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Abstract 
 
Denna studie är genomfört som ett undervisningsförsök, där formativ bedömning har imple-
menterats i matematikundervisning. Syftet med studien var att studera om det var möjligt att 
förändra undervisningen på denna korta tid samt om eleverna blev mer motiverade och om de 
upplevde mer lust till ämnet genom denna undervisningsstrategi. Ett särskilt fokus riktades på 
elever i matematiksvårigheter.  
 
Studien genomfördes i en årskurs 7:a, under höstterminen 2009, med inspiration Wiliam, 
(2007) Five ”Key Strategies” for Effective Assessmentutifrån och Black et al. (2003), Assess-

ment for Learning – Putting it into practice. De förändringar som gjordes genomfördes av den 
ordinarie matematikläraren med stöd av mig som handledare under hela försöksperioden.  
 
För metodinsamling valdes, enkät, observation och intervju för att därigenom kunna göra en 
triangulerad ansats. Både enkät och intervju gjordes som för- och eftermätning och riktades 
mot eleverna. Observationer gjordes även de före försöket i avseende på att studera lärarens 
undervisning och de utvalda elevernas beteende och effektiva arbetstid i klassrummet. Däref-
ter gjordes fortlöpande observationer under hela försökets gång. Av klassens 15 elever valde 
14 att ställa upp i undersökningen.  
 
Förändringar tar tid, vilket medför att resultatet inte blev häpnadsväckande men visade ändå 
på tendenser till att elevernas motivation och lust till matematiken ökade genom 
implementering av formativ bedömning i undervisningen.  
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1 Inledning 
 

1.1 Matematikens betydelse  

 
Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen. Den behövs för att lära sig andra ämnen och i 
olika yrken, men den behövs också för att kunna göra rätt och välgrundade val i vardagen. I 
dagens samhälle ställs man inför en mängd olika valsituationer där ett matematiskt kunnande 
är fördelaktigt, t ex vid val av telefonoperatör, elbolag, pensionspar och studielån. Att få lära 
sig kunna ämnet matematik kan därför ses som en demokratisk rättighet. Vi i skolan har där-
för ett viktigt uppdrag när det gäller att få matematikundervisningen tillgänglig och förstålig 
för alla elever. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2008) står det under ”Ämnets syfte 
och roll i utbildningen” att: 
 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper 

i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 

många valsituationer,[  ] Utbildningen syftar till att utveckla elevens 

intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matema-

tikens språk och uttrycksformer. 

 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kom-

municera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett ak-

tivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på 

olika problem,(Skolverket, 2008, s. 26). 
 

Under ”Mål att sträva mot” kan man läsa följande; 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
 

-utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resone-

mang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 

förklara och argumentera för sitt tänkande, (ibid). 
 
Målen är tydliga, eleverna ska rustas för det kommande vuxenlivet. De ska öva på att kunna 
kommunicera matematik med matematikspråket, de ska kunna argumentera både muntlig och 
skriftligt för sitt tänkande.  
 

1.2 Bristande måluppfyllelse och dagens undervisning 

 
Men trots alla ansträngningar att hjälpa eleverna till kunskaper i matematik så har tyvärr all-
deles för många mötts av så stora svårigheter när de försökt lära sig ämnet i skolan att de inte 
lärt sig tillräckligt, vilket bidragit till att man tar avstånd och kanske rent av upplever ångest 
och försämrad självkänsla. Dessa känslor följer ofta med upp till vuxen ålder och överförs till 
den vuxnes barn (Skolverket, 2003a). 
 
Under mina egna tio år som matematiklärare på högstadiet har jag många gånger känt mig 
som en stjälpare istället för en hjälpare. Särskilt vid tillfällen då jag lämnat tillbaks prov till 
elever, med kommentaren ”omprov” på. Det är ofta samma elever varje gång och jag har lidit 
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med dem. Dessa elever är många gånger svagpresterande elever i skolans alla teoretiska äm-
nen, vilket medför att de får omprov även i dessa. Situationen blir inte hållbar. Kontentan blir, 
att de svagpresterande eleverna både ska plugga till omprov och till veckans prov. Jag kände 
mig oerhört tyngd över de svaga elevernas problem. De var utelämnade åt sig själva med upp-
maning om att de skulle plugga mer. Dessa elever behövde något annat. Det var min skyldig-
het att förse dem med redskap för att lyckas, men hur?  
 
