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Abstrakt 
 

På vuxenutbildningen förväntar sig lärarna att eleverna ska kunna reglera sitt lärande genom 

att sätta upp rimliga mål, planera hur målen ska nås och genomföra planen. Detta kallas 

självreglerat lärande (SRL) och är viktigt inom så väl studier som arbetslivet. Det finns 

däremot elever inom vuxenutbildningen som inte har fått möjligheten att utveckla SRL och 

därför var syftet med denna studie att studera hur SRL kan utvecklas hos en elev i 

matematiksvårigheter. Aktionsforskning var metoden för att uppnå detta syfte där aktionen 

bestod av tolv enskilda lektioner. På dessa lektioner använde läraren olika strategier kopplat 

till både SRL, motivation och feedback med intentionen att bedöma vilka effekter dessa 

strategier fick för elevens SRL användes observationer och intervjuer. Strategierna var till 

exempel enskilda lektioner, tydliggör lärandemål, nivåanpassa uppgifter, introducera en 

problemlösningsmall och använda självskattningsmatriser, olika former av självbedömning 

samt feedback. Detta resulterade bland annat i att eleven började reflektera mer över sitt eget 

lärande samt förändrade synen på inlärning. 

Nyckelord: Självreglerat lärande (SRL), motivation, feedback, vuxenutbildningen  
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1 Inledning 
 

Det är många gånger som jag och mina kollegor på vuxenutbildningen har förvånats över att 

elever, vuxna elever, inte vet vad de ska göra när de kör fast. Istället för att läsa på 

lärplattformen eller fråga sin lärare så gör de ingenting. Vi har även förundrats över hur få 

elever som kan göra en realistisk planering av sina studier. Under min utbildning till 

speciallärare i matematik lärde jag mig att dessa elever saknar någonting viktigt, någonting 

som vi lärare på vuxenutbildningen förväntar oss att de redan kan. De kan inte reglera sitt eget 

lärande. Att ha ett självreglerat lärande (SRL) innebär enligt Zimmerman (2002) att sätta upp 

specifika mål, använda korrekta strategier för att nå målet, övervaka hur genomförandet går, 

anpassa strategierna, känslor och beteende om nödvändigt, vara tidseffektiv, utvärdera sina 

strategier och metoder, reflektera över om eller hur väl, samt varför eller varför inte målet 

uppfylldes och modifiera strategierna för framtida uppgifter. Han påpekar även att ju mer 

utvecklad SRL en elev har desto bättre går studierna eftersom de bland annat har; bättre 

självförtroende i sina studier, kan göra en realistisk plan, har lättare att fokusera på arbetet i 

och med att de har tydliga mål samt att de reflekterar över sina studier (Zimmerman, 2002) 

I dagens samhälle är utbildning viktigare än någonsin för att få ett arbete, vilket både 

Runström Nilsson (2015) samt Wiliam (2013) poängterar. Förutom bättre chans till arbete 

menar Wiliam (2013) att människor med högre utbildning har bättre hälsa vilket är till gagn 

för hela samhället. För att förbereda våra elever för högre studier och arbete i ett allt mer 

föränderlig samhälle bör vi utveckla deras SRL för, som Wiliam och Leahy (2015) formulerar 

det, ”Framtiden tillhör de som fortsätter att lära sig.” (s. 215). Allt detta säger att SRL är 

betydelsefullt inte bara i studier utan även i arbetslivet. Vuxenutbildningen är följaktligen inte 

bara viktig när det gäller att hjälpa elever uppnå gymnasieexamen eller komplettera sin 

utbildning utan även för att öva upp deras förmåga att reglera sitt lärande. Detta går även att 

utläsa i tre av målen för vuxenutbildningen som kan kopplas till SRL; ”att varje elev utvecklar 

sin självkännedom och förmåga till studieplanering (Skolverket, 2012, s. 12), ”tar ansvar för 

sitt lärande och sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till kraven för utbildningen” (a.a, s. 13). Jag blev därför nyfiken på hur vi på 

denna vuxenutbildning skulle kunna arbeta för att öka elevers SRL.  

En del av SRL är tron på sig själv. Om en elev inte tror sig klara av en uppgift så blir det svårt 

att göra en realistisk planering för att inte tala om hur svårt det blir att genomföra den. Detta 

kan kopplas till en motivationsteori som heter self-determination theory. En annan del av SRL 

är vad eleven tror orsakade fram- eller motgången. Om eleven har erfarenheter av att aldrig 

lyckas på ett matematikprov och tror att orsaken är bristande förmåga kommer hen att ha svårt 

att motivera sig själv att studera till nästa prov. Denna del kan kopplas till motivationsteorin 

attribution theory. Lärare har enligt Skaalvik och Skaalvik (2015) möjlighet att påverka 

elevernas motivation och det är därför av vikt att undersöka vilken sorts motivation en elev 

har.  

När det kommer till matematik har de flesta av mina elever en känsla av att de helt enkelt inte 

kan lära sig matematik. De har försökt flera gånger men misslyckats, de anser sig vara i 

matematiksvårigheter och behöva extra stöd samt hjälp. För mig som lärare känns det därför 

viktigt att visa dessa elever att de verkligen har förmågan att lära sig matematik genom att 

exempelvis använda nivåanpassade uppgifter (Skolverket, 2003), vilket även ökar 

motivationen (Skaalvik & Skaalvik, 2015), samt enskilda lektioner för att lättare guida dessa 

elever genom matematikens djungel (Lundberg & Sterner, 2009). 
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2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att studera hur självreglerat lärande (SRL) kan utvecklas 

hos en elev i matematiksvårigheter. 

Att reglera sitt lärande betyder att ha en tydlig målsättning, planera för hur målet ska 

uppfyllas, övervaka hur arbetet fortskrider och reflektera över resultatet (Zimmerman, 2002). 

Lärare kan hjälpa elever att utveckla sitt SRL med hjälp av olika strategier såsom att använda 

självskattningsmatriser, göra bedömningar av egna eller andras lösningar (se 4.1) samt ge 

feedback på olika nivåer (se 4.2). I denna studie sker detta arbete under enskilda lektioner som 

läraren planerar. Detta leder fram till den första forskningsfrågan: 

 Vilka strategier använder läraren i arbetet med att stärka elevens SRL? 

För att kunna utvärdera om elevens SRL förändras genomförs intervjuer, observationer och de 

enskilda lektionerna filmas. Målet är att se vilka effekter lärarens strategier har på elevens 

SRL. Med effekter menas bland annat om eleven; får en förändrad självbild angående 

matematik, ökar sin koncentrationsförmåga i klassrummet, förbättrar sin 

problemlösningsförmåga och/eller reflekterar mer över sina studier. Andra forskningsfrågan 

lyder därmed: 

 Vilka effekter får lärarens strategier på elevens SRL? 
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3 Bakgrund 
 

För att förstå vilken kontext denna studie är genomförd i kommer först en kort genomgång av 

vuxenutbildningen, hur den har vuxit fram och vad dagens läroplan uttrycker. Därefter utreds 

begreppet matematiksvårigheter och hur skolan kan hjälpa elever i matematiksvårigheter.  

 

3.1 Vuxenutbildningen 
 

Den första folkhögskolan där vuxna kunde studera inrättades 1868 och vid sekelskiftet fanns 

30 stycken (Larsson, 2006). 1938 startades en statlig aftonskola (Thång, 2006) och från 1950-

talet, när industrialiseringen tog fart, engagerade sig staten samt kommunerna mer och mer i 

vuxnas lärande. På 70-talet kom de bestämmelser som säger att de med sämst arbete samt 

kortast utbildning skulle prioriteras (Larsson, 2006). I början av 1990-talet övergick först 

ansvaret för de flesta skolformer från stat till kommun och därefter beslutades det att 

vuxenutbildningen skulle följa samma läroplan som gymnasiet (Thång, 2006). 

2012 kom den senaste läroplanen för vuxenutbildningen, SKOLFS 2012:101, ett år efter den 

senaste reformen för grund-och gymnasieskolan. Hela läroplanen genomsyras av att individen 

står i centrum: ”Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov 

och förutsättningar” (Skolverket, 2012, s. 5). Vuxenutbildningen är inte skyldig att ha en 

elevhälsa eller ge särskilt stöd och behöver därmed inte skriva åtgärdsprogram. Extra 

anpassningar ska däremot genomföras så fort någon ur personalen misstänker att en elev inte 

kommer att nå utbildningens mål. 

På alla gymnasiala matematikkurser består kunskapskraven av sju förmågor som därmed ska 

betygsättas (Skolverket, 2016c). En av dessa förmågor är problemlösningsförmågan där 

Skolverket definierar ett problem som en uppgift eleverna inte har stött på tidigare och inte 

har en känd lösningsmetod till. Förutom att elever ska lösa problem ska de även kunna 

bedöma sin egen samt andras lösningar, formulera egna problem och bygga vidare på givna 

problem (a.a). 

 

3.2 Matematiksvårigheter 
 

Matematiksvårigheter är säkerligen lika gammalt som matematiken självt men enligt Magne 

(2006) verkar det vara först 1885 som det första gången dyker upp i skrift. Han fortsätter med 

att konstatera att elever som inte klarar skolans matematik börjar undersökas runt 1910. Den 

första organiserade studien om matematiksvårigheter utfördes enligt Lunde (2011) omkring 

1920 av neurologen Henscher. 

När det gäller matematiksvårigheter kan man tala om att ”kärt barn har många namn”. Genom 

tiderna har det bland annat kallats akalkyli, arithmasthenia samt dyskalkyli och refererar då 

oftast till svaga kunskaper inom aritmetik (Magne, 2006). För att undvika förutfattade 

meningar och för att inte hävda att eleven har några specifika egenskaper kallar Engström 

(2015) det för låga prestationer i matematik. Lunde (2011) skiljer mellan generella samt 

specifika matematiksvårigheter men anser även att det inte är viktigt vad det heter utan hur vi 

kan hjälpa eleven. I en sökning via Google 2016-10-26 gav ordet dyskalkyli 93 000 träffar 

samtidigt som matematiksvårigheter gav 23 900 träffar. En snabb översyn av träffarna tyder 

på att matematiksvårigheter används mer vid forskning medan dyskalkyli används för 

information till allmänheten. Engström (2015) påpekar att problemet med ordet dyskalkyli är 
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att forskare inte är överens om vad det faktiskt innebär. I denna studie används ordet 

matematiksvårigheter eftersom Lundberg och Sterner (2009) kopplar detta till skolan på så 

sätt att det innebär att eleven har svårt att nå kursplanernas mål i matematik. 

Man får inte glömma att variation är normalt, enligt Body Mass Index (BMI) är det lika 

normalt att väga 57 kg som 77 kg till längden 175 cm. Inom skolan och matematiken är det 

normalt att elever inom en och samma klass varierar mellan plus och minus tre år i 

kunskapsnivå, fastän det är ovanligare att elever ligger i ytterkanterna (Engström, 2015). 

Många försök har gjorts att fastställa specifika kännetecken på elever i matematiksvårigheter 

(Lunde, 2011), samtidigt konstateras att elever i matematiksvårigheter är en heterogen grupp 

(Engström, 2015). Lunde (2011) menar att det enda vi egentligen vet är att denna grupp inte 

uppfyller skolans förväntningar. I och med att det är svårt att fastställa specifika kännetecken 

är det även svårt att beräkna hur många elever som har problem. Magne (2006) hävdar att 

andelen som behöver extra stöd i matematik stadigt ligger på 12 % samtidigt som Lunde 

(2011) anger 3 – 10 %.  

Ingen har lyckats fastställa orsaken eller orsakerna till att elever hamnar i svårigheter med 

matematik. Magne (2006) menar att det är ett samspel mellan matematiken, individen och 

omgivningen som är orsaken till svårigheterna, medan Lundberg och Sterner (2009) hävdar 

att svårigheterna mest beror på att eleverna är understimulerade eller fått bristfällig 

undervisning. De framhåller även att matematiksvårigheter verkar vara ärftligt och att 

begränsningar i arbetsminnet ger problem i matematik. Ahlberg (2001) delar in orsakerna i 

fyra områden; pedagogiskt, psykologiskt, sociologiskt och medicinskt samtidigt som 

Butterworth och Yeo (2010) även anger språk och spatial förmåga som anledningar. Att 

orsakerna ligger inom olika forskningsområden anser Lunde (2011) vara anledningen till att 

det är förhållandevis lite forskning om elever i matematiksvårigheter. Han påpekar även att 

forskare inte ens är överens om svårigheterna beror på störningar i ett specifikt eller flera 

olika områden i hjärnan. Eftersom detta är så komplext fenomen är det viktigt att, precis som 

Lundberg och Sterner (2009) påtalar, göra en ordentlig kartläggning av elevens svårigheter 

samt skolans organisation för att ge adekvat hjälp.  

Vad ska då vi i skolan göra för att hjälpa dessa elever? Förutom att använda strategier för att 

öka elevernas SRL (se 4.1) och motivation (se 4.3) bör vi sätta in resurser så tidigt som 

möjligt (Lunde, 2011) och ge eleverna en chans att uppleva matematik som någonting 

meningsfullt och roligt (Lundberg & Sterner, 2009). På organisationsnivå är det enligt 

Engström (2015) viktigt att ha tydliga rutiner så att lärare och speciallärare/pedagog vet vad 

de ansvarar för. Det är även av vikt att dokumentera allt som görs. Han fortsätter med att 

påpeka att läraren måste ordna så att alla i klassen har möjligheter att lyckas. Detta håller även 

Lundberg och Sterner (2009) med om och fyller på med att läraren hela tiden måste granska 

sin undervisning kritiskt och att det verkligen ges tid till lärande. I denna studie kommer 

aktionen att dokumenteras samt granskas. Det finns några saker som flera författare är 

överens om när det gäller undervisningen. Den bör vara  

 flexibel och varierad (Butterworth & Yeo, 2010; Skolverket, 2003) 

 explicit, det vill säga tydlig och förklarande (Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011) 

 enskild (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011) 

Eleverna behöver få uppgifter som ligger på deras nivå (Skolverket, 2003) och som engagerar 

dem (Lundberg & Sterner, 2009). De måste få uttrycka sig inte bara skriftligt utan även 

muntligt och få lära sig att lösa samma uppgift på olika sätt. Vidare måste läraren berömma 

elevernas ansträngningar (a.a) och gärna använda laborativt material (Butterworth & Yeo, 

2010). Under de enskilda lektionerna i denna studie kommer explicit undervisning att 
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användas samt nivåanpassade uppgifter där eleven får använda olika lösningsstrategier samt 

formulera sig både muntligt och skriftligt.  

När det kommer till problemlösning har flertalet av eleverna i matematiksvårigheter strategin 

att de i texten letar efter tal och specifika ord som ska förtälja vilket räknesätt som ska 

användas (Ahlberg, 2001). Att många av dessa elever enligt Lundberg och Sterner (2009) 

även har svårigheter när det kommer till läsning underlättar inte problemlösningen. För att 

underlätta problemlösningen kommer eleven i denna studie att få tillgång till en 

problemlösningsmall (se 6.2.2). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Här presenteras de teorier angående självreglerat lärande, feedback och motivation som sedan 

kommer att användas vid analys av studiens empiri. Motivation är en stor del av SRL och 

samtidigt som feedback samt SRL ingår i formativ bedömning. Formativ bedömning är enligt 

Black och Wiliam (1998) det bästa sättet att öka resultaten i skolan och detta har även 

Skolverket (2016b) anammat. En bedömning är enligt Wiliam (2013) formativ så fort den 

leder till en förändring av undervisningen med målet att ge ett bättre lärande. 

