om bedömning av ”kreativa och estetiska
lärprocesser”. Vår förväntan på studien gällde dels att finna metoder och verktyg för lärare som
vill utveckla sin undervisning, dels få veta mer om vilken typ av instrument t.ex. matriser lärare
konstruerade för att genomföra formativ bedömning och utveckla elevers lärande.
Lärarna har under studien konstruerat och valt problem som gjort det möjligt att bedöma elevers
olika matematisk förmågor. Problemen har inte varit av standardtyp utan eleverna har varit aktiva
i ett matematiklärande, ibland parvis men även i större grupper. Genom att arbeta med problem
har lärarna fått underlag för bedömning av olika förmågor. Men för att bedöma förmågorna har
lärarna också producerat olika typer av matriser för att tydliggöra lärandemål för varandra och för
eleverna. De uppgifter som eleverna arbetade med skulle alla kunna benämnas som multimodala,
men även det lärande och den undervisning som vi fått ta del av kan benämnas som multimodal.
I de klassrum som vi varit med i har det varit en hög grad av aktivitet och en stor arbetsglädje och
lärarna har i flera fall själva överraskats av vissa av sina elevers utvecklade aktivitet.
Det som överraskat oss forskare är att lärarna visat sig ovana att använda den typ av uppgifter
som de haft i studien i sitt tidigare vardagliga arbete. Vår förhoppning är att de i högre grad väljer
multimodala uppgifter och multimodal undervisning i sitt fortsatta arbete, eftersom såväl lärare
som elever föreföll positiva och aktiva under arbetets gång och lärarna påpekade att det inte var
möjligt att bedöma de flesta förmågorna med de uppgifter som finns i läromedlen.
De olika typerna av samtal som vi har haft med våra lärare har kännetecknats av nyfikenhet.
Engagemanget för andras verksamheter har varit tydlig. Lärare (och ibland rektorer) har ställt
frågor, undrat hur det har kunnat fungera, i vissa fall t.o.m. ifrågasatt och inte riktigt trott att
samma upplägg på undervisning varit möjlig att kunna genomföra med de egna eleverna
”hemma”. Men lärarna har provat, och vi har noterat att elevernas engagemang observerats av
läraren, då eleverna önskat fler ”liknande” uppgifter att undersöka och arbeta med.
Videomaterialet öppnade för att lärarna kunde reflektera kring saker som de inte sett vid
klassrumstillfällena. Gruppen av fler ögon och öron tillförde frågor utifrån materialet, och
bejakade därmed också de olika lärarnas uppgifts- och bedömningsfunderingar.
Kollaborativa samtal i syfte att utveckla matematikundervisning tycker vi är det som
kännetecknar denna studie. Samtalen har förekommit i lärarnas skolor och på högskolan tillsammans med oss forskare, doktorander, filmare och lärare har även kolleger deltagit.
Vad har då samtalen handlat om? Kortfattat kan summeras: Bedömning, matematik, teknik och
glädje i utbyte med kolleger. Det vi kan se när vi analyserar våra utskrifter är att lärarna har velat
veta ännu mer än det som de sett på de redigerade och avkortade videosekvenserna. Det vi alla
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såg/hörde var ju givetvis bara bitar av en mer komplex verklighet. Vi funderade på om helt andra
varianter av filmande framöver skulle prövas av lärare om just bedömningsaspekter var i fokus –
kanske att en kollega (eller lärarna själva) filmade enbart ”ett gruppbord” per gång, eller enstaka
elever som ”praktikfall”. Översikt på hela klassrummet, med två fastställda kameror för längre
löp, fanns också som idé. Men att återse allt och finna viktiga detaljer vid ett mer omfattande
receptionsunderlag skulle ta tid, det var lärarna ense om. I vissa fall har ljudet ansetts tillräckligt
som underlag för bedömning av elevernas förmågor. Några lärare valde av det skälet att
koncentrera sig på enbart ljudupptagning. Lärarna uttryckte vid upprepade tillfällen att de
behövde höra elever samtala för att de skulle kunna bedöma förmågor som inte handlar om
procedurförmågan. Några lärare diskuterade kombinationen av audiointryck med fotografier som
positiv. Att elever själva skulle ha involverats mer aktivt själva i filmande, ljudupptagning eller i
självvärdering (matrisutveckling) fanns som annan initial idé, men släpptes under projektets gång.
Tekniktillgång, tid och etiska frågor satte gränser.
Genom att vara deltagare i projektet så tror vi att flera av lärarna även fått fortbildning, genom
det som vi forskare initierat, samtidigt som de fortbildat varandra. Att delta i ett kollaborativt
samtal innebär att både ge och ta, att ge av sina kunskaper och erfarenheter men samtidigt ta del
av andras. Kan det då vara ett enkelt sätt att fortbilda lärare, att bara låta lärare träffas och prata?
Nej, vi tror inte det – för att det kollaborativa samtalet ska vara givande så behövs nog även ett
gemensamt mål, en styrning och tid.
Ett resultat av studien är den etiska problematik som vi fått erfara då vi arbetat med video som
datainsamlingsverktyg. Vi hade från början en naiv inställning till användandet av video, i vår
forskning hade vi båda använt video på olika sätt och inte upplevt några egentliga svårigheter. I
vår forskning hade vi, då som nu, rutin med att följa VR:s rekommendationer om information till
alla som deltog, om deltagarnas frivillighet, syftet med studierna osv. Den erfarenhet vi hade av
att arbeta med video som ganska oproblematiskt fick vi klart för oss under detta projekt att man
kunde ha en annan mening om. I denna studie ville vi att lärarna själva skulle få en möjlighet att
upptäcka och använda video som stöd och som ett verktyg för att bedöma matematiska förmågor
och att samla data från undervisning för att möjliggör samtal för att kollaborativt utveckla
undervisning.
Under projektet har vi hela tiden haft en professionell filmare engagerad. Avsikten var från
början att få ett bättre material men även att få ett redigerat material. Eftersom vi insåg att det
inte skulle finnas möjlighet för lärarna att titta på hela inspelade lektioner var vi tvungna att göra
urval. Det blev en process mellan oss forskare och vår filmare. I början hade vi svårt att veta vad
vi ville att lärarna skulle titta på och vad som skulle kunna leda till diskussioner och utveckling.
Samarbetet utvecklades och vi bestämde att vi inte ville visa något som generade lärarna och
eleverna utan vi ville visa det som skulle kunna inspirera och diskuteras för att finna lösningar
och utvecklingsmöjligheter. Ju längre fram i projektet som vi kom desto mer visste vi vad vi ville
titta på och vad som var intressant att diskutera. De frågor som lärarna ställde till de inspelade
filmerna handlade om hur uppgiften valdes, hur den presenterades, varför/hur läraren gjort sitt
val, vilka svårigheter som uppstått i undervisningssituationen och hur redovisningen gått till.
Filmaren var med och filmade diskussionerna och fick på så vis hela tiden veta mer vad lärarna
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ville få syn på. Han blev också medveten om att lärarna inte alltid behövde se ansikten utan att
det var viktigare att de hörde vad eleverna pratade om.
I början av projektet hyrde vi en proffskamera men de kameror som vi köpt in visade sig helt
fylla de behov vi hade. Vi köpte även in flera varianter av kameror eftersom vi önskade att lärarna
skulle testa vad som eventuellt skulle kunna fungera utifrån de behov de hade. Den minivariant
av kamera som kunde fungera som del i armband, pannband eller sitta på kavajuppslag väckte
intresse men kvalitéten höll inte. I senare tids forskning har bildlärare använt den med gott
resultat, för att fånga elevers process i kunskapsutveckling. Den är billig, och eleverna liksom
lärarna stördes inte av den, utan ”glömde bort” att den fanns med som redskap. Med bättre
utvecklad ljudupptagning skulle den varianten kunna prövas på nytt, av lärare som inte tänker sig
att redigera sina avsnitt.
Vad är det då som har varit negativt och problematiskt? Ett stort problem för lärarna har varit
TID, vissa rektorer har inte gjort det möjligt för lärarna att delta i den omfattning som de har
önskat. Det har inte heller varit enkelt för lärarna att själva hantera tekniken som har varit inlånad
och därför inte helt känd och bekväm för lärarna. Det hade varit bra om vi hittat former för att
träna tekniken tillsammans med varandra. När vi skissade projektet var vår förhoppning vidare
att vi skulle kunna bedriva litteraturstudier ihop inom gruppen, för ett fördjupat tankeutbyte. Vi
förde på tal, visade litteratur vid ett par tillfällen, men fick inte tillräckligt gehör för att driva idén
vidare. Tid och ork, angavs igen som negativ broms. Men möjligen kunde vi som forskare ha
hittat korta artiklar eller prövat annan form för att få till den plattformen för ytterligare tankelyft.
Att få kolleger delaktiga som inte själva varit med i projektet har varit ett annat problem. Vi ser
skillnader i om det i kommunen varit ett ”top down”- styrt initiativ eller om lärarna utifrån en
”bottom-up”-rörelse själva i samråd med kolleger anmält intresse. Skolchefs intresse eller rektors
närvaro ger för det mesta positiv spinn-off. Men även motsatsen kan noteras. Rektors närvaro
har i sämsta fall kunnat uppfattas som bevakande mer än nyfiket deltagande och riskerat att
idéutbyte avstannat. I de fall som givit bäst ringar på vattnet har rektorn utifrån sin specifika
kompetens om skolutveckling och ekonomi kunnat höja diskussionen och målet med
projektdeltagandet. I en av de deltagande kommunerna arbetade man konsekvent för att få till
kontakt med lärare vid andra skolor inom kommunen, av praktiska skäl var det inte helt lätt, men
lärare från olika skolnivåer deltog aktivt vid några kollaborativa samtal. Även rektor tog sig tid här
och deltog vid mindre gruppsamtal, på ett sätt som tedde sig frigörande. Det gav status till mötet.
I en annan skola fanns ett större lärarlag kring matematik samlade vid det kollaborativa samtalet,
tillsammans med en skolledare – diskussionen blev processinriktad. Att höra sig själv/se sig själv
kan för en del lärare väcka genans, men deltagande lärare menade att de innan sett det som
möjligt större problem. I stället för att se det som negativt, tyckte de att utfallet blivit bra. Sade att
de kände sig stolta.
Som vi nämnt i vår rapport var vi på sent stadium i studien intresserade av hur det gått för ”våra”
lärare efter att inte haft kontakt med dem under några månader. Hade de fortsatt med insatser
kring matematikutveckling, där bedömning av kreativa och multimodala uppgifter kunde tänkas
förekomma? Det statliga initiativet till att inrätta så kallade förste-lärare hade bejakats i tre av de
kommuner som ingått i studien. Det var en glädje att notera att i vår deltagargrupp hade fyra
lärare fått en sådan tjänst. Handlingsplan för matematikutveckling noterar vi har utformats i flera
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av kommunerna. Vidare arbetar en kommun med matematik i SKL:s satsning, en lärare har bytt
stadium och tjänst för att vara mer aktiv med utveckling inom området. Om det har med vårt
projekt att göra kan vi inte med säkerhet veta, det kan ju vara så att de ”allmänt frimodiga” också
var de som närmade sig oss. Men vi tror – och hoppas - att en viss del av det som är sprunget ur
vår ”kollaborativa samvaro” under ett antal terminer bidragit till goda spår.
Arbetet har för vår del varit lärorikt, roligt, utmanande, men bitvis också stressande. Vi är idag
helt eniga dock om att vi genom projektet fått stoff som öppnat oss för nya horisonter. Under
arbetets process och särskilt i slutskedet har vi medverkat i ett antal konferenser för att diskutera
våra resultat och fördjupa reflektionen av vår analys. Som forskare ser vi fram emot att fortsätta
sprida våra erfarenheter från detta projekt, med eget skrivande och presenterande vid konferenser
och fortbildningspass.