Glädje och engagemang är tydlig bland barnen i de lägre skolåren. Undervisningen sker med 
varierande arbetssätt b la genom lekens form, där elevernas alla sinnen stimuleras medvetet 
(Skolverket, 2003a). Men detta engagemang är helt borta i år 7-9, undervisningen har blivit 
mer formaliserad och läroboksstyrd. Många elever är omotiverade till att räkna och har tappat 
lusten, enligt observatörerna från skolverket. Den vanligaste modellen av undervisning i år 7-
9 är ”genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativ prov”. (Skolverket, 
2003a, s. 20). Skolverkets rapport överensstämmer med den bild som Nationella utvärde-
ringen av grundskolan (NU, 2003) ger av matematikundervisningen. Där skriver man att 
”Matematik utmärker sig som ett ämne med få lärarledda genomgångar och få diskussioner” 
(s.120 ). 
 
Den centrala roll som matematikboken fått i undervisningen har medfört att det vanligaste ar-
betssättet blir, enskild tyst räkning (Ahlberg, 1995, 2001; Korp, 2003; Skolverket, 2003b). Lä-
rarens uppgift blir att gå runt till eleverna och ge individuell hjälp, till de elever som räcker 
upp handen. Många elever sitter därigenom av en hel lektion i väntan på denna individuella 
hjälp (Skolverket, 2003a; Sjöberg, 2006). Vid genomgångarna är det läraren som talar och de 
frågor som eleverna får chans att svara på, är faktabaserade minneskunskaper som eleverna 
ska kunna leverera på kort betänketid, mindre än 1s, med lärarens fokus på rätt svar (Ahlberg, 
1995; Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2003); Wiliam, 2007). Detta medför att 
elever som är osäker eller inte hinner tänka efter, tillslut avstår från att aktivt delta vid 
genomgångar, (Wiliam, 2007; Skaalvik, 1993). 
 
Målen är inte alltid samma för läraren och eleverna. Undervisningsmålen beskrivs ofta av 
läraren som lektions- eller veckobeting, vilket inte är detsamma som det läraren tänkt sig att 
eleven ska lära sig. Konsekvensen blir att elevens mål i matematik är att hinna planeringen 
eller klara provet, istället för att få förståelse, för det som de jobbar med (Nicol & Macfarlane-
Dick, 2006; Skolverket , 2003a).  
 
Kunskapsbedömningen av elevernas matematikkunskaper sker med hjälp av traditionella 
prov, där man testar de grundläggande faktakunskaperna. Dessa prov kallas för summativa. 
De är till sin karaktär kvantitativa, alltså mätbara utifrån antal rätt och genererar därefter till 
ett visst betyg och medför att klassens elever jämförs och rangordnas (Sundström, 2009; 
Korp, 2003). Elever som upprepade gånger misslyckas på tester känner ofta maktlöshet och 
många gånger leder det till negativ stress och matematikångest (Korp, 2003; Lunde, 2008; 
Magne, 1998, 2006; Sjöberg, 2006; Skolverket, 2003a). Detta innebär att elevernas motiva-
tion för matematiken påverkas negativt, så även deras självkänsla, vilket missgynnar de fort-
satta studierna (Korp, 2003; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). På så sätt får klassen sina vin-
nare och förlorare, genom detta summativa system. Wiliam (2007) anser att dessa svaga ele-
ver väljer till slut att ses som, ”hellre lat än dum” (s. 1083), det förklarar tydligt varför elever 
som ofta misslyckas avstår från att ens försöka anstränga sig (Nicol & Macfarlane-Dick, 
2006; Wiliam, 2007). 
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Den enda anledningen till att kämpa med matematiken enligt många elever, är betyget som 
ska ge dem biljetten till gymnasiet. Men för många, ofta svagpresterande elever, kommer 
denna insikt inte förrän i år 9, vilket ibland medför att det blir för sent. Kunskapsluckorna har 
hunnit bli för stora och tiden finns inte för att ta igen det som har gått förlorat (Skolverket, 
2003a). 
 