 

4.1 Självreglerat lärande (SRL) 
 

Det finns flera olika modeller av SRL där några är mål-orienterade och andra metakognitiv-

orienterade (Puustinen & Pulkkinen, 2001). I denna studie utgår jag från Zimmermans modell 

som är mål-orienterad och innebär att man åstadkommer handlingar, känslor och tankar som 

är planerade samt periodiska för att nå ett personligt uppsatt mål. Alla människor använder 

självreglering i olika former, det som skiljer är kvalitén och kvantiteten (Zimmerman, 2005). 

Orsaken till att jag valde Zimmermans modell är att den just har ett tydligt fokus på 

målsättning vilket Timperley (2013) menar är en förutsättning för att kunna utveckla 

självlärande.  

Zimmermans (2002) modell delar in SRL i tre faser; företänksamhet, genomförande och 

självreflektion (se figur 1). Företänksamhetsfasen innebär att man gör en planering för det 

stundande arbete, alltså vilket/vilka mål ska uppnås och hur ska målet/målen nås? Vilka 

förväntningar på hur arbetet kommer att gå spelar en stor roll i denna fas vilket kan kopplas 

till motivationsteorin self-determination (se kapitel 4.3.2). När sedan arbetet påbörjas är man i 

genomförandefasen vilket går ut på att hålla fokus på uppgiften och kontrollera att 

planeringen följs. Här rymmer även vetskapen om när och hur man ska be om hjälp. När 

arbetet är slutfört kommer självreflektionsfasen där man tittar tillbaka på arbetet och 

reflekterar över om samt varför målet/målen uppnåddes, detta kan kopplas till 

motivationsteorin attribution (se kapitel 4.3.1). Vilka tankar och känslor som uppkommer 

oavsett om målet/målen nåddes eller inte finns i denna fas och påverkar då 

företänksamhetsfasen till nästa arbete. Dessa faser är alltså cykliska men inte statiska 

(Zimmerman, 2002). 

  Figur 1 De tre faserna i SRL, fritt från Zimmerman (2002) 

Genomförande:  

Fokus på arbetet. Följs 
planeringen? Vilken hjälp 

behövs? 

Reflektion:  
Hur gick det? Vad är 

orsaken till resultatet? Hur 
känns det? 

Företänksamhet: 
Målsättning, planering 
och tron på den egna 

fömågan 
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Flertalet forskare påtalar att SRL är viktigt för människors inlärning. Wiliam och Leahy 

(2015) poängterar att lärande bara kan genereras av den enskilda individen och att det är 

viktigt att människor kan fortsätta lära sig även efter examen då vi lever i en allt mer 

föränderlig värld. Hattie (2012) menar att SRL är betydelsefullt för att inte stå handfallen när 

någonting inte går som planerat. Zimmerman och Martinez-Pons (1986) visade att de, genom 

att intervjua 80 high-school-elever angående SRL, i 93 % av fallen kunde förutsäga vilken 

prestationsnivå en elev tillhörde. Ju mer SRL en elev använde desto högre prestationsnivå. 

Detta gäller även inom matematik. Förutom att SRL är bra när det kommer till den 

övergripande delen; att planera, genomföra och reflektera över ett visst område i 

matematikkursen, så är SRL även viktig vid problemlösning (Pape & Smith, 2002). Forskare 

verkar vara överens om att SRL går att lära ut (se exempelvis Hattie, 2012; Jönsson, 2013; 

eller Zimmerman, 2002) och bör, i huvudsak, vara ämnesspecifik då det visat sig vara mest 

effektivt (Hattie, 2012).  

Hur kan vi då hjälpa elever utveckla SRL? I början måste läraren visa hur denne använder 

SRL så att eleverna kan observera och därefter efterlikna (Zimmerman, 2005). I skolan 

förväntas läraren planera och sätta upp målen, både i stort och smått. Om dessa mål inte 

intresserar eleven så aktiveras inte lärandeprocessen, elever måste alltså få möjligheten att 

träna på att sätta egna mål för att utveckla SRL (Boekaerts & Niemivirta, 2005). Därefter får 

läraren inte glömma att minska på sitt inflytande när elevernas förmåga ökar (de Corte, 

Verschaffel, & Op´t Eynde, 2005). När det kommer till SRL och elever i 

matematiksvårigheter bör läraren tänka på att; inte ge för mycket information på en gång, utgå 

från elevens nuvarande kunskapsnivå och att dessa elever har svårare att generalisera tidigare 

inlärda strategier (Montague, 2008). Vidare finns ett flertal strategier som läraren kan använda 

i klassrummet eller enskilt, eleven får; rätta sina egna eller andras uppgifter (Wiliam & Leahy, 

2015), använda självbedömningsmatriser (Björklund Boistrup, 2013), bedöma korrekta 

lösningar utifrån ett modellsvar (Jönsson, 2013) och verbalisera (Hattie, 2012). Förutom detta 

bör läraren ge feedback på rätt nivå. 

 

4.2 Feedback 
 

Syftet med feedback inom utbildning är att eventuella skillnader mellan det eleven kan samt 

förstår idag och ett uppsatt mål ska bli mindre (Hattie & Timperley, 2007). Flertalet studier 

visar att feedback kan vara väldigt effektivt men att den även kan försämra inlärningen (se 

exempelvis Hattie, 2012). Kluger och DeNisi (1996) gjorde en metastudie om vilka effekter 

feedback kan ge och fann att det gav sämre resultat i över en tredjedel av fallen. De försökte 

även utröna vad som gjorde att vissa interventioner försämrade inlärningen och insåg att ju 

mer personbunden feedback desto sämre resultat eftersom det inte innehåller någon koppling 

till uppgiften utan bara personen (Hattie & Timperley, 2007). Eleven kan då få uppfattningen 

att det inte är prestationen som är viktigast utan personligheten.  

För eleven är det viktigt att denne vet vilket mål som ska arbetas mot, hur hen ligger till idag 

och hur det fortsatta arbetet ska fortskrida (Hattie & Timperley, 2007). Det är detta som 

feedback från lärare, klasskamrat, förälder eller litteratur ska handla om. Författarna menar att 

feedback om detta kan ges på fyra nivåer; uppgift, process, självreglering och person. 

Uppgiftsnivå handlar om att ge eleven information om uppgiften är rätt eller fel samt hur bra 

den är genomförd. Enligt Hattie och Timperley (2007) är detta den mest förekommande 

feedbacken i skolan och kan till exempel vara: här har du räknat ut medianen men det är 

medelvärdet som efterfrågas. Processnivå fokuserar på vilka strategier eleven har valt och 
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vilka olika strategier som finns för att lösa uppgiften exempelvis, när är det lämpligt att 

använda substitutionsmetoden respektive additionsmetoden?. Självregleringsnivå innebär att 

hjälpa eleven hjälpa sig själv såsom: hur vet du när du har uppnått målet för lektionen?. 

Personnivå handlar egentligen inte om inlärning utan om eleven som person, bland annat vad 

duktig du är, och bör undvikas i största möjliga mån. Författarna menar att det är bäst om 

feedbacken ligger på uppgiftsnivån för nybörjare för att sedan övergå till process- och 

självregleringsnivå och att det verkar som att feedback på processnivån gör att eleverna lär sig 

mer på djupet (Hattie & Timperley, 2007). Jönsson (2013) påpekar att uppgifts-, process- och 

SRL-nivå är alla lika viktiga och att lärare måste ge feedback på alla de tre nivåerna.  

För att inlärningen ska bli bättre bör feedbacken bland annat vara; specifik, måttfull, på 

elevens nivå, saklig och inriktad mot lärandemål (Shute, 2008). Hon fortsätter med att 

konstatera att elever i svårigheter gynnas mest av att direkt få veta om uppgiften är rätt eller 

fel och därefter få stöd i processen. Wiliam och Leahy (2015) ger råden att eleverna måste få 

tid att arbeta med den feedback de fått och att läraren bör försöka förutse elevernas reaktion. 

De hävdar även att om eleven inte gör någonting med den feedback de fått är den bortkastad. 

 

4.3 Motivation 
 

Vilka strategier läraren än använder så hänger det ändå till syvende och sist på elevens 

motivation att lära sig (Hattie, 2012). Motivation är mångfacetterat och innehåller både 

känslor, beteenden, förväntningar, målsättningar och tankar angående ens egen duglighet 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). De fortsätter med att påpeka att det därför är viktigt att läraren 

blir medveten om vilken sorts motivation dennes elever har angående lärande för att kunna 

påverka den, framförallt genom att skapa en lärmiljö som understödjer motivation. I denna 

studie utgår jag ifrån attribution theory, som kan kopplas till reflektionsfasen i SRL, och self-

determination theory, vilket hör samman med företänksamhetsfasen i SRL. 

 

4.3.1 Attribution theory 
Denna teori utgår ifrån att elever försöker hitta och förstå anledningarna till att deras lärande 

går bra eller inte (Weiner, 2000). Dessa anledningar kan delas in i tre kategorier; stabilitet, 

kontrollerbarhet och plats (Weiner, 1985). Med stabilitet menas i vilken mån anledningen 

förändras över tid, kontrollerbarhet handlar om att anledningen antingen går att påverka eller 

inte och plats rör sig om huruvida anledningen beror på individen själv (inre faktorer) eller 

omgivningen (yttre faktorer). I detta fall måste läraren vara noga med att påpeka att det är 

ansträngning som påverkar resultatet, att smart är någonting man blir (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). 

Om en elev exempelvis inte klarar ett matematikprov och härrör detta till att hen inte är smart 

nog så är det en stabil, okontrollerbar och inre anledning. Denna elev kommer att ha lägre 

motivation att lägga ner tid på matematik eftersom det ändå inte påverkar resultatet. Om 

eleven istället utgår ifrån att hen inte har tränat nog mycket inför provet så är anledningen 

instabil, kontrollerbar och inre. Det är alltså någonting som eleven tror att denne kan påverka 

själv. Tidigare arbete med eleven i denna studie tyder på att hen anser att orsakerna till de 

upplevda matematiksvårigheterna är inre, stabila och okontrollerbara.  
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4.3.2 Self-determination theory 
I följande teori, som Skaalvik och Skaalvik (2015) benämner som medbestämmandeteorin, 

skiljer man på inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2009). En elev har inre motivation om 

hen har ett genuint intresse av uppgiften alternativt ämnet. Om eleven tycker att matematik är 

roligt i sig så har denne en inre motivation att lära sig ämnet. Detta är den motivation som är 

mest kraftfull när det gäller lärande, att eleven faktiskt vill själv (a.a). Yttre motivation menar 

de är att eleven gör det för någon annans skull, för att få en belöning eller för att undvika ett 

straff. Enligt forskarna är kontrollerad yttre motivation den sämsta formen av yttre motivation 

vilket innebär att eleven känner ett tvång att utföra uppgiften, här spelar det ingen roll om det 

är en piska eller en morot som väntar eleven. Om eleven känner en stor förväntan på sig, av 

lärare eller förälder, är även det en form av kontrollerad yttre motivation. Om eleven däremot 

inser betydelsen av att göra en uppgift för att denne inser att skolan har ett värde så är det en 

form av autonom yttre motivation (Ryan & Deci, 2009). Inre motivation är alltså bäst men det 

är inte rimligt att alla elever ska känna glädje och intresse för alla ämnen varpå autonom yttre 

motivation också är av stor vikt (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Eleven i denna studie har i 

tidigare arbeten uppvisat en kontrollerad yttre motivation när det gäller matematik. Hen visar 

inget intresse för att lära sig matematik utan pratar bara om att det är viktigt att klara kursen 

för att få sin gymnasieexamen. 

Inre motivation och autonom yttre motivation gagnas om tre psykologiska behov uppfylls; 

autonomi, kompetens och tillhörighet (Deci & Ryan, 2000). Autonomi innebär att eleven 

känner att hen kan vara med och bestämma över sitt skolarbete. Eleven känner större 

motivation om denne känner sig kompetent och en tillhörighet på skolan (a.a). För att främja 

motivationen enligt denna teori bör läraren, enligt Skaalvik och Skaalvik (2015) bland annat; 

stärka banden till och mellan eleverna, tydligt motivera de val läraren gör och låta eleverna 

välja själva om möjligheten finns.  
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5 Metod 
 

För att undersöka hur självreglerat lärande (SRL), det vill säga sätta upp mål, planera, 

övervaka genomförandet och reflektera över resultatet (Zimmerman, 2002), kunde utvecklas 

hos en elev i matematiksvårigheter användes aktionsforskning. Aktionsforskning innebär att 

forskare och deltagare tillsammans försöker lösa ett problem som finns i den egna 

verksamheten (Denscombe, 2016). Detta påtalar även Brinjjaer och Høyen (2013) och 

fortsätter med att påpeka att det är en förändring av verksamheten som är i fokus. 

Aktionsforskning ligger helt i linje med Skollagen (SFS 2010:800) som slår fast att skolan 

bland annat ska bygga på vetenskaplig grund. I just denna studie var jag både forskare och 

deltagande lärare. 

Som sagt var jag intresserad att försöka beskriva hur och varför den eventuella utvecklingen 

av SRL förekom vilket kan peka på att det var en kvalitativ forskning, den typen av forskning 

som fokuserar mer på det som uttalas än på något mätbart (Bryman, 2011). Samtidigt är syftet 

att mäta en eventuell förändring vilket kan tyda på en kvantitativ forskning (a.a). Åsberg 

(2001) menar dock att det inte går att skilja mellan kvalitativ och kvantitativ forskning utan 

endast data kan vara kvalitativ (ord) respektive kvantitativ (siffror). Därför kommer inget 

ytterligare försök att sortera in denna studie under det kvantitativa eller det kvalitativa 

paradigmet att göras.  

Nedan beskrivs först hur eleven valdes ut till studien följt av en presentation av eleven. 

Därefter redogörs för vilka metoder som användes och hur det insamlade materialet 

analyserades. Sedan skildras de etiska överväganden som gjorts och avslutningsvis diskuteras 

studiens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet.   

 

5.1 Urval och eleven 
 

Urvalet baserades på ett målstyrt urval vilket innebar att eleven var relevant för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). För det första upplevde eleven att hen var i 

matematiksvårigheter. För det andra visade en tidigare kartläggning att hen sällan reglerade 

sitt lärande. För det tredje hade hen inga diagnoser och minst godkänt betyg i alla andra 

gymnasiekurser. Slutligen förmodade jag att denna elev skulle fortsätta läsa sin 

matematikkurs under hela studien.  

 

Eleven Kim 
Kim (fingerat namn) bor med mamma, pappa och lillasyster cirka tre mil utanför tätorten och 

fyllde nyligen 21 år. Förutom studierna arbetar Kim extra på förskolor och fritidshem runt om 

i kommunen och finansierar därmed sina studier utan CSN. Hen försöker närvara på 

matematiklektioner två dagar per vecka. Hockey är ett stort intresse och Kim har säsongsplats 

på favoritlagets hemmaarena. Kim började på vuxenutbildningen för drygt ett år sedan med 

avsikt att läsa in matematik 1, den enda kurs från gymnasiet med det icke godkända betyget F. 

Redan från start uttryckte Kim sig vara i matematiksvårigheter, hen visade då upp ett 

informationsblad om dyskalkyli som hen fått av specialpedagogen just innan examen på 

gymnasiet och undrade om det skulle vara värt att genomgå en utredning. Jag och den andra 

matematikläraren, som även denne regelbundet träffade Kim, kunde ana matematiksvårigheter 

men ansåg inte att det var dyskalkyli. För att utröna vilka svårigheter Kim hade gjordes en 

kartläggning av dåvarande matematikkunskaper och läsförståelse. I kartläggningen användes 

test 9 i McIntosh (2008) samt valda delar från ett antal Diamant – diagnoser (Skolverket, 
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2016a) och ALP 1 – 8 (Malmer, 2011). Detta kompletterades med en intervju för att få bättre 

överblick av Kims upplevda matematiksvårigheter. Det som framkom var att Kims 

läsförståelse enligt Malmer (2011) var tillfredsställande, hen kunde svaren på alla tre nivåer 

(A, B och C) så länge det matematiska innehållet låg i nivå med test 5. Flertalet av grunderna 

från grundskolans matematik var däremot borta, på testet från McIntosh (2008) var resultatet 

10 rätt av 38 möjliga, och hen behövde bland annat utveckla problemlösningsförmågan. 