Fig. 21. ”Matte-konst” i gatubilden, Sardinien.
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ÖVRIGT
Förkortningar
I denna lista presenteras förkortningar och språkliga förklaringar av termer och begrepp. Dessa
förkortningar används i texten. I samband med första gången som de nämns ges i allmänhet en
något längre beskrivning, än vad listan nedan visar. Utifrån egen erfarenhet vet vi att det dock
kan ge ett visst extra stöd vid läsningen att kunna ha förklaringar lättillgängligt. Förkortningarna
är inte temaindelade, utan presenteras i bokstavsordning.
FEN = Forskningsetiska nämnden
GT= Grounded Theory (Grundad Teori)
HDa = Högskolan Dalarna
HDK = Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet
HSF= Högskoleförordningen
HSV = Högskoleverket (heter numera UKÄ = Universitetskanslersämbetet)
LCM = Learning Communities in Mathematics
Lgr 11= Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Lgr 62 = Läroplan för grundskolan 1962
Lpo 94 = Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994
MKT = Mathematical Knowledge for Teaching
MUBEMA = Multimodala uppgifter (men också multimodal undervisning) och bedömning i
matematik
NCM= Nationellt Centrum för Matematik. Är placerat vid Göteborgs universitet.
NGL = Next Generation Learning
PCK = Pedagogical Content Knowledge
PUL = Personuppgiftslagen
PRIM = Prov och bedömningsstöd i matematik. En forskningsgrupp på Stockholms universitet.
PUD = Pedagogisk Utveckling Dalarna. Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum.
RIMA = Rika matematiska problem
SIRIS = Skolverkets nationella statistik
SOU= Statens Offentliga Utredningar
SKL= Sveriges Kommuner och Landsting
SVAS = Svenska som andra språk
TIMSS= Third International Mathematics and Science Study
VR = Vetenskapsrådet
ZPD = Zone of proximal development.
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Rapportens författare
Helena Danielsson har sedan starten av sin forskarutbildning (tidigt 1980-tal vid Pedagogiska institutionen,
Stockholms universitet) intresserat sig för bildmediers användning i skolans kontext. I lic-avhandlingen
presenteras erfarenheter från studier av videokameran som ett redskap för ”språk” och ”kommunikation”,
bland elever och lärare i mångkulturellt präglade skolmiljöer och med fokus på klasser i grundskolan
(Danielsson 1998). I doktorsavhandlingen hämtas empirin från varierade skolmiljöer, från förskoleklass till
gymnasiet, för att undersöka stillbild, rörlig bild, ljud och en rad andra medier som medieringsredskap
(Danielsson 2002). Analysen har visat att oavsett ålder och sammanhang har elevers användning av video
och mediereception kunnat bidra till kommunikativa färdigheter och utveckling av t.ex. bättre svenska och
samarbete. Vidare har andra närbesläktade studier gjorts, såsom enmansutredningar om filmpedagogisk
verksamhet på regional nivå (Danielsson, 2003a), kartläggning av video/filmverksamhet i kommunal
verksamhet (Danielsson, 2004), och insatser på nationell nivå med olika myndigheter som uppdragsgivare
där demokrati- och yttrandefrihetsaspekter har var i fokus för material och projektsatsningar (se bl.a.
Danielsson, 2003b; Danielsson & Stigbrand, 2005). Under senare år har Danielsson ingått i ett VR-projekt
som behandlat vad som sker då skriven text och andra gestaltande former använts som delar i
examensarbeten, och där bedömning och kollektiv mediereception diskuterats (Göthlund m.fl., 2011;
Danielsson, 2011) och ett EU-projekt om klassbloggar som ett redskap för respons (Ahlberg &
Danielsson, 2013). Gemensamt för alla dessa studier är att lärare efterfrågat mer kompetens i att kunna
förstå potentialen av medieverktyg (som t.ex. video) i pedagogisk kontext.
Eva Taflin har forskat på problemlösning som metod för matematiklärande och har tidigt i sitt arbete som
lärare praktiserat problemlösning med elever i grundskolan och gymnasieskolan. En utgångspunkt har
varit att elever ska kunna arbeta med metoder som motsvarar de som matematiker använder när de löser
matematiska problem (Taflin, 2007). Forskarstudierna har lett till att en bestämd typ av problem så kallade
”rika problem” har konstruerats och sju kriterier identifierats för att ett problem ska bli betraktat som ett
rikt problem. I forskarstudien har sedan särskilda analysinstrument skapats för att göra det möjligt att
analysera elevlösningar. Dessa analysverktyg har använts dels för att analysera vilka olika
representationsformer elever använder sig av då de redovisar sina lösningar dels för att analysera vilka
olika matematiska idéer, både generella och specifika som behandlas då ett rikt problem löses av eleverna.
Ett tredje analysverktyg för att tydliggöra lärarens organisation av undervisning har också skapats, här
handlar det om hur läraren kommunicerar med eleverna, dels enskilt dels till hela gruppen.
Analysverktyget gör det också möjligt att identifiera olika faser i en lektion, faser där eleverna löser
problemet enskilt, kommunicerar med kamrater, redovisar sina lösningar och som en sista fas reflekterar
metakognitivt över vad eleven lärde sig och varför detta lärande skedde. Den sista studien (Taflin, 2011
antologi HDa) behandlar hur dessa ”rika problem” innebär möjligheter för lärare att bedöma elevers
förmågor i matematik. Ett resultat av den forskningen är att problemen ger lärarna ett bra underlag för
bedömning och betygsättning av elevers problemlösningsförmåga och kunskap om vilka centrala
matematiska mål varje enskild elev nått (Taflin, 2011, antologi HDa). En mindre studie om användning av
problem för bedömning är presenterad vid NORMA 11 (Bilaga 8).
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FUTURE SCENARIOS –
Multimodal lessons and video in assessment work
Author: Helena Danielsson
Dalarna University, Sweden