Många av de svagpresterande eleverna får idag specialundervisning. Den ges ofta i form av 
enskild undervisning och av tradition ser man eleven med problem istället för elever i pro-
blem. Eleven exkluderas från sin klass med tron om att elevens fel och brister ska rättas till 
genom att jobba mer, med det som den har svårt med. Metoden att metodiskt öva fler uppgif-
ter av samma slag har visat sig inte generera någon större förståelse enligt Ahlberg, (2001), 
Hattie & Timperley, (2007) och Wiliam (2007). Nilhom (2003) menar att denna exkludering 
och metod tillhör ett perspektiv som han kallar för det kompensatoriska perspektivet och an-
ser att det inte är ett relevant synsätt, ur en pedagogisk aspekt. Det kompensatoriska synsättet 
innebär att vi ser problemet som något som eleven äger, (ibid). Säljö (2000) menar att detta 
synsätt dominerar eftersom det är det enklaste sättet för läraren och av tradition det mest van-
liga. Ahlberg (2001) ställer sig också starkt kritisk till exkluderingen. Hon menar att detta 
utanförskap från klassen medför att eleven inte blir delaktig i det gemensamma lärandet. Hon 
anser att det är skolan som först ska förändras, eftersom det är dagens undervisning som 
många gånger är orsaken till elevernas matematiksvårigheter (ibid). Ahlberg får medhåll av 
många forskare som liksom Ahlberg även de anser, att enbart förändrade arbetsmetoder hos 
läraren kan hjälpa de flesta eleverna i matematiksvårigheter (Ahlberg, 2001; Black & Wiliam, 
2008; Lunde, 2008; Löwing, 2008; Malmer, 2002; Sjöberg, 2006). Dessa forskare är överens 
om att det är elevernas missuppfattningar som läraren ska fokusera på, för att på så sätt förstå 
elevens tankebanor och där igenom kunna konstruera bra lektioner som ska leda eleverna 
fram mot kunskapsmålet (Ahlberg, 1995; Hattie & Timperly, 2007; Lunde, 2008; Löwing, 
2008; McIntoch, 2008; Wiliam, 2007).  
 
En annan viktig aspekt på den traditionella specialundervisningen är att den skapar en form av 
beroende (Malmer, 2002). Eleven tror sig enbart kunna lyckas med sina räkneuppgifter hos 
specialläraren (ibid). Detta känner jag igen, många av mina elever som har varit i behov av 
särskilt stöd i matematik har uttryckt kommentarer som, ”jag måste skriva provet hos XXX 
för annars kan jag inte”. När eleven hamnar i denna situation har den inte utvecklats åt rätt 
håll enligt mig. Det är viktigt att eleven blir självständig och lär sig tro på sig själv och sin 
egen förmåga, med andra ord att elevens self-efficacy stärks (Ahlberg, 1995, 2001; Wiliam, 
2007). 
 

1.3  Elev i matematiksvårigheter 

 
Vilka är eleverna i matematiksvårigheter? Enligt Malmer (2002) är det elever som inte når 
upp till de fastställda målen i styrdokumenten. Ständiga misslyckanden och svårigheter att 
förstå uppgifterna gör att motivationen, engagemanget och självförtroendet minskar för ämnet 
(Ahlberg, 2001; Lunde, 2008; Skolverket, 2003). Om affekterna, alltså de starka känsloupple-
velserna blir tillräckligt negativa, hamnar eleven i emotionell blockering. Denna blockeringen 
medför att det blir omöjligt för eleven att lära sig nya matematikkunskaper. Förloppet kan få 
förödande konsekvenser för den enskilda eleven och är tyvärr ett vanligt förekommande 
problem hos lågpresterande matematikelever enligt Ahlberg, (2001). 
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Enligt Hannula (2006) har känsloupplevelser en direkt koppling till elevens motivation. Om 
dessa känslor blir tillräckligt starka kan man observera dem, genom att studera elevernas be-
teende i klassrumssituationen. De utvecklar många gånger olika typer av överlevnadsstrate-
gier, för att skydda det egna jaget (Hannula, 2002; Skaalvik, 1993). Hattie och Timperly 
(2007) kallar dessa beteenden för ”help-seeking behavior”, (s. 96). De menar också att dessa 
beteenden uppstår på grund av att eleven vill skydda sin självkänsla, för att undvika att se 
dum ut inför klasskompisarna. Malmer (2002) menar att dessa beteenden kan variera, men det 
är viktigt att känna till att elever kan reagera utagerande, men även bli inåtvända. De tysta och 
inåtvända eleverna är svårare att upptäcka eftersom de inte stör lektionen, men minst lika vik-
tiga (ibid). Hannula (2002) anser att läraren kan lyssna efter elever med negativ attityd till 
matematikämnet för att finna dem, eftersom han anser att denna attityd också kan vara ett 
tecken på överlevnadsstrategi.  
 