Vidare visade det sig att Kims motivation kunde förklaras utifrån attribution theory, hen 

verkade tro att matematisk förmåga var ärftlig och svår att påverka, samt self-determination 

theory då hen förstod nyttan med matematik men tyckte att det var tråkigt. Dessutom behövde 

Kim träna upp sitt SRL i matematik då hen enligt egen utsago aldrig planerade eller satte upp 

mål i matematik. I intervjun framkom även att Kim inte hade några diagnoser och hade fått 

särskilt stöd i matematik genom hela skolgången. 

 

5.2 Datainsamling 
 

För att samla in data användes metoderna observation, intervju och en aktion. 

 

5.2.1 Observationer 
Olika metodboksförfattare beskriver observationer på olika sätt. Denscombe (2016) delar in 

observationer i systematisk eller deltagande observationer. De systematiska observationerna 

associeras enligt honom med kvantitativ forskning och innebär att forskaren använder ett 

observationsschema, detta anser även Bryman (2011) men kallar det för strukturerad 

observation. Observationsschemat ska enligt både Denscombe (2016) och Bryman (2011) 

innehålla vad som ska observeras och hur det ska mätas. Att studera allt som händer i rummet 

är inte möjligt vilket gör att forskaren måste göra ett urval (Denscombe, 2016). Deltagande 

observationer knyts an till den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011; Denscombe, 2016) och 

går ut på att se hela den kontext de observerade personerna befinner sig i. Spradley (1980) 

använder begreppet passivt deltagande observation där forskaren försöker undvika att 

interagera med de observerade. Forskarens roll i sammanhanget kan antingen vara helt dold, 

endast känd av någon person eller känt av alla deltagare (Denscombe, 2016). I denna studie 

användes både systematiska (strukturerade) och passivt deltagande observationer.  

 

5.2.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer, som användes i denna studie, syftar till att undersöka vad människor 

tycker, känner, kan och/eller tror om ett visst ämne (Bryman, 2011). Vanligtvis används 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren har öppna frågor runt de teman 

som ska undersökas där informanten har möjligheten att utveckla sina svar ordentligt. Det är 

inte viktigt i vilken ordning frågorna kommer utan det bestämmer informantens svar. 

Intervjuaren är även fri att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse. Hur bra en intervju 

är beror mycket på intervjuarens skicklighet (Denscombe, 2016). Denne måste enligt 

Denscombe (2016) bland annat vara observant, inkännande, tolkande, icke-dömande och klara 

av om det blir tyst. Var intervjun genomförs är också viktigt. Intervjuaren bör tänka på att ha 

en tidsram, försöka utesluta störande moment och att man inte sitter mitt emot varandra då 

detta kan upplevas förhörsliknande (a.a). 
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5.2.3 Aktionen 
Aktionen bestod av enskilda lektioner, även kallat en-till-en undervisning, och innebär i denna 

studie att läraren sitter ensam med eleven i ett mindre rum. Lundberg och Sterner (2009) 

framhäver en-till-en undervisning som en effektiv metod att hjälpa elever i svårigheter vilket 

även Statens offentliga utredning om läsa-, skriva-, räknagarantin, (SOU 2016:059), 

instämmer i. De fördelar som Lundberg och Sterner (2009) poängterar är att läraren då lättare 

kan; hjälpa eleven att koncentrera sig, använda explicit undervisning och be eleven att 

verbalisera. Den risk som författarna ser med enskild undervisning är att eleven blir alltför 

beroende av läraren i sina studier.  

 

5.3 Procedur 
 

Här presenteras hur de olika metoderna användes i denna studie. En tidslinje över hur de olika 

metoderna förhåller sig till varandra i tid återfinns i bilaga A.  

 

5.3.1 Observationerna 
Syftet med observationerna var för det första att erfara vad Kim gjorde i det ordinarie 

matematikklassrummet; hur mycket tid som lades på matematik och hur mycket tid som gick 

åt till annat såsom att prata med andra elever, titta runt, gå på rast och dylikt. För det andra 

försökte jag bedöma vilket SRL som Kim uppvisade, exempelvis hur ofta hen bad om hjälp 

av läraren eller andra och vilka känslor som hen visade. För det tredje ville jag urskilja vilket 

stöd till SRL som läraren gav, exempelvis feedback på SRL-nivå eller frågor om mål och 

planering. Slutligen observerades hur den allmänna klassrumsmiljön var, till exempel 

ljudnivån och hur ofta någon gick in eller ut, och om den gynnade inlärning och/eller SRL. 

Observationerna genomfördes under en klocktimme i det ordinarie matematikklassrummet då 

den andra matematikläraren på denna vuxenutbildning hade lektion. Först genomfördes två 

observationer i klassrummet med avsikt att ta fram ett observationsschema (bilaga B). 

Därefter gjordes tre observationer med observationsschema; veckan före den första enskilda 

lektionen, dagen efter den sjätte enskilda lektionen och dagen efter den tolfte och sista 

enskilda lektionen (se bilaga A). Allt ovanstående syftade till att skönja vilka effekter de 

enskilda lektionerna fick på Kims beteende i klassrummet. Läraren i klassrummet och Kim 

hade full insyn i mitt syfte med observationerna, övriga elever gavs informationen att 

klassrumsmiljön och läraren observerades för mina studier. Jag försökte vara så osynlig som 

möjligt men ändå ha en bra uppsikt över Kim, vid några tillfällen ställde elever frågor direkt 

till mig och de flesta fick kortfattade svar.  

 

5.3.2 Intervjuerna 
Tre intervjuer genomfördes med Kim; veckan före den första enskilda lektionen, dagen efter 

den sjätte enskilda lektionen och dagen efter den tolfte och sista enskilda lektionen. Första och 

sista intervjun handlade om hens känslor för matematik, planering, målsättning samt lärande 

och dessa utgick ifrån liknande intervjuguider (bilaga C och D) för att bedöma om det blev 

någon förändring i Kims svar. Intervjun i mitten var kortare och fokuserade mer på de 

enskilda lektionerna (bilaga E). Alla intervjuer genomfördes i ett tyst samtalsrum där vi satt i 

var sin fåtölj stående lite snett mot varandra med ett litet bord emellan. Intervjuerna spelades 

in med en diktafon för att lättare kunna hålla koncentrationen på Kims svar.  
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5.3.3 Aktionen 
Syftet med aktionen bestående av enskilda lektionerna var att stärka Kims SRL och 

problemlösningsförmåga samt utvärdera mina strategier. Varje lektion filmades med 

videokamera och före första lektionen kontrollerades var kameran skulle stå för att märkas så 

lite som möjligt men samtidigt få en bra bild samt ljud. 

Allt som allt genomfördes tolv enskilda lektioner, två i veckan under sex veckor. Det var 

alltid inbokat 80 minuter till vårt förfogande, en gång drog vi över i tio minuter men oftast 

avslutades passet tidigare. Lektionerna genomfördes i ett grupprum anpassat för cirka åtta 

personer och var relativt tyst. Vi satt vid ett runt bord lite snett bredvid varandra då 

Denscombe (2016) menar att sitta mitt emot varandra kan upplevas förhörsliknande.  

 

5.4 Databearbetning 
 

Någon mall för hur kvalitativt material ska analyseras finns inte (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I denna studie gjordes en tematisk indelning (Bryman, 2011) av det insamlade materialet 

utifrån forskningsfrågorna. Denna indelning användes sedan för att göra ett analysschema 

(bilaga F) med de teman som jag ville undersöka utifrån syftet. Intervjuerna transkriberades i 

stort sett i sin helhet i enlighet med Bryman (2011) men omvandlades från talspråk till 

skriftspråk för att underlätta genomläsningen, de pauser som ansågs ha en mening togs med i 

utskrifterna. Därefter användes markeringspennor med olika färger för att markera de olika 

temana på utskrifterna. De enskilda lektionerna transkriberades till en början men det 

övergicks sedan till att koda filmerna direkt, genom att använda analysschemat och i detta 

skriva vid vilken tidpunkt de olika delarna observerades. Därefter transkriberades de delar 

som jag eventuellt ville citera i resultatet. Orsaken till förändringen var i första hand för att 

spara tid och i andra hand för att minska risken för förvanskning av verkligheten. Intervjuerna 

fortsatte att transkriberas för att Kim skulle kunna läsa dem och ge synpunkter. Slutligen 

analyserades materialet så noggrant som möjligt.  

 

5.5 Etiska överväganden 
 

I linje med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer informerades Kim först om 

vad syftet med studien var och hur den skulle gå tillväga. Därefter fick hen veta att 

deltagandet i denna studie var helt frivilligt och att hen när som helst kunde hoppa av. Efter 

detta tillfrågades Kim om hen ville medverka i studien. För att anonymisera Kim användes ett 

fingerat, könsneutralt, namn och det personliga pronomenet hen, vidare nämns inte i vilken 

kommun studien genomfördes. Alla inspelningar förvaras på ett sådant sätt att ingen annan än 

jag hade tillgång. För att ha en säkerhetskopia av alla inspelningar fick de vara kvar i kameran 

respektive diktafonen även efter dem förts över till datorn. Dessa låg därför i en låst låda vid 

mitt skrivbord när de inte användes. Filerna sparades på ett USB som förvarades i samma 

låsta låda. När studien är avslutad och rapporten är godkänd kommer alla filer att raderas. 

 

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validitet inom kvalitativa undersökningar innebär att forskaren undersöker det som det var 

meningen att hen skulle undersöka (Bryman, 2011). För att säkerhetsställa validiteten i denna 

studie användes ”metodologisk triangulering” (Denscombe, 2016, s. 222) i och med att 
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litteratur, observationer och intervjuer användes för att besvara syftet. Vidare fick Kim läsa 

transkriberingarna av intervjuerna och ge återkoppling, en så kallad ”respondentvalidering” 

(a.a, s. 411). Efter varje observation gjordes dessutom en muntlig sammanställning av denne 

där Kim i samband med intervjuerna fick ge sina synpunkter. Vidare påpekades vikten av att 

Kim verkligen sa det hen kände och tyckte och inte lät sig påverkas av att jag var den 

betygsättande lärare. Flera gånger upprepades hur mycket jag skulle lära mig av detta och att 

Kim faktiskt gjorde mig en stor tjänst genom att ställa upp. Slutligen spelades alla intervjuer 

och enskilda lektioner in så att analysen kunde utgå ifrån orginalet.  

Reliabilitet handlar om att resultatet blir detsamma oavsett vilken forskare som genomför 

mätningen eller hur många gånger mätningen utförs (Bryman, 2011).  Förutom ovan nämnda 

triangulering var metoden beskriven så noggrant som möjligt. Att någon annan lärare skulle få 

samma resultat med en annan elev är inte rimligt eftersom alla människor är olika men, 

resultaten borde vara jämförbara. Under intervjuerna användes ledande frågor med avsikt att 

verifiera Kims tidigare utsagor och därmed säkerhetsställa tillförlitligheten av mina tolkningar 

av hens svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Forskning på min verksamhet och denna elev är inte direkt överförbar på andra verksamheter 

och andra elever. Det är inte heller syftet med en aktionsforskning. Antagligen har andra 

vuxenutbildningar samma problematik med att elever inte har nog utvecklad SRL och dessa 

kan då gagnas av denna studie.  
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6 Resultat  
 

Först kommer en beskrivning av den vuxenutbildning som denna studie är genomförd vid. 

Därefter presenteras den insamlade empirin utifrån forskningsfrågorna.  

 

6.1 Den aktuella vuxenutbildningen 
 

Det är två lärare som på heltid ansvarar för undervisningen i matematik på gymnasienivå, där 

jag är en av dem. Vi har båda lärarlegitimation och jag är snart färdig speciallärare i 

matematik. Jag har arbetat på denna vuxenutbildning i snart 10 år och min kollega i lite drygt 

6 år. I skrivande stund är det totalt 56 elever som läser någon av de fem matematikkurserna 

denna vuxenutbildning erbjuder, och vi två lärare ansvarar för hälften var. Varje vecka finns 

det 17 lektioner á 80 minuter utlagda till matematik och alla elever är välkomna på alla 

lektioner oavsett kurs eller ansvarig lärare. På lektionerna är det inga gemensamma 

genomgångar utan varje elev får hjälp med just det hen behöver just då. Vi kan även boka in 

individuella möten med elever som efterfrågar längre genomgångar. Var femte vecka är det 

antagning för nya elever, juli undantaget, och eftersom alla elever har en individuell 

studieplan är det mycket sällan två elever som är på samma plats i samma kurs. Det finns inga 

speciella rutiner kring de elever som behöver extra stöd. Dessa är hänvisade till respektive 

matematiklärare samt en resurspedagog som kan hjälpa till med planering och studieteknik. 

Av de elever som påbörjar sina studier är det cirka 30 % som får ett godkänt betyg, resterande 

avslutar sina studier. Den mest förekommande orsaken till avbrotten är tidsbrist i och med att 

de flesta eleverna arbetar samtidigt samt har familj. Vanligtvis läser eleverna endast ett ämne 

och på halvdistans, det vill säga att de kommer på de lektioner de kan. I genomsnitt tar en 

matematikkurs runt 25 veckor även om några elever har läst en kurs över 1,5 år.  

Alla matematiklektioner är i samma klassrum och upplevs som tyst samt bra av de flesta 

elever. Det finns fem runda bord samt ett höj-och sänkbart skrivbord i rummet och stora gröna 

växter i de fönster som täcker en hel långsida. Eleverna kan komma och gå som de vill under 

lektionstid, maximalt är det tio elever samtidigt. Under observationerna är det mellan två och 

nio elever i klassrummet, inklusive Kim. På första och sista tillfället är dörren stängd så 

förutom de lågmälda samtalen mellan läraren och elev hörs bara ett knäppande ljud från 

ventilationen samt klockans tickande. Under den andra observationen är det fler elever som 

hjälper varandra och dörren är öppen, detta bidrar till en högre ljudvolym i klassrummet. Det 

är ofta någon som går in eller ut ur klassrummet, mellan 8 och 18 gånger under dessa tre 

observationer. Läraren går runt och hjälper olika elever som ibland har bett om hjälp och 

andra gånger inte. Hen ägnar mellan 2 och 36 minuter till enskilda elever, de talar tyst och 

läraren ger feedback på uppgifts- samt processnivå. Vid två tillfällen åhörs feedback på SRL-

nivå som handlar om planering samt mål. 

 

6.2 Vilka strategier använder läraren? 
 

Inledningsvis redogörs för vilka aktiviteter utifrån SRL som används, som exempelvis; 

tydliga mål, en problemlösningsmall, självskattningsmatriser och andra sorters bedömningar. 

Därefter beskrivs hur forskningen om undervisning riktad mot elever i matematiksvårigheter 

var behjälplig. Sedan skildras hur feedback används på uppgifts, process- och SRL-nivå. 