Background
In this article I will focus on some explicit facts raised from a school research study called
“Multimodal Mathematical Context and Video as a Tool for Teachers´ Assessment”. During a
couple of years we were two researchers and one film maker who regularly visited primary
and secondary school classes situated in different municipalities in the middle of Sweden.
In an initial study the pupils we met were either 12 or 16 years old. In an extended study we
were invited by class teachers teaching children in various ages between 7 and 16 years of
age. The challenge here was to use a video camera as a regular research tool, but also as part
of a collaborative visual method to be used by teachers in their professional work. This entails
different kinds of ethical considerations. How these might influence the research work is one
of my defined focal points. I am curious to examine what obstacles might arise – to see how a
mixture of educational ambitions is positive but also might cause unexpected twists and turns.
In Sweden, the regulations are becoming increasingly stricter. If you for instance want to
observe school activities with a video camera in your hand there are immediate ethical
concerns. The presence of immigrant children in the class is also mentioned as an ethical
issue. Nevertheless, teachers have asked us as researchers to enter into their environment and
to learn more about the use of video and visual method in their collaborative work.
In the educational context we encounter discussions about how to develop the schools of
the future, specifically in relation to how media and information skills should be handled.
With this article I intend to discuss both examples of visual expressions in video and how
multimodal lessons can be of certain interest for the pupils. In addition I will also cover other
details in the video content that might function as a helpful “extra eye” and ear to teachers in
their assessment work. There are several issues that need to be taken into consideration
regarding the use of the media-technique. Firstly, how to capture details that can be used in
assessment work is one challenge and secondly, how teachers and researches can cooperate in
order to develop the use of video in assessment work. As ethical considerations are of great
importance I will therefor discuss observed problems in my own research process - e.g. when
video is looked upon as a “dangerous monster” by administrators or parents. What positive as
well as negative effects are notable in the material or when collecting empirical data, through
the use of video? What consequences might possibly arise? How can I as a researcher handle
these?
I intend to examine my empirical data by using various theories, mainly from the areas of
education, design theory, social semiotics and anthropology.