Sammanfattningsvis anser forskningen som ovan är beskrivet att det är lärarens undervisning 
som bär ett stort ansvar för elevernas matematiksvårigheter, den är inte tillräckligt bra som 
den är idag! Skulle eleverna gagnas av att undervisningen förändras? Belägg har funnits för 
att formativ bedömning i undervisningen ska hjälpa eleverna och läraren i deras arbete för att 
nå målen (Black et al., 2003). 
 
 

2 Syfte 

 
I det undervisningsförsök som beskrivs i denna rapport ska en lärare implementera formativ 
bedömning i sin undervisning. Läraren kommer att få en kort genomgång i vad formativ be-
dömning är, litteratur att läsa samt handledning under hela försöksperioden. Mitt syfte med 
undervisningsförsöket i formativ bedömning, är att studera om det är möjligt att förändra un-
dervisningen genom detta sätt, samt om det i så fall leder till att elevernas motivation för att 
arbeta med matematiken ökar och om de upplever mer positiva känslor för matematikämnet. 
Ett särskilt fokus kommer att riktas mot elever i matematiksvårigheter. Följande forsknings-
frågor studeras: 
 
 

2.1 Forskningsfrågor 

 
• Blir undervisningen mer formativ genom den korta utbildning och handledning som 

läraren får? 
• Hur påverkas elevernas motivation av den nya undervisningen? 
• Hur påverkas två svaga elevers motivation? 
• Hur påverkas elevernas känslor i form av lust (enjoyment), hopplöshet, (hoplessness) 

och ångest, (anxiety)? 
• Hur påverkas de två svaga elevernas känslor i form av lust, hopplöshet och ångest? 
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3 Teori 
 

3.1 Formativ bedömning 

 
På skolor som jag besökt och kollegor som jag talat med, råder det förvirring och frustration 
över den nya Individuella Utvecklingsplanen, (IUP), som ska införas i alla årskurserna och för 
varje enskild elev. Regeringens syfte med IUP:n är att öka måluppfyllelsen genom att rikta 
fokus mot elevens kunskapsutveckling mer än mot eleven som person. I IUP med skriftliga 

omdömen – om allmänna råd, (Sundström, 2009) hänvisar man till Black et al. (2003) som 
idag leder forskningen inom formativ bedömning. Dessa forskare menar att den formativa 
bedömning ska vara analytisk och utgå från en kvalitativ kunskapssyn (Black et al. 2003). De 
definierar formativ bedömning så här; 
 

formative assessment is a process, one in which information about 

learning is evoked and then used to modify the teaching and learning 

activities in which teachers and students are engaged. (s. 122) 
 
Fritt översatt innebär det att formativ bedömning är en process mellan eleven och läraren, där 
läraren och eleven samlar information om elevens kunskapsläge för att därefter utforma den 
fortsatta undervisningen så att eleven kommer närmare kunskapsmålet, (Black et al. 2003).  
 
Black et al. (2003) har funnit belägg, dels genom stora metaaalyser, men även genom deras 
egna forskningsförsök, att formativ bedömning är en undervisningsstrategi som leder till för-
bättrade kunskapsnivåer, särskilt hos de lågpresterande eleverna. Genom formativ bedömning 
kommer tävlingen och fokus på de rätta faktasvaren inte längre bli det centrala. Istället kom-
mer eleverna att utveckla sina tankeprocesser som leder dem framåt mot kunskapsmålet. På så 
sätt undviker man att skapa vinnare och förlorare i klassrummet (ibid). 
 