Slutligen redovisas hur motivationsteorierna nyttjas, allt i syfte att stärka Kims SRL. 
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6.2.1 SRL 
I företänksamhetsfasen ingår bland annat målsättning, planering och tron på den egna 

förmågan. För att kunna göra en bra planering och veta vad man ska arbeta emot krävs tydliga 

mål. Därför görs tydliga mål utifrån det matematiska innehållet (bilaga G). Jag gör målen för 

det första området, tre basproblem, och det andra, procentuella förändringar. På den sista 

enskilda lektionen hjälps vi åt att sätta upp mål för nästa område, förändringsfaktor, detta för 

att Kim ska få träna på att sätta upp egna mål. Målen skrivs ut på lösa papper som alltid ligger 

på bordet under de enskilda lektionerna eftersom det då är lättare att komma ihåg vilka dessa 

är. Det är även enklare att kunna referera till målen på så sätt. I början av varje enskild lektion 

diskuteras målen och hur långt vi kom vid förra tillfället. I slutet av varje lektion utvärderar vi 

tillsammans hur Kim ligger i förhållande till målen. Gällande tron på sig själv får Kim 

uppskatta sin känsla av förmåga att lösa nästa uppgift, innan och efter hen läst uppgiften. ”Om 

du skulle ranka, mellan ett och fem, där 1 är att du känner ’jag tror inte jag klarar den här 

uppgiften alls’ och 5 är ’den här uppgiften kommer jag att klara galant’, innan du ens har tittat 

på uppgiften, var ligger du då? Mellan ett och fem”. 

I självreflektionsfasen ingår att begrunda över hur arbetet gick. Ett hjälpmedel är 

självskattningsmatriser där eleven får uppskatta sin kunskap inom olika områden. Andra 

hjälpmedel är att bedöma sin egen lösning utifrån ett modellsvar (idealisk lösning), hitta fel i 

andras lösningar eller rangordna korrekta lösningar. Tre olika självskattningsmatriser (bilaga 

H) används under de enskilda lektionerna där Kim får ett antal uppgifter som hen får skatta 

sig som osäker, ganska säker, säker eller mycket säker på. De två första matriserna tillverkar 

jag själv medan Kim hittar på egna uppgifter till den sista. Efter varje genomförd 

självskattning får Kim motivera sina svar och vad hen tror behövs för att känna sig bekväm 

med att sätta krysset ett steg över det nuvarande svaret. Därefter får Kim lösa uppgifterna, 

antingen på de enskilda lektionerna, på lektionerna i klassrummet eller hemma. Hen får sedan 

värdera sitt tidigare svar och bestämma om krysset ska stå kvar eller flyttas, allt för att öka 

reflektionens tillförlitlighet. Kim får kontinuerligt göra egna bedömningar för att öka upp sin 

reflektionsförmåga. Oftast handlar det om att bedöma de egna lösningar: ”hur säker på en 

skala ett till tio är du på att svaret är rätt?”, ”svaret är inte rätt, du har gjort tre fel, försök att 

hitta dem”, ”hur skulle du kunna förbättra din lösning?” eller ”ser det där ut att vara 22 %?”. 

Kim får även identifiera fel i en lösning som jag gjort, rangordna ett antal korrekta lösningar 

från sämst till bäst med motiveringar och jämföra sina lösningar med modellsvar.  

 

6.2.2 Matematiksvårigheter  
Förutom att enskild undervisning används så tillverkas även en så kallad problemlösningsmall 

för att explicit visa hur man kan lösa ett problem. Att använda den var ett av de första målen 

och den innehåller följande steg: 

1. Vad efterfrågas? Markera i texten och/eller skriv av i blocket. 

2. Vad får du veta? Markera i texten och/eller skriv av i blocket. 

3. Rita (diagram, graf, figur). 

4. Vilka strategier kan du använda? 

5. Prova och utvärdera strategierna. Rätt/fel? Varför?  

6. Reflektera: hur såg uppgiften ut? Vilken/vilka strategier var användbara? Vad har du 

lärt dig? Hur skulle en liknande uppgift se ut? 

Den skapas utifrån en artikel av Montague (2008) som har gått igenom flera olika studier som 

syftade till att öka problemlösningsförmågan hos elever i matematiksvårigheter med hjälp av 

självreglerande strategier. På första enskilda lektionen får Kim en kopia av 
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problemlösningsmallen och för att lättare hitta igen den var den inplastad. Jag får ofta 

påminna Kim att använda denna mall och förklarar även skillnaden mellan ett problem och en 

rutinuppgift.  

Explicit undervisning används i övrigt när tillfälle ges. Oftast handlar det om hur man ritar en 

figur: ”Först ritar jag en rektangel som representerar det hela, sen säger jag att det här är typ 

hälften så typ här är 60 % och då är det här 40%”, då Kim upplever det svårt att rita figurer. 

Andra gånger handlar det om matematiska strategier såsom att; beräkna det hela, omvandla 

från decimalform till procentform, vilken siffra man ska utgå ifrån vid avrundning eller hur 

man kan tänka när man hittar på egna uppgifter. Jag tar även vara på varje möjlighet att visa 

olika strategier vid beräkningar, ”för att räkna ut det här [det hela] finns det två olika 

strategier, och jag ska visa dig båda”, och när man ritar ”man kan även rita en cirkel”. Vid ett 

tillfälle används laborativt material i form av multilink-kuber (2 cm:s kuber som är 

hopfogbara på alla sex sidor och i olikfärgad plast) för att illustrera att en viss andel ger olika 

stor del beroende på det hela samt att man inte kan addera ihop två andelar.  

 

6.2.3 Feedback 
För att hjälpa mig själv att ge feedback på rätt nivå skrivs ett antal frågor och strategier upp 

indelade i de olika nivåerna process och SRL (bilaga I). Detta läses igenom inför, samt följer 

med på, varje enskild lektion. Fokus ligger på dessa två nivåer då de anses ge inlärning på 

djupet samt att kunskapen sitter kvar längre. Processnivån handlar om de matematiska 

strategierna och kan exempelvis låta; ” hur räknar man ut delen?”, ” vilka strategier kan du 

använda?” eller ”hur gör man alltid för att beräkna en procentuell minskning eller ökning?”. 

SRL-nivå handlar om att hjälpa eleven att hjälpa sig själv genom självkontroller och 

självbedömning, bland annat; ”varför tror du att du fick fel på den där?”, ”kan du komma på 

en egen likadan uppgift?” eller ”hur säker är du att svaret 12 är rätt?”. Under de enskilda 

lektionerna används även feedback på uppgiftsnivå då det är hjälpfullt för nybörjare, till 

exempel; ”så vad är det här 165?” eller ”350 kostar rummet då, och vad är då de här 150 

kronorna?”. Feedback på personnivån undviks i så stor utstäckning som möjligt då den inte 

påvisar någon ökning av inlärning, trots detta slinker det med något ospecificerat ”bra”.  

 

6.2.4 Motivation 
Strategier för att öka Kims motivation utifrån attribution theory och self-determination theory 

skrivs även det upp (bilaga I) och läses igenom inför, samt följer med på, varje enskild 

lektion. Gällande attribution theory tas varje tillfälle att visa Kim att hen gör framsteg och 

koppla detta till ansträngning: ”Märker du vilken utveckling du gör på att hitta på egna 

exempel? [...] Jag tänker att du har blivit så mycket bättre på att göra egna exempel eftersom 

du har tränat på att göra egna exempel, träning ger resultat”. Detta för att visa att anledningen 

till framgång är inre samt instabilt och därmed kontrollerbart. Vidare påpekas ofta att 

inlärning är hårt arbete och att alla behöver repetera för att inte glömma. Mantrat ”man är inte 

duktig, man blir duktig” upprepas vid varje lämpligt tillfälle. Slutligen poängteras att om Kim 

inte uppmärksammar och känner glädje när hen lyckas i matematik så kommer det bara att 

finnas negativa minnen.   

Med utgångspunkt i self-determination theory och det psykologiska behovet autonomi får 

Kim bestämma det matematiska innehållet på de enskilda lektionerna och därefter får hen ofta 

välja, utifrån ett antal alternativ, hur vi ska gå vidare på den enskilda lektionen. Då Kim inte 

har någon valmöjlighet motiveras mina val noga, oftast handlar det om varför 

problemlösningsmallen är bra att använda, vilka fördelar det finns med att rita en figur och 
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varför hen ska skriva mer utförligt: ”det är därför jag tvingar dig att skriva, för att du inte ska 

behöva komma ihåg allt”. För att visa respekt gentemot Kim och förhoppningsvis öka känslan 

av tillhörighet tas varje fråga hen ställer på allvar och besvaras så utförligt som möjligt, 

oavsett vad frågan handlar om. Hen får även gehör för sina önskemål när det är möjligt och 

jag har ambitionen att lyssnar uppmärksamt när Kim berättar om någon händelse. Utifrån det 

matematiska innehållet väljs en mängd uppgifter ut för att lättare kunna anpassa nivån utifrån 

Kims förutsättningar. Alla uppgifter skrivs ut på lösa papper med en uppgift på varje blad. Det 

är två huvudorsaker till beslutet; lättare att anpassa nivå och innehåll på nästa uppgift samt 

undvika stress i form av att Kim ska känna sig tvungen att hinna ett visst antal uppgifter på en 

lektion.  Genom att det finns många uppgifter att välja bland samt att explicit undervisning 

används ges Kim möjligheten att nå framgång.  

 

6.3 Vilka effekter får lärarens strategier på elevens SRL? 
 

Nedanstående resultat kommer ifrån observationerna, intervjuerna samt de enskilda 

lektionerna. Först presenteras resultatet utifrån SRL:s tre faser, bland annat; vad Kim sätter 

upp för mål, när och hur planering ske, hur hen håller uppsikt, vilken hjälp som används, hur 

självvärderingen går till, om Kim tror att hen kommer att klara uppgiften samt hur hen vet när 

lärande uppnåtts. Därefter presenteras motivation, exempelvis; vad hen tror om sin förmåga i 

matematik, hur det känns att räkna matematik, vilket resultat som förväntas, orsaken till 

resultatet och hur det känns. Slutligen återfinns vad Kim tycker och tänker kring de enskilda 

lektionerna samt de matematiska framsteg som görs.  

 

6.3.1 SRL 

Företänksamhetsfasen 
Målet med denna matematikkurs är att uppnå gymnasieexamen. De mål Kim sätter upp på de 

enskilda lektionerna är exempelvis att ”få rätt” på en uppgift och ”att klara matematikkursen”. 

På sista lektionen tar hen ut viktiga ord ur en text och målet är då att lära sig vad de orden 

betyder samt hur de hänger ihop. När det kommer till mål och planer för framtiden berättar 

Kim att hen trivs med sitt nuvarande arbete men tog det ”för att ha någonting att göra medan 

man funderar på vad man kanske egentligen vill göra”. I unga år ville Kim bli lokförare som 

sin pappa men nu vet hen inte. Det har funnits tankar om brandman, då det ”skulle vara ett 

häftigt yrke” eller idrottslärare eftersom hen är intresserad av sport och kost. Kim har ingen 

tidsplan utan vill i första hand klara av denna matematikkurs, därefter kommer ett fokus mer 

på framtida yrken.  

Kims planeringsförmåga visar sig under observationerna genom att hen kommer i tid på de 

två första och att allt material alltid är med. Kim försöker alltid sätta sig med ryggen mot 

fönstret och mittemot dörren. På sista observationen börjar Kim direkt att arbeta med 

matematiken medan hen på de övriga två tillfällena antingen direkt går ut eller flyttar runt 

papper, bläddrar i boken samt blocket och ”knapprar” på miniräknaren innan arbetet påbörjas. 

På de enskilda lektionerna kommer Kim när lektionen börjar vid alla tillfällen förutom två 

gånger när hen kommer sen och ett tillfälle när hen är 15 minuter tidig. Orsaken till att Kim 

var tidig var att hen inte var färdig med läxan och skulle göra den före lektionen. Kim 

närvarar på alla lektioner och varje gång något annat har uppkommit tas det upp med mig i 

god tid så vi kan boka om. För att komma ihåg strategierna för att beräkna andelen, delen 

respektive det hela använder Kim den så kallade triangeln: 
𝐷𝑒𝑙𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛∙𝐷𝑒𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑎
. De gånger Kim får 

läxa skrivs detta inte upp utan hen repeterar det jag säger högt. Några gånger kommer hen 



19 

 

ihåg helt rätt och andra gånger har en del av läxan missats. När jag frågar hur hen kan bli mer 

säker på vissa strategier är svaret: ”nöta lite till kanske, fler likadana uppgifter”. De frågor 

Kim ställer som handlar om planering är till exempel; ”ska vi fortsätta med det då?”, ”sen ska 

jag visa hur jag räknar, eller?” eller ”vad är nästa del?”. 

Kim anser sig vara dålig på att planera i allmänhet då hen sällan förbereder något utan brukar 

”alltid vara i sista minuten”. Det är ingen skillnad när det gäller planering i matematik, på 

jobbet eller på fritiden. Sen berättar Kim att hen kan hålla tider och brukar skriva 

handlingslappar samt planera vad som hinns före respektive efter en inbokad tid. På sista 

intervjun anger Kim att det är svårt att planera men anser att det har skett förbättringar efter 

att hen fick veta att vi skulle ha enskilda lektioner. Hen antog att det skulle bli mycket 

planering på de enskilda lektionerna och ansåg att skulle ”vara lönt att börja ta mig an att 

planera annat”. Gällande planering och matematik berättar Kim på sista intervjun att på 

lektionerna i klassrummet räknas det på uppgift för uppgift. Hen anser att lägga upp en 

planering såsom ”hinna på 35 minuter från den uppgiften till den uppgiften” kan göra att de 

som har svårt för matematik stressar och därmed inte presterar sitt bästa. Något annat sätt att 

planera kunde hen inte erinra sig. När Kim studerar hemma sitter hen på sitt rum där det är 

lugnt och tyst. Hen sätter inte upp några mål eller tidsgräns utan jobbar på så länge hen inte 

behöver hjälp av lärare. På sista intervjun uppger Kim att hen inte planerar in specifika tider 

för att räkna matematik hemma och siktar på att hinna ” fem sex uppgifter på typ 35, 40 

minuter”. 

Gällande förberedelser inför prov anger Kim att hen inför teoriprovet för körkortet gick en 

teorikurs på körskolan och läste sedan kontinuerligt i boken samt gjorde övningsprov. Under 

sista veckan före provet tränade hen mer intensivt. Inför ett prov i matematik förbereder sig 

Kim genom att göra blandade övningar och diagnoser i boken samt övningsprov. Hen anser 

att det är svårare att förbereda sig för ett prov i matematik jämfört med andra ämnen eftersom 

hen anser att alla frågor i matematik är olika. På sista intervjun jämför vi prov i engelska med 

prov i matematik och om Kim skulle förbereda sig för ett prov i engelska skulle hen först ta 

reda på vad provet handlar om. Hen ser ingen skillnad jämtemot att förbereda sig för ett 

matematikprov, ”man måste räkna, räkna och repetera det provet kommer att handla om”.  

När det kommer till tron på den egna förmågan har Kim ett större självförtroende om det 

dittills har gått bra. När hen fick ranka, 1 – 5, hur det kändes inför nästa uppgift svarade Kim 

”om jag ska utgå ifrån hur det har gått hittills idag och hur det gick igår svarar jag 4”. När hen 

sedan fick läsa uppgiften behålls 4 med kommentaren ”jag vill säga det bara för 

självförtroendet […] men det kanske inte kommer att gå lika fort att få fram rätt svar som på 

den förra”. Nästa lektion, där hen får kämpa mer med uppgifterna, får Kim göra samma sorts 

värdering och svarar då en trea med förklaringen att hen inte vet vad det är för uppgift, efter 

uppgiften är läst ändras inte värderingen. På lektion fem får Kim välja mellan att göra en 

uppgift till eller avsluta lektionen. Hen väljer att göra en till eftersom det har gått så bra under 

hela lektionen, när det sedan avslöjas att det är en annan sorts uppgift än tidigare skrattar hen 

till och säger ”oj, ja då väljer jag att stanna”. 