New curriculum – future scenarios
“what do you think will happen when teachers who are usually not the ones to assess pupils
in visual art or other aspects of multimodal lessons ´just have to do it´?”
The idea of using video in a new challenging way had its starting point after this frustrated
comment from a teacher in math. A future education scenario had at that point just been
outlined by the authorities. In 2011 the National Agency of Education (Skolverket), based on
a decision made by the Swedish government, demanded that assessment points shall be given
to pupils both in grade 6 and grade 9. The new assessment guidelines included for the first
time a criteria goal entitled ”creative and aesthetic learning process” (Lgr 11). This had
opened the door for discussions concerning both the content of the lessons – on how to
include more visual art and multi-modal forms in math education as well as the ability of a
professional method of assessment. The political decision in this case concerns giving marks
in mathematics – although I find that it has a broader pedagogic significance. Together with a
colleague, lecturer and researcher in mathematics I discussed about it both in terms of
potentialities, as well as political pressure that might be put on teachers and have a negative
impact. We also became curious about how my experience from art education in a teachertraining program in combination with my colleague´s experience in mathematics education
would contribute to research considering this idea of school development. This turned out to
be the starting point of our idea and we began to outline a study.
One of the new efforts formulated in the national curriculum was that the pupils must be
given the opportunity to participate in creative and aesthetic activities, while at the same time
learning mathematics. Teachers had to be able to assess a pupil’s knowledge of math in this
process. Drawing on experience from previous studies we thought that a video camera might
be helpful in this process (Taflin 2007, 2011; Danielsson 1998, 2002).
Experimental workshop
Another starting point was an experimental workshop within the Nordic network CAVIC Contemporary Art and Visual Culture in Education. 1 At this occasion researchers and
doctorial students were discussing future scenarios from another point of view; focusing on
how visual art can be used in education in a broader sense. We challenged each other, and
performed different experiments. One of them was to use a video camera as a tool, to examine
how people reacted when they viewed material where they participated themselves. The aim
here was also to examine how collaborative groups during video screenings would end up in
short (audio)visual observations that could make both patterns and details of content become
more clear. We had experienced using video in studies before so we decided to expand the
stud, sort of “stretching the rubber band”. How could we receive meta reflections while
documenting others reactions – and could it by any means be useful in an educational
situation?
Based on the experiences gained from the workshop I would like to bring up an example
of a collaborative visual method, and to discuss phenomena connected to this. With
collaborative I mean that the teachers use visual material, and analyze parts of it together in
order to help each other find more interesting details for a decided upon purpose (the focus is
assessment in mathematics, but it could be used for other purposes as well). The collaborative
1