Wiliam (2007) beskriver modellen för formativ bedömning med hjälp av fem nyckelstrate-
gier, (fritt översatt av mig): 
 

1) Effektiva klassrumsdiskussioner med frågor som ger läraren belägg för elevens  
    förståelse 
2) Ge feedback till eleverna som för dem närmre lärandemålet 
3) Tydliggör lärandemålet och kriterierna för framgång 
4) Se eleverna som en källa till att aktivt kunna lära varandra 
5) Lär eleverna, att bli ägare av sin egen inlärning 

 
Enligt Wiliam (2007) ska denna modell svara på Ramaprasad´s definition av vad formativ 
bedömning innebär: vart är eleven?, vart ska eleven?, och hur ska eleven nå dit? Den forma-
tiva bedömningen ska ge läraren svar på om det som har lärts ut, är det som eleven har lärt 
sig. Elevernas felaktiga svar bli de som läraren måste analysera, varför blev det fel, är det en 
tankevurpa eller har eleven lärt sig en felaktig regel. Det gäller att försöka skapa ett ”window 
into thinking” (ibid, s. 1069). Den formativa bedömningen ska vara en del av den dagliga un-
dervisningen och utgöra grunden för nästkommande lektion, för att kunna möta elevernas 
inlärningsbehov (Black et al, 2003). Black och hans forskarkollegor får medhåll av Ahlberg 
(1995), Lunde (2008) och McIntosh, (2008). De menar också att läraren måste bli insatt i ele-
vens sätt att lösa uppgifterna, om man vill utveckla elevens förståelse. Ett annat sätt att se på 
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sin roll som lärare efterlyses. Laura Erlauer (2003) menar att lärarna måste se på sig själva 
som en coach istället för en lärare. Coachens jobb innebär att analysera misstagen och hjälpa 
till att rätta till dem, genom att visa eleven på alternativa vägar för att nå målet. Hon får med-
håll av specialpedagogerna Måhlberg och Sjöblom (2004) som skriver, ”Om du inte vet var 
målet är hjälper det inte hur hårt du än sparkar” (s. 79) 
.  
 
Men hur dessa fem nyckelstrategier ska genomföras i undervisningen finns det enligt Black  
et al, (2003) inget färdigt koncept på. De menar att det är något som varje lärare själv måste 
fundera över och implementera, på ett sätt som passar dem, deras ämne, eleverna och deras 
sätt att undervisa. 
 
 

3.2 Elevers motivation  

 
Många gånger har man hört om elever som förstört lärarens lektioner, jag har själv upplevt 
sådana situationer och känt ilska och frustration för att min lektion inte blev som jag hade 
planerat. Men vi måste tänka om, Torulf Palm sa under en föreläsning att: 

 

Elevens huvudmotiv är sällan att förstöra lektionen för läraren, 

även om det är det den gör! ( 20 april, 2009) 
 

Elevens val och beslut i klassrumssituationer styrs av dennes motivation och dess emotionella 
sinnesstämning som eleven befinner sig i, just vid den situationen. Hannula (2002) och 
Skaalvik (1993) menar att elever i matematiksvårigheter utvecklar olika överlevnadsstrategier 
för att skydda sitt ego. Dessa beteenden uttrycker sig på olika sätt, vissa elever blir utage-
rande, andra inåtvända och passiva, eller uttrycker enbart en negativ attityd, åt matematiken 
(Hannula, 2002; Lunde, 1997; Malmer, 2002; Skaalvik, 1993).  
 
För att studera elevernas motivation, måste man först definiera vad som menas med motiva-
tion. Jag fann stöd för mina tankar om motivation i Hannulas (2006), definition. Han skriver, 
”Motivation [   ] ses som benägenheten att göra vissa saker och undvika att göra några andra” 

(s. 165, fritt översatt av mig). Dessutom kommer jag i mina analyser att utgå från motiva-
tionsteorierna, Expectancy-value theory och  Self-worth theory, utifrån Schunk, Pintrich och 
Meeces definitioner (2002). 
 
 

3.2.1 Expectancy-Value Theory  

 
Enligt expectancy-value theory är elevens förväntning och bedömning på om han tror sig har 
förmågan att lyckas, (succeed), samt vilket värde eller orsak det finns för honom att lyckas 
avgörande faktorer för elevens motivation. Om eleven bedömer att han inte har förmågan att 
lyckas med en uppgift väljer han troligast inte att försöka. En stor tilltro till möjligheten att 
klara uppgiften leder till större motivation att ta sig an uppgiften. Om eleven ser värdet i att 
försöka engagera sig i uppgiften, på grund av viljan att få bra betyg, gillar ämnet, undvika 
straff eller för att den ser kunskapen som viktig, kommer den att välja att engagera sig. Både 
expectancy och value är två avgöran-de faktorer för elevens engagemang och beteende. En 
elev som både har hög tilltro till sin förmåga att klara en uppgift och ser ett högt värde i att 
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arbeta med, eller lyckat klara den, kommer att visa på ett stort engagemang i uppgiften, vilket 
i sin tur skapar goda prestationer i ämnet. Det innebär att det är viktigt ur ett lärandeperspek-
tiv, att eleven alltid förstår vikten av att engagera sig i matematikuppgifterna och att eleven 
får uppleva positiva känslor genom att lyckas, för att på så sätt skapa ett mer motiverat bete-
ende.  
 