 

Genomförandefasen 
Under observationerna i klassrummet håller Kim fokus på matematiken på ungefär hälften av 

den första, uppskattningsvis tre fjärdedelar av den andra och större delen av den sista. På de 

två första tillfällena tar hen paus i cirka tio minuter mitt i. Övrig tid ägnas åt att knappra 

planlöst på miniräknaren, byta ställning på stolen, flytta stolen, titta ut genom fönstret eller på 

övriga i rummet. Kim verkar inte bli störd när dörren till klassrummet öppnas och stängs eller 

när någon pratar i hens närhet. På de enskilda lektionerna verkar Kim tappa lite av sin 
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koncentration när jag går igenom någonting i mer än fem minuter. Övrig tid hålls bra fokus på 

arbetet även de gånger hen är ”trött och seg” eller ”sliten”. Kim upplever själv att det är 

lättare att fokusera när uppgifterna handlar om hockey. På den nionde lektionen är 

vaktmästarna i rummet bredvid och borrar, det är även två personer som vid olika tillfällen 

knackar på dörren så att jag måste gå och öppna. Under denna tid sitter Kim och arbetar utan 

att titta upp, när jag kommer tillbaka till bordet efter den första gången någon knackade på 

fortsätter hen direkt att prata om uppgiften vi arbetar med.  

Gällande hjälp i olika former är det ett fåtal gånger som Kim ber om hjälp rakt ut, på 

observationerna ber hen läraren om hjälp en gång och på de enskilda lektionerna säger hen: 

”jag kan behöva den där, förklaringen alltså, 1…2…3…, för annars… är risken att det blir 

fel” när jag ger instruktioner explicit. De övriga gångerna är det mer subtilt som att hen är tyst 

och kastar korta blickar på mig, att uttryck som exempelvis ”nej, det här blev knepigt” sägs 

eller frågor av typen ”15 är en del och 20 är det hela, eller vad?” ställs. På första intervjun 

uppger Kim att hen vill ha hjälp att fokusera bättre på matematiken och anger då att enskilda 

lektioner vore bäst. Hen har försökt att sitta i korridoren för att undvika att bli störd i 

klassrummet men upplevde det som ett sämre alternativ. 

På första intervjun berättar Kim att om en uppgift blir fel brukar hen hjälpa sig själv genom att 

gå igenom lösningen och leta efter felet, om felet inte kan identifieras läser hen exempel i 

boken. Sitter Kim hemma så hoppas uppgiften över om felet inte hittas och i klassrummet ber 

hen om hjälp. Om hjälpen i klassrummet inte kommer direkt anser Kim att hen tappar fokus 

och börjar tänka på annat. På sista intervjun berättar Kim att hen anser att man direkt ska be 

om hjälp om man kör fast i matematiken. Det medges att hen inte själv gör så eftersom hen 

vill ”försöka så mycket jag kan själv” först. Om hen inte kan få hjälp direkt försöker hen en 

stund till och om det inte går ”så är det väl lätt att man tappar det där fokuset”. 

Observationerna bekräftar att Kim söker i boken efter hjälp eller använder papper med 

förklaringar som någon av oss lärare gjort. Kim använder sällan facit som hjälp, på sista 

intervjun beskrivs att hen först gör ett visst antal uppgifter innan hen tittar i facit eftersom ”det 

blir för körigt” att titta efter varje uppgift. Hen inser att risken med denna strategi är att det 

blir ”mycket att rätta om det blir fel”. På första och sista observationen ses Kim titta i facit en 

gång vardera medan det på andra observationen är några fler gånger.  

När Kim inte vet hur hen ska lösa en uppgift är den vanligaste strategin att ta de tal som finns 

i uppgiften och antingen multiplicera eller dividera dem med varandra och se vilket av svaren 

som känns mest rimligt. Om inget svar känns sannolikt försöker Kim ändra på något av talen 

så att det blir mer troligt. På den första lektionen efterfrågas exempelvis hur mycket ett rum 

kostar efter en ökning med 25 %. Det ursprungliga priset är 200 kr och Kim inser att svaret 

måste bli större än det. Det ena svaret Kim får är 50 vilket avfärdas direkt, det andra svaret är 

0,125 vilket hen direkt gör om till 125 kr då det, enligt Kim, är ett mer rimligt svar. Att Kim 

försöker göra om svaret istället för att kontrollera strategin är vanligt på de första sju, åtta 

lektionerna. Därefter börjar hen även kontrollera strategin, vid ett tillfälle på lektion nio när 

Kim ska räkna ut det hela tas delen dividerat med andelen men hen glömmer att omvandla 

andelen till decimalform. Hen märker själv att svaret är orimligt men stannar nu upp och 

tänker istället för att direkt försöka med någon annan beräkning alternativ försöka göra om 

svaret. Med hjälp av triangeln bekräftas att strategin är korrekt och hen upptäcker då sitt fel. 

Varken på första eller sista intervjun anger Kim att hen har en strategi för att handskas med 

sina upplevda läs- och skrivsvårigheter. På sista intervjun framkommer dock att hen undviker 

att skriva om det går.   

En annan strategi är att använda problemlösningsmallen. Den första lektionen måste jag 

påminna Kim om att använda mallen och därefter läser hen alltid uppgiften högt (första 
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punkten) med ett par undantag. På ungefär hälften av uppgifterna markerar Kim det som 

efterfrågas samt vad hen får veta och rita görs bara när jag ber om det. På de sista lektionerna 

börjar Kim berätta vilka strategier som är användbara. Prova och utvärdera samt reflektera 

görs endast då jag ber om det. Kim säger att hen förstår att mallen är till för att underlätta 

problemlösningen däremot tycker hen att det är svårt att rita och känner att det endast tar tid 

att följa mallen. Hen vill bara använda problemlösningsmallen när det behövs. När Kim inte 

använder mallen faller hen ofta tillbaka till strategin att ta talen som finns i uppgiften och 

prova med olika beräkningar. På det andra observationstillfället syns det att Kim studerar 

problemlösningsmallen ett flertal gånger. På den sista observationen är sikten skymd så det 

går inte att avgöra om hen använder mallen, senare berättar Kim att den användes när den 

behövdes.  

 

Självreflektionsfasen 
Kim får titt som tätt göra självvärderingar av sina svar alternativt lösningar. En gång har hen 

löst en uppgift väldigt snabbt och verkar säker på sin strategi och sitt svar. På frågan om hur 

säker, från 1 – 10, hen är på att svaret är rätt svarar Kim 9. Orsaken till att svaret inte är 10 är 

”det är väl om man har slarvläst i uppgiften och missat nånting”, hen får då kontrollera om det 

är så och ändrar sedan sitt svar till 10. Kim ger även spontana självvärderingar såsom; ”jag 

känner att jag behärskar andelen ganska bra men inte delen” eller ”det gick ju lätt att se så 

småningom” gällande att hitta fel i en uppgift. På självskattningsmatriserna, där alternativen 

var osäker, ganska säker, säker eller mycket säker, kryssar Kim i ganska säker eller säker på 

alla uppgifter utom en där hen anser sig mycket säker. Ju fler gånger Kim har sett och löst en 

sorts uppgift desto säkrare känner hen sig, detsamma gäller ju färre steg en uppgift innehåller. 

När hen sedan löser uppgifterna i självskattningsmatrisen ändrar Kim sitt svar i hälften av 

gångerna, från ganska säker till säker. Svaren ändras aldrig till lägre säkerhet men inte heller 

till mycket säker.   

Gällande reflektion kan Kim inte ange exakt hur många uppgifter hen räknade på lektionen 

precis innan den första intervjun, inte heller under hur lång tid. Kim är medveten om att det 

går långsamt framåt i kursen och vill gärna att det ska gå fortare. Kim anser att hen kan 

någonting när ”jag känner att det är rätt” och därefter om det stämmer med facit. På sista 

intervjun säger Kim att hen känner att hen kan någonting i matematiken när hen kan göra 

uppgifter utan hjälp från läraren och utan att titta på exempel i boken eller på tidigare 

uppgifter. Får Kim välja mellan att fortsätta med samma sort uppgifter eller med någonting 

nytt på de enskilda lektionerna väljer hen oftast att påbörja något nytt, men samtidigt försäkra 

sig om att vi återkommer till det hen just gjort och repeterar det.  

 

6.3.2 Motivation  

Attribution theory 
Kim tror att orsaken till att hen inte tycker att matematik är kul är att ”man har svårt för det”. 

Kim tror även att hen har svårt för matematik eftersom hen upplever att det är svårt att läsa 

och skriva. Vilken hjälp Kim behöver eller vill ha kan hen inte svara på. Hen pratar om att det 

är svårt att fokusera på matematiken även om mobiltelefonen ligger i fickan istället för på 

bordet. Kim kan inte svara på hur vi kan stötta i lärandet i klassrummet utan hen anser att 

ansvaret till största del ligger på hen själv. ”Det brukar ta en stund innan jag vågar be om 

hjälp, jag vet inte varför.”. På första intervjun säger Kim att vara duktig i matematik innebär 

att man ”kan det som ett rinnande vatten och kan lösa problem fort”. På sista intervjun anser 

Kim att en person är duktig i matematik om ”man förstår exempel och vet väldigt fort vad 
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som efterfrågas och man vet vilka steg man ska göra”. En duktig person behöver inte heller 

mycket hjälp enligt Kim men tillägger att ”alla behöver hjälp någon gång”.  

Orsaken till att vi lärare är duktigare i matematik än Kim beror, enligt Kim, på att vi är lärare 

och att ”ärftlighet kan nog ha betydelse”. Hen anser sig vara duktig på att laga mat och tror att 

det ”måste komma ifrån farsan för han är bra på att laga mat”. Kim pratar mycket om 

ärftlighet och undrar var den kommer ifrån, vad som gör att vissa är bra på att laga mat medan 

andra är bra på att räkna. På frågan om hur mycket en person själv kan påverka tror Kim att 

det handlar om inställningen och hur mycket man vill uppnå ett visst mål. På sista intervjun 

anger Kim att hen är duktig på att laga mat för att det ”går i arv efter farsan”. Andra orsaker 

kan enligt Kim vara hemkunskapen på högstadiet och de individuella valen, Matlagning och 

Kost och hälsa, på gymnasiet där hen fick laga mycket mat. Slutligen tror Kim att det beror på 

sitt stora intresse för att laga mat. På sista intervjun meddelar Kim att hen inte längre vill göra 

någon screening för läs- och skrivsvårigheter. Hen ser ingen nytta med det och säger att ”vissa 

texter läser jag ju ganska bra” samt att ”jag skriver väldigt rätt”. Kim reflekterar även över att 

förmågan att läsa och skriva blivit bättre genom åren eftersom hen har tränat.  

Hur det känns när hen klarar av matematik även om det upplevs som svårt har Kim inte 

reflekterat över på den första intervjun. Om det inte går bra tänker hen ”jaha, det gick väl som 

det brukar”. Orsakerna till att hen inte klarar det härleds till bristande koncentration samt 

bristande läsförståelse. Anledningen till att hen inte klarade matematiken på gymnasiet anser 

Kim beror på den dåvarande läraren: ”han verkade inte veta vad han pysslade med, för mig 

kändes det som att matematik inte var hans sak”. När de som inte klarat kursen sedan fick en 

annan lärare så var tiden problemet, läraren var bra men tiden var för knapp. Innan 

körkortsprovet och uppkörningen trodde Kim att hen skulle vara tvungen att göra om teorin 

men klara uppkörningen. Det blev tvärtom och hen kan inte svara på varför det blev så. På 

sista intervjun svarar Kim att det känns ”härligt, och skönt på något sätt” att klarar av 

någonting som anses svårt och att orsaken till att hen klarade det är ansträngning: ”ska man 

klara något som är svårt måste man ju träna på det först för att, ganska mycket kanske för att 

klara av någonting, annars går det inte alls”. Om hen inte klarar av någonting som känns svårt 

blir hen lite irriterad och bekymrad. Därefter uttrycker Kim att det bara är att ”ta nya tag eller 

göra om det fast på något annat sätt”. Anledningen till att hen inte klarade av det svåra anses 

vara att det är något nytt och obeprövat. På de enskilda lektionerna så visar Kim, till en 

början, ingen glädje över att ha klarat av en svår uppgift, vare sig med ord eller med 

kroppsspråk. Missnöje visas lite med kroppsspråket genom att kasta ner pennan på bordet 

eller slå ut med armarna. Muntligt kan det låta; ”det här är så irriterande”, ”f-n va svårt” eller 

”där kommer ytterligare en sån där varför, en sån där svår följdfråga som man inte fattar vad 

man ska svara på”. Under de sista lektionerna uttrycker hen en viss glädje genom att säga att 

det känns bra eller genom att le. På den sista enskilda lektionen är Kim mycket nöjd över en 

uppgift som hen har hittat på och vill att jag ska visa den för den andra matematikläraren. På 

första observationen skakar Kim på huvudet och verkar mer uppgiven efter pausen. Under det 

sista observationstillfället visar Kim mer känslor än tidigare, hen; skakar på huvudet, kastar 

pennan, suckar högt, gnuggar ögonen och stryker sig över ansiktet upprepade gånger. Vid ett 

tillfälle knyter Kim handen i luften och småler precis samtidigt som hen tittar i facit, någon 

minut senare skrattar hen till. 

Jag kopplar ofta framgång till ansträngning och en gång frågar Kim ”du menar alltså att hur 

svårt jag än har det nu så kan jag träna mig på att bli duktig?” När detta bekräftas blir 

reaktionen: ”ja, det var ju häftigt”. På de första lektionerna påpekar Kim ofta att hen lätt 

glömmer saker inom matematik och undrar varför det är så. På senare lektioner visar det sig 

att hen kommer ihåg tidigare kunskap och kopplar detta till att hen ”tar matematiken mer på 

allvar” och att tankarna är mer inriktade på matematiken nu, exempelvis brukar hen i bilen 
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tänka tillbaka på de uppgifter vi gjort under lektionen och försöka hitta på egna, liknande, 

uppgifter. Kim säger själv att det är stor skillnad på lärandet om hen har lagt ner tid på 

matematiken hemma eller inte. När hen vid ett senare tillfälle inte kommer ihåg en speciell 

strategi anser Kim att orsaken till glömskan är att det inte repeterats hemma. Samtidigt som 

Kim vet och märker att hen klarar matematiken bättre ju mer tid som läggs på den så känner 

hen inte det: ”inte f-n känner jag så”.  

 

Self-determination theory 
Kim indikerar ofta att hen inte har någon kompetens när det gäller matematik. Hen fnissar åt 

hur dåligt det brukar gå och när hen gör fel kan det kastas en blick på mig som att säga är det 

inte typiskt. Exempel på hur hen kan säga om sig själv är; ”om jag nu inte blandar ihop det”, 

”oj vad fult” (hen har just ritat en figur), ”det kanske inte var den noggrannaste förklaringen” 

eller ”men blev det bra?”. På första intervjun uppger Kim att hen inte känner sig lika 

kompetent som oss lärare eller någon annan elev. Samtidigt, varje gång Kim gör en 

självskattningsmatris vill hen räkna ut uppgifterna och förklara sina tankar: ”du vill väl gärna 

se dom?”. Hen utesluter inte heller att fortsätta läsa matematik efter att denna kurs är färdig. 

Om Kim hittar en utbildning som hen verkligen vill gå och som skulle kräva matematik 2 

skulle Kim se det som en utmaning och tror att det då skulle bli extra motiverande.  

När det kommer till autonomi har Kim själv valt att läsa denna kurs på vuxenutbildningen 

även om hen inte var ”sådär jättesugen” att läsa matematik när kursen började förra året och 

ibland känds det som att ”det här är inte kul”. Kim anser att denna kurs är viktig för att få sin 

gymnasieexamen och därmed grundläggande behörighet. När Kim får välja mellan olika 

alternativ på de enskilda lektionerna vill hen oftast veta vad jag tycker innan hen svarar.  