At this CAMP CAVIC, Bornholm September 25th-29th 2011 video was used as a method tool to investigate the meta-reflection, undertaken
in several stages. There we observed that some of the participants viewed themselves watching their filmed documentation, and a new video
recording was carried out at this reflection activity. I brought that experience with me to a school-initiated research project at my working
place; Dalarna university. This part of Sweden is known by the Swedish Higher Education Authority as active in national creative projects of
mathematics – and competence courses has developed collaboration between the university teachers, students and school teachers in the
region. Several schools have received extra money from the Swedish National Agency for Education – in order to develop new methods and
tools, specifically in mathematics.

act is between colleagues – and in this case including both the teachers and the participating
researchers.
To shape the pilot study I was influenced by recent experiences from a three-year
research study, where five Swedish university colleges studied combined work including
written texts and multimodal creations. 2 The common aim in those studies was to examine
how different forms of knowledge appear in learning processes and students’ degree projects;
focus concerns forms of representation and presentation equally (Danielsson 2011). In
connection with the analysis, issues regarding e.g. assessment and public media reception
were stressed (Göthlund et al. 2011; Danielsson 2013). Common to all these studies is that
teachers asked for more skills in order to understand the potential of media tools (such as
video) in an educational context. My colleagues and I were able to use the conclusions made
in these studies to set the outline for the new research idea.
Our study was created in order to test and examine suitable methods – both on how to
assess the creative and aesthetic work and how to develop meta reflections concerning the
“double perspective” of knowledge. Another piece of inspiration for this new project came
from Sarah Pink, who has worked with video in participant observations. While developing
this she learned from reflexive observational ethnographic film methods that can involve
certain complications such as ethical dilemmas (Pink 2006, p.69). Other researchers such as
Aspers et al. (2004) and Kimbel and Stables (2008) have also contributed to methodreflection concerning the use video as a research tool.
Theory and concepts
My own part in a previous VR research study (Göthlund et al. 2011) focused on design theory
and a socio-cultural approach to learning – and made use of visual literacy, media literacy,
media reception and in a broad sense “the culture of learning” as part of concept development.
In this study, which will be the framework of this article, the focus will be on the use of
design theory and socio-cultural approaches to learning. However, the method of analysis
contributes variation theory and theories about multimodal learning and aesthetic learning
processes, visual literacy and media literacy. As mentioned above the overall approach is also
inspired by research in anthropology.
In the analysis of the collaborative discussions it was clear that the teachers, while
looking at the moving picture, were surprised how some of the pupils were actually helping
each other and cooperating in order to solve both practical and theoretical problems. While
studying classroom examples teachers continuously mentioned the socio-cultural approach
developed by Vygotskij (1995), specifically the importance of the peer group and the
presence of an empathetic teacher who is sensitive to the approximate development zone were
discussed.

( Picture example I … xx )

We asked the participants for comments or remarks on any details. It was clear that the
method with video recording gave both visual and audio input. In several cases the teachers
2

A national project supported by The Swedish Research Council (VR) and conducted under following project name: Performing
knowledge – A project to improve knowledge in higher education through a double perspective; Theory and Performance, lead by Dep. of
Visual Arts Education, University College of Arts, Craft and Design / Konstfack/ in Stockholm.