Motivationsteorin Expectancy- Value Theory, kan beskrivas med hjälp av en modell. Model-
len nedan (Figur 1) är Eccles-Wigfields modell (Schunk et al, 2002) och beskrivs ur ett socialt 
kongnitivt perspektiv. 
 
 
 

 
 
Figur 1. Modellen beskriver hur elevens prestationsbeteende avgörs utifrån olika sociala och kognitiva 
processer hos eleven, enligt Expectancy-value theory (Schunk et al, 2002). 
 
 
De elever som väljer att inte engagera sig har kanske tidigare misslyckande i sitt bagage eller 
anser att uppgiften saknar värde för dem. Uppgiften kan var för svår eller också för lätt men 
det kan även vara så att elevens mål är att upprätthålla sin roll i klassen, vilket eleven värderar 
som viktigare, än att prestera bra i matematiken. Lärarens uppgift blir därför att ta reda på 
orsaken till varför eleven väljer att inte försöka. Ett sätt är att finna en orsaksförklaring är att 
ta reda på vilken typ av attribuering eleverna ger, till orsak för framgång och misslyckande i 
ämnet. Det räcker därför inte att enbart observera elevernas beteende för att förstå deras moti-
vationstankar (ibid). En vanlig attribuering bland elever i svårigheter är att de skyller sina 
misslyckanden på att den saknar förmåga, vilket innebär att eleven inte anser att det är lönt att 
ödsla tid på något den ändå inte kan lära sig.  
 
 

3.2.2 Self-worth Theory 

 
Självvärde är ett viktigt inslag i våra liv, att ha ett värde för sig själv och andra är en livsavgö-
rande faktor. Schunk (et al, 2002) hänvisar till Covington (1992) när de förklarar denna moti-
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vationsteori. I denna teori utgår man ifrån den sociala verklighet som vi lever och lär i, där vi 
utan att reflektera jämför våra prestationer mot andras. Skolmiljön är särskilt en plats där 
dessa jämförelser tillhör vardagen och därigenom formas barnens självvärde. Elevens olika 
val, attributioner och typ av beteende, avgörs alltid utifrån att eleven vill skydda sitt själv-
värde. Det är därför inte ovanligt att lågpresterande elever tillägnar sig självhandikappande 
beteenden (ibid). Skaalvik (1993) hänvisar även han till Covington (1984) och till Nicholls 
(1983) när han beskriver self-worth theory. Skaalvik (1993) kallar dessa självhandikappade 
beteenden för överlevnadsstrategier och menar att elever i matematiksvårigheter är i behov av 
att skydda det egna jaget. De väljer därför dessa beteenden för att undvika att verka mindre 
begåvade än sina klasskompisar. Eleven kan t ex välja att inte anstränga sig med uppgiften 
genom att göra annat under timmen, vilket medför att eleven kan attribuera misslyckandet till 
dess låga ansträngning istället för låg förmåga. Skaalvik har valt att kategorisera dem utifrån 
fyra olika beteendemönster som han delar in i; lack of effort, (avsaknad av motor), disruptive 

behaviour, (störande beteende), avoiding visibly, (gör sig osynlig) och hard-working, (låtsas 
vara hårt jobbande), (1993, s. 313). 
 
 

4 Metod och genomförande 

 
En beskrivning av metodval och urval kommer här att ges, samt vilka överväganden som jag 
har varit tvungen att göra under studiens gång med hänsyn till etiska ställningstaganden. 
Metodvalen kommer att beskrivas utifrån respektive metod istället för genom varje 
forskningsfråga. Detta för att gör beskrivningen av varje metod mer tydlig och undvika onö-
diga upprepningar. Men först kommer en beskrivning av förutsättningarna för lärarens im-
plementering av nya aspekter i undervisningen. 
 