Gällande tillhörighet trivs Kim i lokalerna och med oss lärare. Hen hittar även oftast någon 

annan elev att prata med i klassrummet och på rasterna. På sista intervjun berättar Kim att hen 

inte kan komma på något tillfälle när matematik har känts roligt, men upplevde att det gick 

bra på lektionen just innan intervjun. Hen tror att känslorna för matematik kan bli mer 

positiva ”bara man lär sig och förstår vad man gör”. Kim uttrycker även att intresset är viktig 

inom lärande eftersom man blir bättre ”ju mer man utövar det”. 

 

6.3.3 De enskilda lektionerna 
På första intervjun berättar Kim att hen kände att det började gå bättre under förra terminen 

och anser att det beror på att vi hade enskilda lektioner samt att hen kunde närvara på 

resurspedagogens studiestuga, där hen oftast var själv. På andra intervjun är Kim nöjd över 

hur bra det gick på lektionen i klassrummet som hen närvarat på just innan intervjun. Hen 

anser att det beror på att uppgifterna kändes igen från de enskilda lektionerna och det hen lärt 

sig där. Kim anser att ”räknandet sett överlag har blivit mycket mer effektivt och på något sätt 

vet jag vad jag ska göra” i klassrummet som ett resultat av de enskilda lektionerna.  

Orsaken till att hen gick med på att medverka i denna studie var att hen trodde ”att det kan bli 

något bra av det […] det kommer kanske gå på något sätt enklare”. Kim anser att hen kommer 

ihåg matematiska begrepp samt strategier bättre sen vi började med de enskilda lektionerna. 

Orsaken till detta betraktas vara att hen repeterar mer hemma än tidigare. Kim tror även att 

problemlösningsmallen kan ha stor betydelse men kan inte precisera hur. Kim uppskattar att 

vi har lärandemål på de enskilda lektionerna då hen tycker att ett visst antal uppgifter som mål 

gör att resultatet stressas fram vilket ger fler fel. 
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Vid jämförelse av de enskilda lektionerna med lektionerna i klassrummet menar Kim att det 

är mer lugn och ro på de enskilda och att hen då får mer gjort. Kim anser även att det har 

smittat av sig på klassrumslektionerna och att hen får mer gjort även där. Inga nackdelar med 

de enskilda lektionerna kan erinras medan hen i klassrummet upplever sig störd av trafiken 

samt av andra elever. Hen har som önskemål att fortsätta ha enskilda lektioner: ”går det att 

göra det en gång i veckan skulle det vara toppen på sätt och vis”. 

Under de första två lektionerna behöver Kim hjälp med att komma på egna uppgifter och vill 

helst relatera till sitt intresse. Därefter hittar hen på alla sorters egna uppgifter utan någon 

hjälp. Under arbetet med de första uppgifterna har Kim svårt att identifiera om lösningen till 

en uppgift består av fler än ett steg. Hen är medveten om detta och uppger att ”det är där som 

jag i matematikens värld har lätt att tappa bort mig”. På den första självskattningsmatrisen kan 

Kim identifiera vilka uppgifter som är fler-stegs-lösningar och markerar sig därför som 

ganska säker på dessa. På lektion åtta visar Kim för första gången att hen är medveten om att 

uppgiften inte är klar efter första beräkningen. I övrigt har Kim lärt sig; beräkna andelen, 

delen och det hela, med säkerhet omvandla från decimalform till procentform och avrunda tal.  
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7 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att studera hur SRL kan utvecklas hos en elev i 

matematiksvårigheter. Nedan följer först en analys av resultatet tillsammans med tillhörande 

diskussion baserad på de teoretiska utgångspunkterna samt övrig forskning i bakgrunden. 

Efter detta diskuteras de metoder som användes i studien och avslutningsvis presenteras mina 

personliga slutreflektioner.  

 

7.1 Analys och resultatdiskussion 
 

Resultatet analyseras och diskuteras nedan, först utifrån studiens två forskningsfrågor. 

Därefter avhandlas den aktuella vuxenutbildningen samt vuxenutbildningen som skolform i 

och med att kontexten är viktig vid utveckling av lärande. 

 

7.1.1 Vilka strategier använder läraren? 
De huvudsakliga strategierna var; att sätta upp tydliga lärandemål, olika former av 

självbedömning, enskild undervisning, en problemlösningsmall, att ge feedback på uppgifts-, 

process- och SRL-nivå, att påvisa Kims framsteg och koppla dessa till ansträngning, att låta 

Kim bestämma mycket själv och anpassa nivån på uppgifterna. Nedan analyseras och 

diskuteras dessa strategier var för sig. 

Att sätta upp tydliga lärandemål var en av strategierna då det är en väsentlig del i att förbättra 

SRL (Timperley, 2013) samt att det ingår i företänksamhetsfasen (Zimmerman, 2002). De 

första målen innehöll eventuellt för mycket information vilket missgynnar elever i 

matematiksvårigheter (Montague, 2008). En möjlig orsak är att det inte gjordes en nog 

utförlig kartläggning av Kims förkunskaper, vilket är essentiellt (Lundberg & Sterner, 2009). 

Utan en noggrann kartläggning går det inte att utgå ifrån Kims nuvarande kunskapsnivå vilket 

är extra viktigt när det gäller elever i matematiksvårigheter (Montague, 2008). Att de första 

målen var många gör även att Kim inte ges möjligheten att träna på att sätta upp egna mål 

(Boekaerts & Niemivirta, 2005) eller att ta eget ansvar (de Corte, Verschaffel, & Op´t Eynde, 

2005). Genom att skriva upp lärandemålen på papper och låta dem ligga framme under hela 

lektionen gör att målen hela tiden synliggörs samt förstärks och därmed minskar risken för att 

de inte används (Wiliam, 2013).  

En del av lärande är även att veta när och/eller om man har uppnått de uppsatta målen. I den 

tredje fasen av SRL, självreflektionsfasen (Zimmerman, 2002), ingår just detta att bli 

medveten om sin egen kunskap. För att träna denna förmåga användes olika sorter av 

självbedömning såsom; självskattningsmatriser, bedöma sin egen lösning utifrån modellsvar, 

ge förslag till förbättringar av den egna lösningen och rangordna korrekta lösningar. Kim får 

även resonera kring om/varför lösningen är korrekt eller ej. För att öka elevers SRL är det 

betydelsefullt att de regelbundet får göra självbedömningar (Jönsson, 2013). De 

självbedömningar som Kim får göra är däremot endast inriktat mot uppgifterna och ger 

därmed inte möjligheten att reflektera kring sitt eget lärande (Wiliam & Leahy, 2015). En 

utvecklingsmöjlighet är därmed att lägga in några påståenden om lärande vid valda tillfällen 

som Kim får resonera kring. En annan strategi för att reflektera över sitt lärande är att använda 

loggbok (se exempelvis Björklund Boistrup, 2013 eller Wiliam, 2013). I denna studie 

användes inte loggbok då den enligt Jönsson (2013) oftast är fokuserad på inlärning i 

allmänhet och inte är nog engagerande för eleverna. Ett alternativ vore däremot att använda en 
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loggbok som är specifikt inriktad mot de matematiska strategierna eleverna använt under 

lektionen.  

Enskild undervisning är effektivt för elever i matematiksvårigheter (se exempelvis 

Butterworth & Yeo, 2010 eller Lundberg & Sterner, 2009). Fördelarna är att det blir enklare 

att; undervisa explicit, öka motivationen, ge omedelbar feedback (Lundberg & Sterner, 2009) 

och att anpassa uppgifterna till elevens nivå (Skolverket, 2003). Vidare har eleven då större 

möjlighet att uttrycka sig muntligt och vågar förhoppningsvis be om hjälp. Det minskar 

dessutom risken för en negativ jämförelse med klasskamraterna (Wiliam & Leahy, 2015). 

Enskild undervisning kan medföra en känsla av utanförskap men den risken är mindre på 

vuxenutbildningen då den ändå är så individualiserad. Läraren måste ge akt på att eleven inte 

utvecklar ett beroende av lärarens bekräftelse (Lundberg & Sterner, 2009), denna risk minskar 

om den enskilda undervisningen även fokuserar på att öka elevens SRL. I denna studie låg de 

enskilda lektionerna på min planeringstid vilket inte är hållbart i längden. Det är upp till 

rektorn att utarbeta och organisera undervisningen så att alla elever får den hjälp och det stöd 

de behöver (Skolverket, 2012). En möjlighet är att anställa ytterligare en matematiklärare så 

att antalet lektioner i klassrummet bibehålls (eller till och med kan utökas) samtidigt som 

elever erbjuds enskild undervisning. En annan lösning är att minska antalet lektioner i 

klassrummet för båda matematiklärarna så att den tiden kan läggas på enskild undervisning. 

Frågan är om det finns resurser nog att anställa mer personal alternativt omfördela de resurser 

som finns. Om antalet lektioner i klassrummet minskar drabbas de övriga elever och deras 

autonomi minskar. Ska resurserna gå till det stora flertalet eller till några få?  

Problemlösning är viktigt inom matematik (Skolverket, 2016c) och är starkt sammankopplat 

med SRL (Pape & Smith, 2002). Elever i matematiksvårigheter får oftast göra fler uppgifter 

av samma sort vilket inte gagnar problemlösningsförmågan (Ahlberg, 2001). Elever som Kim 

behöver alltså träna mer på problem och inte bara rutinuppgifter. Att använda 

problemlösningsmallen kan hjälpa dessa elever att hålla fokus på vad som ska göras och att 

organisera tankarna. Det gäller att inspirera Kim att använda mallen så hen förstår att den är 

till hjälp och inte bara tidsödande.  

Att ge feedback är som att balansera på en knivsegg. Antingen så blir det en stor positiv 

effekt, ingen effekt alls eller så försämrar det elevernas inlärning (Kluger & DeNisi, 1996). 

Genom att vara medveten om de fyra nivåerna som feedback kan delas in i minskar risken för 

att den försämrar inlärningen (Hattie & Timperley, 2007). De tre nivåerna; uppgift, process 

och SRL, är alla värdefulla och bör användas tillsammans (Jönsson, 2013). I samband med 

feedback på uppgifter eller examinationer bör personnivån, alltså beröm, undvikas helt (Hattie 

& Timperley, 2007). Lärare få ge beröm till sina elever men då med syfte att de känner sig 

sedda, uppskattade och välkomna (Hattie, 2012). På de enskilda lektionerna är det enkelt att 

skilja mellan beröm och feedback på annan nivå eftersom återkopplingen ges muntligt och 

kontinuerligt. Att inte blanda beröm med övrig feedback är alltså viktigare att tänka på när det 

gäller skriftlig feedback på exempelvis ett prov. Förutom att få feedback måste eleven ges tid 

till att arbeta med informationen (Wiliam & Leahy, 2015), vilket Kim fick på de enskilda 

lektionerna. Utmaningen är att även ge denna tid till alla elever på lektionerna i klassrummet. 

Förutom tid är det viktigt att; eleverna förstår feedbacken, den känns användbar och eleverna 

har strategier för att använda feedbacken (Jönsson, 2013). Allt detta är enklare att uppfylla om 

enskild undervisning används, i klassrummet är det däremot en större utmaning.   

Det är viktigt att lärare har kunskap om vilka personliga egenskaper eleverna har och hur de 

tänker om sig själva för att kunna arbeta aktivt med att stärka de delar som gynnar inlärning 

(Hattie, 2012). I denna studie koncentrerades detta arbete till att koppla framgång till 

ansträngning och att öka Kims tro på sin egen kompetens. Utifrån attribution theory är det 
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angeläget att hela tiden påpeka att ansträngning ger framgång, att eleven kan påverka vilket 

resultat hen får på nästa examination. De gånger eleven inte har framgång är det lika viktigt 

att tydliggöra att orsaken är att eleven inte arbetat nog hårt med uppgiften. På frågan ”varför?” 

ska svaret alltid vara ansträngning (Weiner, 2000). Varje framsteg Kim gjorde kopplades 

därför till ansträngning och de gånger hen hade glömt bort någonting påpekades det att 

glömskan berodde på för lite repetition. Detta är ett långsiktigt arbete som hela tiden måste 

utföras både på enskilda lektioner, i klassrummet och i feedback på examinationer.  

 

7.1.2 Vilka effekter får lärarens strategier på elevens SRL? 
Först analyseras och diskuteras resultatet utifrån SRL. I företänksamhetsfasen ingår att sätta 

upp mål, planera och tron på den egna förmågan. Tron på den egna förmågan kan härröras till 

self-determination theory och presenteras därför där. I självreflektionsfasen ingår att reflektera 

över orsakerna till varför utfallet blev som det blev och redovisas under attribution theory. 

Efter SRL redovisas analysen och diskussionen utifrån motivationsteorierna. 

SRL 
De mål som Kim sätter upp i matematiken är relativt ospecificerade, exempelvis är målet med 

kursen att klara den för att få gymnasieexamen eller målet med en uppgift är att få korrekt 

svar. Detta tyder på att hen inte har fått träna på att sätta upp egna mål (Boekaerts & 

Niemivirta, 2005). För att kunna göra en bra planering krävs specifika och tydliga mål 

(Timperley, 2013). Kim anser själv att hen är dålig på att planera men när det finns tydliga 

mål verkar det inte vara några problem med planeringen. När Kim skulle ta körkortet 

planerade hen hur studierna till teoriprovet skulle genomföras med målet att klara körkortet. I 

de allra flesta fall kommer Kim i tid till inplanerade möten eller arbetet och kan alltså planera 

in rätt avresetid för att nå målet som är att hinna i tid. Om något annat dyker upp, som 

exempelvis en tandläkartid, bokar Kim om våra möten i god tid vilket innebär att hen inte 

bara lever dag för dag eller minut för minut utan har uppsikt på sin kalender, målet är därmed 

att delta på våra möten. I klassrummet planerar Kim sin placering med målet att inte bli störd 

av det som händer utanför fönstren och försöker därför alltid sitta med ryggen mot fönstren. 

När det gäller planering i matematik är det förklarligt att Kim upplever sig som mindre bra i 

och med att målen är så ospecifika. Det är även svårt att göra en planering för hela kursen 

eftersom Kim inte har något speciellt slutdatum. Planering i matematik för Kim är att sätta 

upp hur många uppgifter hen ska hinna på en viss tid. Det behövs därmed träna på andra 

sorters planeringar exempelvis att planera utifrån lärandemål istället eller planera att sitta en 

viss tid innan rast. Kim måste i första hand få träna mer på att sätta upp egna tydliga mål och 

därefter planera för hur målen ska uppnås. Förutom att det är en förutsättning för att utveckla 

Kims SRL (Zimmerman, 2002) är det även ett av vuxenutbildningens mål (Skolverket, 2012). 

Kim anser själv att hen har blivit bättre på att planera tack vare de enskilda lektionerna. 

Däremot ges inga exempel på hur hen märker av den förändringen, mest troligen eftersom 

frågan aldrig ställdes under någon intervju eller enskild lektion.  

En effekt av de enskilda lektionerna visar sig när det kommer till att förbereda sig för prov. På 

första intervjun uppger Kim att det är svårare att förbereda sig för ett prov i matematik än i 

andra ämnen eftersom alla uppgifter i matematik är olika. På sista intervjun ser hen ingen 

skillnad mellan att förbereda sig för ett prov i engelska eller i matematik. Detta kan betyda att 

Kim nu lättare upptäcker de olika matematiska strategierna och märker därmed att många 

uppgifter liknar varandra.  

Kim har mycket lättare att fokusera på arbetet i matematik under de enskilda lektionerna. 