from other classes were the more collaborative ones in making more detailed observations.
After watching a video several times and listening to the comments of the collaborative group
one teacher claimed that one child that usually had special needs was actually working more
concentrated than usual. The student was cutting in material and using colorful approaches in
solving some math problems.
I would also like to examine this field not only with “educational glasses” but also with
experiences from theories used by anthropologists. The Swedish classroom is getting more
and more multicultural, with kids and also teachers from different parts of the world. That
allows for new scenarios and interesting challenges. To understand and examine video use in
a collective reflective act I will this time connect to Sarah Pink and her work concerning
visual interventions and doing sensory ethnography (Pink 2001, 2006, 2007). I will also relate
to Donald Schön and his theories about the reflective practitioner and how professionals think
in action (Schön 1983/1991). As the video use in the teachers reflective work also gives the
opportunity to include stills I will include literature that discusses photo in a more general
way as documentation in educational praxis, e.g. from Mette Hannibal (2009).
Video as part in an education study
As mentioned this article will focus on video as a tool of intervention for the researcher and
teacher collaboration. The discussion is based upon empiric material from a study conducted
between the autumn of 2011 and the spring of 2014. The participants were practicing teachers
and researchers from the field of Mathematics and Visual art education. The purpose of the
referred study is as mentioned above to know what knowledge teachers develop as they
participate in collaborative discussions inspired by video footage from their own practice. A
follow-up research study is planned with expectations of constructing models of matrices for
teachers' formative assessment and student self-evaluation.
The empiric data is based on about twenty videotaped classroom examples, and those
were all cross-examined by different teachers. This was made in stepwise turns, and each time
the “video watching“ was filmed. Both primary school and secondary school teachers, from
four different regions, have taken part in this study. A professional filmmaker was hired to
assist in the documentation process. He was filming and also editing the videos. My research
colleague who had extensive previous experience from learning studies where video was used
as a classroom research tool also did some of the video recording. We both wanted edited
material to be used when testing the video method with the teachers but we also wanted a
complete and unedited version of the material in relation to our research focus. Some of the
reflection discussions were also sound recorded and still photos were taken as an extra
assurance of data.
The development work was settled as a school-initiated research project, and the data
collection and tasks were planned in close collaboration between teachers and researchers. We
find that the study offered an interesting opportunity for an in-depth model based on the idea
of "reflective documentation" as an implemented method.
The stepwise form can be described like this: Within this study four steps of filmed
documentation have been carried out and three of those parts included analyzing video as cowork. A special order was decided upon: the participants make comments on the visualized
(edited) material about 1) their own lesson, (filmed, edited) 2) other teachers´ lessons (filmed,
edited), 3) reflections over the first two analyzed sessions (filmed, edited) and 4) collaborated
reflections over third part (filmed, not edited), that brought us researchers a recorded metareflection part. Apart from using the professional filmmaker we as researchers also collected
data through own video making and photos. We are now in the process of summarizing our
results, and the final analysis will form ideas of future scenarios, like multimodal lessons and
assessment matrices. The teachers taking part in this pilot study have shown great enthusiasm

to learn more about using (audio-)visual help that video shots might give. They discuss future
possible scenes filmed by themselves, pupils or outsiders. In my personal interest, with ethical
questions in focus, I would like to consider how “movements in blurred photos” might give a
new value, discussed by Mette Hannibal (2009). Hannibal has found that the mobile camera is
just as interesting as the professional equipment in the documentation work.

( Picture example II … xx )

Although we only took a very small number of photos in our study it was significant to note
that in many of them there was movement. I almost sorted them out, and threw them in the
wastebasket in the computer program. I think that quite often photos like these are seen as
failures and are sorted out when teachers in purpose of “documentation”, want to visualize
school activity for parents, colleagues or to share memories within the class. Hannibal (2009,
p. 25) talks about the lack of patience from the viewer with this kind of picture. Instead he
emphasizes the positive dimension of documentation in a blurry way that represents the
vibrancy of children. The documentation process can be performed by teachers or the children
themselves (even children of preschool age). Whether the children use still photography or
video they seem to do it without hesitating, even if the angles are unusual, heads become cut
out or the motive ends up blurry. They like to experiment with the aesthetic expression in the
picture. Many children are very direct and spontaneous in their motive choice. They are not
scared of the technique and they seem to enter their motive choice without using filter, full of
curiosity (Hannibal 2009, p. 61). One example is a child quoted, telling us “I want to see what
the camera focus if I am running at the same time… or What happens, if I hold the camera in
a skewed position”.
The child is both the content and the form itself, as expressed by Hannibal (ibid.p.60). In
our pilot study we had pupils in both 5th and 9th grade telling their teacher that “we don´t have
to wait for the filmmaker, let us try the video ourselves”. In the second study we saw that it
happened, perhaps more by coincidence, that pupils were making arrangements with video
cameras, sitting all by themselves. This actually showed new parts of their character,
according to information from two of the teachers. One problem that occurred in several
classes was that one or two children were told by their parents to not be part of any video. The
reasons behind this decision could be poor performance in math, that they didn´t want to be
shared publically through the video. Another reason were children with “hidden identity”
(refugees or similar). To use the video lens became rather difficult, and due to ethical reasons
the filming by the children themselves was regarded as a sensitive issue and very restricted.
However, to invite the children and young adults into the collaborative work could be
done in other ways with or without adults involved. Our experience is that it was not
necessary considering expensive and more professional equipment. Sometimes the choice of
technique was to use the audio equipment instead. This gives the opportunity to not show
faces, but still letting spoken words and all kinds of comments to be recorded. This alternative
however, lacks essential parts such as showing faces or notable body language expressions.
These factors are also stressed by Jewitt (2011), Wiles et al. (2008) and Sue et al. (2014).
The pupils’ activity has to be examined from various angles – and they themselves must
be a part in their own documentation and matrix assessment construction. We have seen
similar efforts in Visual art education assessment work from Skolverket (2012). There are