Detta kan bero på att hen alltid vet vad som ska göras, får snabbt hjälp när det behövs och får 

snabb feedback. I klassrummet visar hen en förbättrad förmåga att fokusera vid jämförelse av 
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första och tredje observationen. Detta kan härröras till de enskilda lektionerna och den 

explicita undervisningen i den meningen att Kim känner sig mer säker på de matematiska 

strategierna och vet därmed vad som ska göras. För att förbättra sin koncentration i 

klassrummet är Kim alltså i behov av att veta målen med lektionen. Det innebär också att hen 

behöver en strategi för arbetet i matematik när läraren inte kan komma direkt. En 

rekommendation kommer att bli att Kim repeterar det som redan har gjorts under väntetiden.  

Att i sitt lärande veta när och hur man ber om hjälp är en del av SRL (Zimmerman, 2002). I 

klassrummet ber Kim läraren om hjälp när hen inte kan korrigera sitt felaktiga svar eller lösa 

en uppgift med hjälp av tidigare uppgifter alternativt exempel i boken. Ibland väntar hen 

innan hjälp efterfrågas men annars är strategierna bra. På de enskilda lektionerna ber Kim om 

hjälp på ett subtilt sätt övervägande gånger och inte rakt ut.  Här kan hen inte ta hjälp av 

exempel ifrån boken, i och med att uppgifterna är på lösa papper, eller tidigare lösta uppgifter 

eftersom dessa läggs upp och ner. Att elever drar sig för att be om hjälp i klassrummet kan 

förklaras utifrån ett socialt perspektiv, de vill inte visa andra elever sitt behov av hjälp vilket 

skulle avslöja att de inte förstått eller inte kan. Vad det beror på att Kim inte ber om hjälp rakt 

ut på de enskilda lektionerna kan vara att hen inte vill visa sin upplevda inkompetens, detta 

motsägs dock genom att hen alltid vill visa sina beräkningar och förklara sina tankegångar. 

Det kan också vara en vana att läraren direkt uppmärksammar att hen behöver hjälp och 

därmed inte behöver be om den, eftersom hen genom hela grundskolan ofta har suttit själv 

med en specialpedagog eller i liten grupp. Detta kräver mer efterforskning, enklast genom att 

fråga Kim själv. 

Arbetet med problemlösningsmallen leder till att Kim övergår till att analysera uppgifterna 

mer istället för att ta talen i uppgiften och ett räknesätt för att se vad som känns mest rimligt. 

Mallen gör att Kim fördjupar sig i uppgiften vilket är positivt (Ahlberg, 2001). 

Problemlösningsmallen bidrar även till att Kim lättare upptäcker de olika matematiska 

strategierna och att många uppgifter liknar varandra. Det blir därmed lättare att förbereda sig 

inför ett prov i matematik. Det kvarstår dock mycket arbete med att förankra 

problemlösningsmallens fördelar hos Kim. Hen tycker inte om att rita vilket innebär att 

fördelarna med att se en figur inte har poängterats nog mycket. Hen tycker även att mallen är 

tidskrävande och vill bara använda den när hen tycker att den behövs. Problemet är att Kim 

inte fått möjligheten att utveckla sin förmåga i att skilja mellan en rutinuppgift och ett 

problem nog mycket för att avgöra detta. Detta kommer att lösa sig under tiden som Kim 

utvecklar sin förmåga att göra självbedömningar. Self-determination theory fastslår att det är 

viktigt att Kim ser nyttan med problemlösningsmallen för att bli motiverad att använda den 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015). Ett möjligt sätt att visa att Kim faktiskt tjänar tid på att använda 

mallen är att mäta hur lång tid det tar att lösa en uppgift med respektive utan hjälp av 

problemlösningsmallen. Ett annat sätt är att påvisa skillnaden i att lära sig de matematiska 

strategierna som då hjälper en att lösa andra uppgifter gentemot att bara prova sig fram. 

Slutligen bör det påpekas att mallen kan underlätta läsningen i och med att de olika stegen 

hjälper Kim att fokusera på olika delar av texten. 

Kim reflekterar sällan över matematiken gällande exempelvis; hur många uppgifter hen hann 

på en lektion, hur lång tid som gick till att räkna matematik eller vad hen har lärt sig. När det 

gäller kunskap om ett specifikt område har Kim gått från att känna att det är rätt till att veta att 

hen kan det när hen kan lösa uppgifter utan yttre hjälp. För att fortsätta öva upp sin 

reflektionsförmåga bör därför Kim kontinuerligt få göra självbedömningar, både om 

matematiken specifikt och om lärande i allmänhet. Jönsson (2013) påpekar att bedömningar 

av det egna arbetet är svårt och att det inte går att förvänta sig snabba resultat.  
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Attribution theory 
Oavsett kunskap härleder Kim den till ärftlighet i början av studien, att hen är bra på att laga 

mat beror på att pappan är duktig i köket och att vissa är bra på att räkna beror på generna. 

Hen kan inte heller koppla ihop det hårda och intensiva arbetet med att plugga inför 

teoriprovet för körkorten med framgången. Ärftlighet är någonting inom oss som inte 

förändras över tid och som vi inte kan påverka. Detta innebär att Kim tror att orsaken till 

lärandet är inre, stabil och okontrollerbar (Weiner, 1985), det är alltså inte hens egen förtjänst. 

Detta är den sämsta formen av tillskriven orsak när det gäller bristande förmåga och därför är 

det viktigt att försöka påverka den (Skaalvik & Skaalvik, 2015). I slutet av studien visar det 

sig att Kim nu även förklarar sina kunskaper om matlagning och matematik till intresse och 

övning. Alla samtal som sammankopplar progression med ansträngning leder alltså till att 

Kim inte längre tror att all kunskap är nedärvd utan även att träning ger färdighet. Orsaken är 

fortfarande inre men nu är den instabil och därmed kontrollerbar, detta är en mycket bättre 

form av förklaring till lärande (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Anledningen till förändringen är 

mest troligen att Kim under de enskilda lektionerna tydligt kunde se att hårt arbete lönade sig 

och att kunskaperna befästes genom repetition hemma. Alla som har försökt att bryta en vana, 

som exempelvis att röka eller äta fikabröd, vet hur svårt det är. Kim är van att förklara 

kunskap med ärftlighet och det kommer att ta tid att bryta den vanan. Därför måste hen 

fortsätta få höra att det är ansträngning och endast ansträngning som ger resultat.  

Det är få gånger som Kim skattar sig som mycket säker på en strategi eller att hen är 100 % 

säker på att uppgift är rätt. Varje förklaring innehåller vaga adverbial såsom: ganska eller 

kanske, eller med tillägget ”men, inte vet jag”. Detta indikerar att Kim är van att göra, eller 

ha, fel i matematik. Eftersom Kim har fått extra stöd i matematik i någon form genom hela 

skolgången är det inte så konstigt att hen känner och/eller tänker så. Det gäller att fortsätta 

visa Kim de framsteg som görs (Skaalvik & Skaalvik, 2015) så att självförtroendet inom 

matematik kan öka.  

Från början av observationerna och de enskilda lektionerna visar Kim ingen glädje när hen 

lyckas med en uppgift. Hen uttrycker, både med ord och kroppsspråk, irritation, frustration 

och/eller uppgivenhet när det går motigt men ingen glädje vid framgång. På första intervjun 

uppger Kim att hen aldrig har reflekterat över hur det känns när det går bra i matematik. Detta 

kan förklaras utifrån att Kim attribuerar resultaten som inre, stabila och okontrollerbara. När 

det går dåligt känner Kim en frustration över att inte kunna påverka resultatet och att det alltid 

går lika dåligt. När det sedan går bra kan hen inte känna någon glädje eftersom hen mest 

troligen känner att framgången var tillfällig och att det snart går dåligt igen. På sista 

observationen och den sista enskilda lektionen visar Kim äkta glädje och stolthet över sitt 

arbete. Alla glada utrop, samtal och feedback har alltså gjort att Kim numer känner glädje när 

hen lyckas i matematik. Det är därför viktigt att fortsätta att åskådliggöra Kims framsteg och 

uppmuntra till att känna glädje.  

 

Self-determination theory 
Kim har aldrig känt att matematik är roligt utan bara svårt och tråkigt. Det är därför inte 

rimligt att Kim ska få en inre motivation att läsa matematik eftersom det innebär att hen 

tycker att ämnet är roligt och intressant (Ryan & Deci, 2009). Det är svårt att avgöra om Kim 

har en kontrollerad yttre motivation eller en autonom yttre motivation. Hen har själv valt att 

läsa denna matematikkurs men frågan är om det är av egen fri vilja eller för att samhället 

säger att man måste ha en gymnasieexamen. På frågor om varför denna matematikkurs är 

viktig att läsa svarar Kim alltid att det är för att få sin gymnasieexamen och ingenting annat. 

Hen kan inte heller precisera varför det är viktigt med en gymnasieexamen förutom att det är 
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bra att ha om man ska läsa vidare, för närvarande finns inga planer på att läsa vidare. Hen kan 

alltså inte se någon annan nytta med matematiken vilket gör att det lutar mot kontrollerad 

yttre motivation (Ryan & Deci, 2009). För att Kim ska känna autonom yttre motivation krävs 

det att hen förstår nyttan med matematiken på ett mer personligt plan och måste därför få 

uppleva samt se hur användbar matematik är för hen som person (a.a). 

Kim uttrycker och visar ofta att hen anser sig vara inkompetent i matematik. Samtidigt vill 

hen visa sina beräkningar och förklara sina tankegångar. Hen verkar trygg på de enskilda 

lektionerna med att visa sin osäkerhet medan det tycks svårare på lektionerna i klassrummet. 

Detta kan tyda på att Kim känner tillhörighet till mig men inte lika mycket till de andra 

eleverna. Att känna både kompetens och tillhörighet är viktiga delar av motivation utifrån 

self-determination theory (Deci & Ryan, 2000). Samtidigt stänger inte Kim dörren till vidare 

studier i matematik vilket indikerar att hen inte kan känna sig helt inkompetent i matematik. 

Kims känsla av kompetens i matematik varierar beroende på hur arbetet fortskrider. Går det 

bra så tror hen även att nästa uppgift kommer att gå bra och vill fortsätta arbeta. Upplever 

Kim motgångar minskar tron på den egna förmågan och väljer gärna att avsluta jobbet. Kim 

verkar inte van att få bestämma själv vilket Ryan och Deci (2009) förklarar utifrån att dagens 

skola är så fokuserad på resultat och kontroll att elever har mindre möjlighet att påverka. För 

att ytterligare stärka Kims motivation utifrån denna teori krävs det att hen fortsätter att få 

möjligheten att lyckas, känna tillhörighet och valmöjlighet när möjligt (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). 

Allt som allt är Kim mycket nöjd med de enskilda lektionerna. Hen anser att det är lättare att 

koncentrera sig när det bara är vi två och att det underlättar inlärningen. Kim känner även att 

det har smittat av sig på lektionerna i klassrummet. De enskilda lektionerna har även medfört 

att Kim har lagt ner mer tid på matematiken vilket gett synliga resultat. Förutom detta kan 

orsakerna till att Kim är så nöjd och att hen upplever framsteg vara följande. För det första 

kan det vara att hen tydligare känner en kontrollerad yttre motivation då hen är ensam med 

mig, hen känner press att göra framsteg. Den formen av motivation är som sagt inte hållbar i 

längden (Deci & Ryan, 2000) och Kim bör få möjligheten att själv se nyttan med 

matematiken och inte bara göra den för någon annans skull. Hen behöver även få upprepat att 

ingen kan lära hen någonting utan inlärningen, den måste fixas själv (Wiliam & Leahy, 2015). 

För det andra kan det vara att Kim känner sig mer kompetent på de enskilda lektionerna, 

uppgifterna är på rätt nivå och hen behöver inte heller känna sig bedömd av andra elever. 

 

7.1.3 Vuxenutbildningen 
Denna skolform har som uppdrag att individanpassa i så stor utsträckning som möjligt 

(Skolverket, 2012). Vuxenutbildningen i denna studie uppfyller detta krav genom att ha 

många lektioner, med en-till-en-undervisning, utlagda varje vecka där alla elever har 

möjlighet att delta. Eleverna har även möjlighet att boka in individuella möten med respektive 

matematiklärare. En möjlig utveckling av verksamheten är bättre rutiner kring de elever i 

behov av stöd vilket Engström (2015) uppger som en framgångsrik strategi. Vidare skulle 

kanske ökad tillgänglighet i form av kvälls- och/eller helgundervisning bättre möta elevernas 

behov samt förutsättningar, vilket ingår i vuxenutbildningens uppdrag (Skolverket, 2012), och 

därmed minska andelen avbrott. 

För att utveckla ett bra lärande bör elever få tid (Lundberg & Sterner, 2009). Så länge en elev 

inte får studiemedel ifrån CSN får elever på vuxenutbildningen all tid de behöver. Två 

möjliga risker med obegränsat med tid är; för det första att studierna rinner ut i sanden och för 

det andra att de inlärda kunskaperna ifrån kursens början glöms bort.  
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Autonomi ökar motivationen enligt self-determination theory (Deci & Ryan, 2000) och detta 

behov uppfylls på vuxenutbildningen eftersom eleverna för det första själv väljer att påbörja 

studierna. För det andra har de valmöjligheten att närvara på lektionerna eller läsa helt på 

distans. Slutligen finns det många lektioner att välja mellan där tiderna inte är fasta utan 

eleverna kommer och går när de vill. En möjlig nackdel med denna frihet är att eleverna inte 

lär känna varandra och tappar då en annan viktig aspekt av self-determination theory, 

nämligen känslan av tillhörighet (Deci & Ryan, 2000). Om eleverna inte känner tillhörighet 

kan motivationen för att komma på lektionerna minska och de missar då ett tillfälle att få 

hjälp samt stöd av läraren. Det riskerar även att eleverna i klassrummet inte vågar be varandra 

om hjälp vilket är en del av SRL (Zimmerman, 2002). Att eleverna varken känner varandra 

eller är på samma avsnitt i samma matematikkurs kan även göra att det blir färre av de 

positiva matematiska samtalen (Lundberg & Sterner, 2009) och exempelvis problemlösning i 

grupp. Eleverna kan komma och gå som de vill vilket gör att dörren öppnas ett flertal gånger 

under lektionens gång. För de elever med koncentrationssvårigheter, som Kim, kan detta bli 

ett alltför störande moment. En möjlig lösning är att ha fasta lektionstider, alltså att eleven 

måste komma exakt när lektionen börjar eller vänta till nästa. Konsekvensen blir då att 

autonomin minskar. En annan utväg kan vara att ha två klassrum, ett där eleverna kan komma 

och gå som de vill samt ett annat där alla kommer och går vid fasta tider. Frågan är då hur 

läraren ska kunna hjälpa alla elever.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 

För att besvara syftet och frågeställningarna användes observationer, intervjuer och enskilda 

lektioner. Intervjuerna gjorde att Kim hade möjligheten att utveckla sina svar och berätta sin 

historia samtidigt som jag hade friheten att ställa följdfrågor. En förbättring av intervjuerna 

vore att göra dem mer strukturerade, att verkligen ställa exakt samma frågor vid alla tre 

intervjuer för att lättare kunna jämföra Kims svar. Kim kan givetvis ha påverkats av att jag är 

hens betygsättande lärare vilket riskerar att ge en så kallad intervjuareffekt (Bryman, 2011), 

det kan innebära att Kim svarade det hen trodde att jag ville höra. För att minska denna risk 

påpekades ofta att hen gjorde mig en tjänst och att jag var genuint intresserad av hens tankar 

och känslor.  

Att komplettera intervjuerna med observationer gav en fördjupad bild av Kim eftersom en 

persons handlingar och det den uttalat ibland inte stämmer överens (Denscombe, 2016). Det 

gav även en överblick av miljön i klassrummet. Kim hade full insyn i syftet med 

observationerna vilket kan ha påverkat hens beteende. Efter första observationen uppgav Kim 

att hen kände sig lite obehaglig till mods då hen visste att hen observerades. Efter andra 

observationen sa Kim att observationen gjorde att hen hade svårare att koncentrera sig. Det 

tydligaste beviset på påverkan var att Kim efter den tredje observationen frågade läraren i 

klassrummet om hen trodde att Kim skött sig bra under observationen. En förändring skulle 

därför vara att dölja syftet med observationerna till efteråt och då hoppas på medgivande. Det 

var även svårt att genomföra observationerna obemärkt i klassrummet i och med att det är 

runda bord. Var jag än placerade mig kunde alltid minst en elev se mig. Att sitta så nära Kim 

att det verkligen gick att observera allt hen gjorde var inte möjligt. Ett alternativ vore att 

använda en filmkamera istället, det är kanske enklare att bortse ifrån en kamera jämfört med 

en fysisk person. För att öka tillförlitligheten av observationerna borde ytterligare en 

genomförts någon vecka efter att studien avslutats.  

Att använda aktionsforskning, alltså att försöka förändra den egna praktiken till det bättre 

(Brinkkjaer & Høyen, 2013), tjänade syftet väl. Att återkommande arbeta en kortare period 
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med enskilda lektioner med syfte att utveckla en elevs SRL vore en bra utveckling av 

verksamheten. Resursfördelningen behöver därmed ses över av rektorn så att den möjligheten 

finns. Ett problem som kan uppstå i aktionsforskning är att kollegor känner sig bedömda 

och/eller synade (Denscombe, 2016), i just denna studie var det inget problem eftersom jag 

agerade både som forskare och lärare. En utveckling skulle vara att samarbeta med en annan 

lärare eftersom två huvuden oftast är klokare än ett och då är det viktigt att läraren inte känner 

sig kontrollerad. Att eleven får arbeta med någon annan än den betygsättande läraren skulle 

även minska risken för påverkan.   

 

7.3 Mina slutreflektioner 
Arbetet med denna studie har lärt mig mycket om SRL och motivation. Jag vill gärna fortsätta 

arbetet med Kim samt med andra elever som kämpar med matematiken och med att reglera 

sitt lärande. En svårighet har varit att ge rätt sort feedback just där och då, att studera 

lektionerna efteråt var därför väldigt lärorikt. Att skriva uttryckliga lärandemål är någonting 

som jag vill utveckla mer för alla elever då det är svårt att planera om målen inte är tydliga. 

En uppgift på varje papper gjorde det enklare att anpassa nivån och undvika stress, ett 

problem var att det blev väldigt många papper. 

Det var roligt att följa Kims utveckling, framför allt att hen var så nöjd själv och märkte av 

sina framsteg. Det mest intressanta var att hen inte längre vill göra en screening för läs- och 

skrivsvårigheter. Hen kunde inte själv svara på vad denna förändring berodde på. Jag vill tro 

att anledningen var att hen hade börjat reflektera mer över sina förmågor och då upptäckt att 

hens svårigheter inte är så stora som hen tidigare trott. 

I resultatet presenteras Kims matematiska framsteg men det varken analyseras eller diskuteras 

vidare. Orsaken till detta är att jag ville visa de matematiska framstegen men, eftersom SRL är 

i fokus i denna studie finns ingen anledning att analysera eller diskutera just det resultatet. 

Vuxenutbildningen har sina fördelar och sina utmaningar. En av utmaningarna är att 

tillgodose behoven hos de elever som måste arbeta samtidigt som de studerar. Jag skulle vilja 

ha lektioner, både enskilda och i klassrum, på andra tiden än kontorstider. Det skulle göra att 

fler fick den hjälp och det stöd de behöver. För att ha kvar antalet lektioner på dagtid skulle en 

till matematiklärare behöva anställas. Det skulle även öppna upp för möjligheten till fler 

enskilda lektioner under dagtid. En annan utmaning är att få eleverna att lära känna varandra 

så de har möjligheten att känna tillhörighet. Hur vi ska knäcka den nöten har jag inget svar på 

nu och vore en intressant detalj att studera vidare.  
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Bilaga A 

Tidslinje över studiens genomförande 
Nedan följer en tabell över när de olika metoderna användes under studien. Kim närvarade 

även på de ordinarie lektionerna de dagar hen hade enskilda lektioner, observation eller 

intervju. Dessa tider kan däremot inte presenteras i och med att så detaljerad närvarokontroll 

inte dokumenteras. Sist i denna bilaga återfinns dock ett schema för matematiklektionerna på 

denna vuxenutbildning.  

Vecka Dag Enskild lektion Observation Intervju 

38 Tisdag  8.30 10.00 

39 Tisdag 12.00   

Torsdag 10.00   

40 Måndag 13.30   

Tisdag 9.30   

41 Måndag 9.30   

Tisdag 12.30   

Onsdag  10.00 11.00 

42 Måndag 11.30   

Tisdag 9.30   

43 Måndag 9.30   

Tisdag 12.30   

44 

 

 

Tisdag 9.30   

Torsdag 13.00   

Fredag  8.30 12.00 

 

  

 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-09.35 

  
Ma 1-4 Ma 1-4 Ma 1-4 Ma 1-4 Ma 1-4 

10.00-11.20 

  
Ma 1-4 Ma 1-4 Ma 1-4 Ma 1-4 Ma 1-4 

12.10-13.30 

  
Ma 1-4 Ma 1-4   Ma 1-4 

13.40-15.00 
Ma 1-4 Ma 1-4   Ma 1-4 

15.10-16.30 

  
Ma 1-4     
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Bilaga B 

Observationsschema 
Observera Beskrivning 

Uppstart (rätt material, 

startar direkt) 

 

Klassrummet (lärarens 

agerande, möjligheter till 

SRL, hur många elever, 

ljudnivån, hur många 

kommer/går, dörren) 

 

 

 

 

 

 

Eleven Räknar matematik 

 

 

 

 

Strategier  

 

 

Hjälp (av vem, hur ofta, vilken sort, uppmärksamhet) 

 

 

 

 

Tittar på annat (ut, mig, andra elever, läraren, annan bok, 

mobilen) (antal) 

 

 

 

Gör annat (knackar med pennan, sträcker på sig, klappar på 

benen, hoppar med benen, gäspar) (antal) 

 

 

Ute ur klassrummet (tid) 

 

Känslor 

 

 

 

 

Läraren - eleven  
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Bilaga C 

Intervjuguide 1 
1. Berätta om dina intressen. 

Motivation 
2. Berätta om någonting utanför skolan som du är bra på. Hur blev du bra på det? Hur 

känns det när du ska göra det du är bra på?  

3. Berätta om när du klarade någonting som du ansåg var svårt. Hur kändes det när du 

klarade av det? Varför tror du att du klarade av det fastän det var svårt? 

4. Tänk nu på någonting annat som du tycker är svårt. Hur känns det när du inte klarar 

någonting som du anser är svårt? Vad tror du det beror på att du inte klarar det? Är det 

skillnad på olika situationer?  

5. Berätta varför du läser denna kurs. 

6. Vad tycker du om matematik? Lätt/svårt? Roligt/tråkigt? 

7. Hur känns det när du ska räkna matematik? 

8. Hur är man när man är duktig i matematik? Hur blir man duktig i matematik? 

9. Hur kommer det sig att du anser att matematikundervisningen och lärarna på 

gymnasiet var bra fastän du inte klarade kursen?* Vad tror du det beror på att du inte 

klarade kursen? 

SRL 
10. Vad betyder det att planera?  

11. Hur planerar du hemma, fritiden, matematiken? Vilka skillnader/olikheter ser du? 

12. Hur förbereder du dig för ett prov i engelska? Matematik? 

13. Hur ser det ut när du studerar hemma? 

14. Sätter du upp mål i matematik? (Om inte: hur vet du då vad du ska göra?) Lektionens, 

veckans, månadens? Hur vet du när du uppnått målen? Hur känns det?  

15. Hur vet du att du lärt dig någonting? 

16. Du anser själv att du har läs-och skrivsvårigheter. Vad använder du för strategier för 

att uppväga den problematiken? 

17. Vad gör du om du har fel på en matematikuppgift? 

18. Hur ser en perfekt matematiklektion ut enligt dig?* Vad får dig att arbeta bäst?  

19. Det här såg jag under observationen, vad anser du? 

 

 

*Frågor eleven fått fundera på hemma. 
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Bilaga D 

Intervjuguide 3 

Motivation 
1. Berätta om någonting utanför skolan som du är bra på. Hur blev du bra på det? Hur 

känns det när du ska göra det du är bra på?  

2. Berätta om när du klarade någonting som du ansåg var svårt. Hur kändes det när du 

klarade av det? Varför tror du att du klarade av det fastän det var svårt? 

3. Tänk nu på någonting annat som du tycker är svårt. Hur känns det när du inte klarar 

någonting som du anser är svårt? Vad tror du det beror på att du inte klarar det? Är det 

skillnad på olika situationer?  

4. Berätta varför du läser denna kurs. 

5. Vad tycker du om matematik? Lätt/svårt? Roligt/tråkigt? 

6. Hur känns det när du ska räkna matematik? 

7. Hur är man när man är duktig i matematik? Hur blir man duktig i matematik? 

SRL 
8. Vad betyder det att planera?  

9. Hur planerar du hemma, fritiden, matematiken? Vilka skillnader/olikheter ser du? 

10. Hur förbereder du dig för ett prov i engelska? Matematik? 

11. Hur ser det ut när du studerar hemma? 

12. Sätter du upp mål i matematik? (Om inte: hur vet du då vad du ska göra?) Lektionens, 

veckans, månadens? Hur vet du när du uppnått målen? Hur känns det?  

13. Hur vet du att du lärt dig någonting? 

14. Du anser själv att du har läs-och skrivsvårigheter. Vad använder du för strategier för 

att uppväga den problematiken? 

15. Vad gör du om du har fel på en matematikuppgift? 

16. Det här såg jag under observationen, vad anser du? 
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Bilaga E 

Intervjuguide 2 
1. Hur kommer det sig att du gick med på att medverka på denna aktion? 

2. Vad tycker du? 

3. Har du förstått vad aktionen går ut på? 

4. Lär du dig bättre? (Hur kommer det sig tror du?) 

5. Hur funkar det på de vanliga lektionerna? Märker du någon skillnad? 

6. Det här såg jag på observationen. Vad tycker du? 
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Bilaga F 

Analysschema 
Jag skrev upp tid och en kort beskrivning av händelsen samt transkriberade det som jag trodde 

skulle vara användbart i resultatet.  

Vilka strategier använder läraren i arbetet med att stärka elevens SRL? 

Feedback 
Uppgiftsnivå  

Processnivå  

SRL-nivå  

 

Motivationshöjande 
Self-

determination  

 

Attribution  

 

Aktiviteter 

Vilka effekter får lärarens strategier på elevens SRL? 

Företänksamhetsfasen 
Sätta upp mål  

Planera hur målen ska nås  

Tron på att klara uppgiften  

Förväntningarna på utfallet  

Värde/intresse av 

uppgiften  

 

Lärandemål  

 

Genomförandefasen (självkontroll/självobservation) 
Hur går det?  

Följs planen?  

Funkar 

planen? 

 

Håller uppsikt  

Håller fokus  

Ingriper  

 

Självreflektionsfasen 
Självvärdering (hur gick 

det?) 

 

Orsak?  

Hur kändes det?  

Adaptiv/försvar  
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PL-mallen 
 Uppgift 1 Uppgift 2  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Vilka frågor ställer eleven? 
 

Vad tycker eleven om de enskilda lektionerna 
Direkt (vad 

säger hen?) 

 

Indirekt (vad 

tolkar jag utifrån 

kroppsspråk?) 
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Bilaga G 

Målen 

De tre basproblemen 
1. Kunna identifiera delen, det hela och andelen i olika uppgifter. 

2. Använda problemlösningsmallen 

3. Kunna beräkna delen 

4. Kunna beräkna andelen 

5. Kunna beräkna det hela 

Procentuella förändringar 
Kunna beräkna en procentuell ökning eller minskning. 

Exempelvis: Fredriks lön ökade från 25 000 kr till 26 500 kr, hur stor var ökningen i 

procent? 

Förändringsfaktor 

1. Kunna omvandla en procentuell ökning/minskning till en förändringsfaktor 

2. Kunna utläsa den procentuella ökningen/minskningen utifrån en given 

förändringsfaktor 

3. Kunna beräkna förändringsfaktorn och använda begreppen nya värdet samt gamla 

värdet 

4. Kunna använda förändringsfaktorn för att beräkna det nya värdet.  
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Bilaga H 

Självskattningsmatriser 

Lektion 4 

 Osäker Ganska 

säker 

Säker Mycket 

säker 

Beräkna 25 % av 400 kr 

 

    

Stina har 25 000 kr i lön och 

betalar 30 % i skatt. Hur mycket 

har hon kvar av lönen efter att 

skatten är dragen? 

 

    

På en hockeymatch är det 5 970 

åskådare. 72 % hejar på 

hemmalaget, hur många hejar på 

det andra laget? 

 

    

 

Lektion 9 

 Osäker Ganska 

säker 

Säker Mycket 

säker 

Beräkna 20 % av 580 kr 

 

    

Sara och hennes kompisar har 

vunnit på lotto. Sara får 18 600 kr 

vilket är 30 % av vinsten. Hur 

stor var hela vinsten? 

 

    

Hur många procent är 15 kr av 90 

kr? 

 

    

Luleå hockeys herrlag har 27 

spelare i truppen. Vid en 

hemmamatch är 5 spelare hemma 

med magsjuka. Hur många 

procent av spelarna är friska? 

 

    

Stefan betalar 32 % av sin 

inkomst i skatt. Hur mycket får 

han ut efter skatt om 

månadslönen är 25 100 kr? 

 

    

Skriv en text till en 

procentuppgift som ger 

beräkningen: 

0,45 ∙ 600 = 270 
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Lektion 12 – Kims egna uppgifter, ordagrant förutom att jag ändrat elevens riktiga namn till 

Kim och det personliga pronomen till hen samt skrivit X istället för hockeylagets namn.  

 Osäker Ganska 

säker 

Säker Mycket 

säker 

Under ett år ökade befolkningen i 

en kommun med 244 från 

45 120.  Hur stor är ökningen i 

procent? 

 

    

Inför en hemmamatch för X 

hockey hade man sålt 5125 

biljetter, två timmar till nedsläpp 

sålde man ytterligare 697 

biljetter. Med hur många procent 

ökade försäljningen dom två sista 

timmarna? 

    

Kim har 33 km enkel väg till 

komvux. Till sitt närmaste jobb 

har hen 14 km tur och retur. Hur 

många procent längre har Kim 

till komvux? Svara med en 

decimal. 
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Bilaga I 

Feedback och motivation 

Feedback på processnivå 

 Kan du reda ut varför det blev fel? 

 Kan du försöka med en annan strategi? 

 Vilken är förklaringen till det rätta svaret? 

Feedback på SRL-nivå 

 Vad gjorde du för att…? 

 Vad händer när du…? 

 Hur kan du redogöra för…? 

 Hur kan man motivera…? 

 Kan du nu undervisa en annan elev om hur man…? 

 Du gjorde… som inte funkade. Vad mer kan du göra? 

 Hur kan du kontrollera svaret? 

 Eleven får utvärdera sitt arbete 

 Vad har du lärt dig? Vad kan du undervisa om? 

 Hur är detta jämfört med…? 

Attributions theory 

 Ansträngning ger resultat 

 Hjälp att sätta upp individuella mål 

 Bedöm eleven utifrån dennes personliga framsteg 

 Visa att eleven gör framsteg 

Self-determination theory 

 Ge valmöjlighet när möjligt 

 Ge eleven möjlighet att lyckas 

 Bemöt eleven med respekt och omsorg 

 Motivera de val du gör som lärare 

 Ta elevens upplevelser, frågor och önskemål på allvar 

 Uppmuntra att ta egna initiativ 

 

 

 