additional written materials that support matrices and recommendations that are presented to
the schools by the authorities (Skolverket 2011). However, there is no actual relevant tool for
assessment support for mathematics teachers which highlights a clear need. This article will
not put effort into problematizing this but it is still worth mentioning in order to promote
possible cooperation between mathematics and visual art teachers. The multi-modal form in
classroom activity as part of the teachers’ assessment will be discussed in our work.
Additionally, aspects concerning increased pupil participation and understanding of aesthetic
communication and assessment will also be covered (Klerfelt & Qvarsell /red./2012). So what conclusions might be drawn from the use of video as a method? What values or
problems? And - what is the overall relationship between collaborating teachers, researchers
and filmmaker in my study that can contribute to changing the possible future scenarios?
Multimodal tasks
Prior to the pilot study I stressed that the view of the meaning of multimodality has expanded
in the 21st century. There has been a shift from a more linguistic approach (mainly written
text, and if images they were seen more as part in this text, see Björkvall 2009), into design
theories that involve a more complex view of “character worlds” (modes). How this is related
to the human use of media and digital environments must be considered (Kress, 2003; 2010).
Selander and Kress have formulated that the “learning can be understood as a designed multimodal activity”, and refer to studies that show that “not only the spoken or written word is
important, but also activities and interactions by means of documents, glances, gestures,
spatial location and so on” (Selander & Kress 2010, p. 55). We want to test if the teachers in
our pilot study use the material in this way and if so why? Perhaps they broaden their
approach or can draw new value from it. By offering creative multi-modal tasks, there is a
contribution to a more qualified learning process; their pupils can develop their own
explanations, solve problems with different strategies, argue and present (in this case)
mathematical arguments, discuss and compare the solutions, and make them more visible
through various forms of representation. Other aspects discussed in research concern pupils’
use of different “modes of production” as part of the identity formation and meaningful
feeling of authenticity compared to when not using it (Danielsson 2002; Öhman Gullberg
2009). To develop measurement methods within assessment matrices should also be taken
into consideration, but how?
In this study using video recording has different elements. There is material from the
classroom, from discussions while teacher and familiar colleagues reflect on the classroom
sequences, from reflections while outsiders are observing the classrooms scenes as well as the
reflection parts from different schools, different teachers, and maybe even from pupils… To
refer to Emsheimer et al. (2005), be aware of that the reflection is “hard to catch”. The
authors discuss the fact that the complex nature of reflection can be of deductive character if
the empirical data is based upon theoretical material, or inductive where one intends to
generalize theories and establish wider context analysis. However, the authors mostly discuss
the reflection process as an abduction act that means a kind of “to and fro” movement
between the inductive and deductive approach, with a departure taken from the material.
Through the generation of temporary “small theories” similar to hypotheses the researcher
gradually develops the research path. (Emshemier 2005, p. 190) The researcher has a kind of
“detective” role similar to Sherlock Holmes.
There are other facts that should be taken into consideration. Despite long-term reform
efforts in Sweden socioeconomic factors such as parental income, education level and
occupation are extremely influential in terms of students' school success. After a period of
narrowing the gaps, these differences have begun to increase again (National Agency
/Skolverket, 2009). Multimodal approach is subtlety mentioned in governing documents, as a

way to offer students a more equal footing. Research talks about broadening education by
varying modes and means of expression, often in a collective labor process. This can benefit
students who do not usually perform that well in school (Söderman 2002, Klerfelt & Qvarsell
eds. 2012). Ethics should be discussed, but also practical questions concerning method must
be raised.
Heikkilä & Sahlström (2003) have discussed possibilities and limits in their own work
while using video as visual method in capturing empiric data including human activities,
focusing mainly on children. I transfer their experiences into my own research situation.
They raise practical questions like “How do you handle the equipment, the (video) camera,
the microphone? What significance can be measured according to this, while using the video
as an assessment tool? Heikkilä & Sahlström mention that they strictly avoid parts of the
video material that are filmed on the backs of the children, they mean that facial expressions,
and a clear recording of the voice is important to show respect to the child. They emphasize
the importance of noticing eye cast orientation and glances between the participants (ibid, p.
31). They sometimes also discuss the affordance of quality while using a wireless microphone
directly fixed on the child observed, instead of only use fixed microphone or a big separate
professional one. The last variant might even be disturbing – and destroy the atmosphere (p.
34). I find this very important to consider and to take into account in future studies using the
method of the reflecting practitioner.

( Picture example III / IV… xx )

Schön (1983/1991) shows examples when videotape can be helpful to teachers. One example
regards two pupils, boys, who were active in a creative situation. They hear some words
between them and note some “communication problems” (p. 67). This, however, turned out to
be an in correct conclusion so puzzled they watched the videotape again. They could this time
watch more carefully together to see that one of the boys played a more active part. The
teachers revised their picture of the situation.
Pink has explored visual method, although not always as a collaborative act. The video
work leads her to challenge, revise and rethink established ethnographic practices through the
senses (Pink 2009). I transfer this thinking to the teachers in my study. Pink disagrees with
that learning through apprenticeship requires an emplaced engagement with the practices and
identities that one seeks to understand. She says that this involves a reflexivity and selfconsciousness about this learning process. I am inspired by her stating “establishing
connections between sensory experience, specific sensory categories and philosophical, moral
and other value-laden discourses (and the power relations and political processes to which
they might be connected), and creating relationships between these and theoretical
scholarship” (ibid, p. 72).

Basic teacher training education – and ethics
The students in the teacher-training program should obtain a didactic ability that fits in future
scenario schools. Today there are mobile phones that can be used as a video camera and photo
equipment in almost every pocket. Can visual documentation with current technology be
used? If so, how can it be used to broaden teachers' practices with assessment of creative and

aesthetic learning processes? Using scientific methods, we can gather some knowledge. With
artistic expression, we can understand through other dimensions, ask questions and point out
facts that arouse interest from a new angle. It's about reaching the cardinal objectives of a
number of different directions both in terms of student access to different paths in their
learning, but also for teachers to secure their new assessment missions.
When students do their exam work – they quite often want to use the camera, or video as
a collaborative or research tool. According to the Swedish law and recommendations from the
Swedish research council they must however apply, motivate and describe the ethical
circumstances (Prop.2002/03:50; SFS 2003:460; Vetenskapsrådet 2011). This process takes
quite some time and is somewhat complicated - and the result is that it has turned out to be an
instrument that students avoid considering their short period of exam work. I react quite
strongly to this “stigma situation” that has developed regarding the use of video. Instead I
think it could be a perfect occasion for the young person to learn more about ethics – how to
handle filming in an ethical way. Furthermore, it is an opportunity to discuss with children,
teachers and parents about how video material should be used discretely and how to keep it
afterwards – Youtube distribution for instance is not even thinkable. But this is of course not
clear to all that participate in a study. In my own case I recall four cases in the study that we
had to discuss and handle carefully. One teenage boy didn´t want to show his face – but still
wanted to be active in the classroom activity while we were filming; he dressed that day in a
sweater with a big hood that he could use as a “protection”. Another boy was quite new – a bit
shy and didn´t know Swedish; they worked in groups and we only filmed the table with
materials and hands. Another child was hyper active – and the teacher was nervous that he
would “explode” – and that we should maybe not film him or his assistant. What happened is
that the on the day of filming the assistant was ill – and the teacher was anxious, but I decided
to sit quite near and be prepared to give a quick assistance if necessary. It was never needed;
he was completely absorbed by the multimodal activity and accepted us being in the
classroom. A fourth case that we discussed concerned one teacher. In a filmed sequence there
were complaints about her way of teaching remarked by a teacher from another school– and
we decided to edit that part from what later on would be shown to herself and to others. It is
of course important not to hurt anyone. According to my own opinion this is something that
you actually have to get very close to in order to realize. You have to practice, read and
discuss about ethics while using video camera as well as other media material for
collaborative visual method. During our project an ethical discussion was raised within our
university. The ethics council wanted us to prove that our way of filming was not negatively
affecting anybody psychologically. We had to describe how to handle various potential
situations – in an ethical way. They didn´t seem to think that the visual part was necessary –
the delegates encouraged us to rely mainly on sound recording. I am astonished. We live in
21st century. But regulatory systems change slowly, and keep us hostage in the meantime. In
the project we tried to respect the rules, but collecting data raised new reflections of being
limited as a researcher.
Summing up
To summarize - concerning ethics and video - I am convinced that there will be more to
discuss. The described project indicates this. In my case exchanging ideas about this theme
took a new start at the InSEA World Congress in Melbourne, Summer 2014
(http://www.insea2014.com). At this event I met some other researchers and doctorial
students who are interested in similar ideas, and we are now sharing articles, mail discussions
and will examine rule systems from an international point of view.
Concerning Swedish education the National Agency for Higher Education has made
important statements regarding selection criteria when publishing the result of the national

inspection concerning universities rights to organize Basic Teacher Training (Högskoleverket
2010). In the commentary material it was stressed that the right was given under the
conditions that the university should enhance the space and educational use of practical and
aesthetic learning processes in all subjects. Aesthetic expression should according to my
interpretation be given a more natural place within the university framework. This cannot be
taken for granted. Traditions and pedagogical approaches shift and change slowly. It is
necessary to provoke the system with experiments, activities and research results to further
the transformation. Activities entail combined educational use of visual art, multimodal forms
and digital techniques. With that said I hope that this article can work as a grounds for
discussion, and highlight the use of “double perspective” of knowledge (Göthlund et al. 2011;
Danielsson 2013) and the collaborative talks in educational assessment work. The video can
be a helpful tool in this work, if used in a prudent way.
The multimodal lesson can be considered as messy by some teachers. But the majority in
our study found the activities surprisingly valuable. Democratic reasons as well as children´s
right to freedom of speech were mentioned. Lindström (2011) mentions that multiple faces
telling different stories are often signs of strength, rather than weakness. He also stresses that
research will need an ongoing critical debate in order to prosper; that the emerging research in
visual arts education will not discover a panacea. He concludes his article with a declaration
that it will invite students, educators and researchers into a dialogue in the spirit of healthy
pluralism.
It's the details that shape the portrayal, but it is out of the whole that we create meaning,
formulated Wingstedt (2012). Separate forms of expression that relates to the "same theme"
(here I compare with the multimodal forms used by the teachers in my own study) believes he
does not need to be consistent if you study them isolated from each other, as long as the whole
is perceived as coherent. Wingstedt’s text around multimodal narrative concludes with a
reflection, which I find challenges the field in an exciting way. For now this might be my own
ending point or rather an opening for further research. So I conclude with this thoughtful
quote from a colleague:
“One could say that the multimodal sentence is multiplicative rather than additive.
When different forms of expression are combined, there is a sentence that is greater, or
at least different, than the sum of its parts.” (Wingstedt 2010, p. 21)
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I will add some pictures from the project! (If the editor prefers publishing without pictures, some changes in the text
content will be done)
Picture 1 Pupils Movements/ acitivity
Picture 2 Details /pupils being filmed
Picture 3 Example – active hands and material
Picture 4 Teachers – active regarding / Screen watching (later..)
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