Steg ett var att förklara meningen med formativ bedömning för lärare Anna och vad mitt för-
sök gick ut på, samt få henne att se vidden av hur viktig hennes professionella lärarroll var för 
detta undervisningsförsök. Anna fick därför under inplanerad konferens tid en muntlig 
genomgång av mig på ca 1,5 h, med tillhörande PowerPoint om vad formativ bedömning in-
nebär. Det blev en bra repetition av den studiedag som Anna hade deltagit i tidigare under 
hösten. Jag förklarade även för henne vilka moment som jag önskade att vi skulle genomföra 
och i vilken ordning. För att fördjupa hennes ämneskunskaper ytterligare fick hon ett utdrag 
ur IUP med skrifliga omdömmen – om allmänna råd, (Sundström, 2009), samt artikeln Deve-

loping the theory of formative assessment av Black & Wiliam (2008). Enligt Black et al. 
(2003) finns det inget färdigt koncept på hur man ska införa formativ bedömning i undervis-
ningen för att lyckas. De menar att det är upp till varje lärare själv att utforma sin egen väg 
utifrån den forskning som finns. Förändringen sker genom en process där man testar och re-
flekterar över vad som hände. En bra förutsättning är om lärarna jobbar i ett team med detta, 
men i mitt fall var läraren själv och därför verkade jag som bollplank till Anna, både före och 
efter lektionerna (ibid).  
 
Steg två var att starta förändringen av lektionerna. Först infördes tydliga lärandemål för lek-
tionen (Wiliam, 2007). Detta innebar att läraren inte kunde ange målet som en sida i mate-
matikboken, utan målet skulle vara iform av ett lärandemål som i slutet av lektionen ska 
kunna utvärderas, (Black et al, 2003). Lektionerna strukturerades upp genom att införa ett 
schema i schemat, enligt en modell som Gunnar Sjöberg visat under ett informellt samtal 
(hösten 1997). Meningen med denna modell är att man tydliggör lektionspassets innehåll för 
eleverna, men även att det ger struktur och kräver att läraren tänker igenom timmens innehåll 
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innan lektionen startar. Lektionsplaneringen är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad 
matematikundervisning enligt b la Löwing (2008) och McIntosh (2008). Schemat ger en kort 
information om hur lektionstiden ska disponeras och till vad. Nedan visas ett exempel på hur 
ett schema i schemat kan skrivas: 
 

12.20-12.30 dagens mål och gemensam genomgång 
12.30-12.45 egen räkning i boken 
12.45-13.00 gruppuppgift som redovisas på tavlan 
13.00-13.05 avslut och har vi nått dagens mål? 

 
Schemat är ett sätt att upprätthålla elevernas fokus på matematiken (ibid). Laura Erlander 
(2003) menar att ett barns koncentration kan upprätthållas endast i ett fåtal minuter, som rikt-
märket anger hon att man kan ta barnets ålder och sätta minuter efter istället. Exempel, en 
elev på 14 år kan fokusera på matematikuppgiften under maximalt 14 minuter innan hjärnan 
stängs av. Man bör därför enlig henne byta aktivitet innan detta sker, för att elevens koncent-
ration ska upprätthållas. 
 
Steg tre, självklart fortsätter det som redan är iscensatt men det nya blir att ge skriftlig feed-
back utifrån modellen ” Two stars and a wish” (Wiliam, 2007) på läxor, diagnoser och prov 
vilket innebär att dessa rättas utan att markera rätt och fel i provet samt att poäng inte sätts ut. 
Istället ges två positiva kommentarer om utifrån provet, samt en önskan om en förbättring 
som man vill att eleven ska genomföra för att bättre nå målet. Detta bör eleven ges tillfälle till 
att genomföra vid lektionspasset då provet eller läxan återlämnas (ibid). Enligt Black et al. 
(2003) skapar denna typ av rättning utan poäng och betyg ett bättre klassrumsklimat, då 
tävlingen och ständigt jämförande av klasskompisarnas resultat minskar.  
 
Läraren skulle också införa längre betänketid mellan frågor och svar vid genomgångar, 
försöka sig på rika par-, grupp- och klassrumsdiskussioner, samt alltid låta eleverna hjälpas åt 
att utveckla svar som blev felaktiga, detta för att fler elever ska bli mer aktiva under lektionen. 
(Black et al. 2003; Wiliam, 2007).  
 
 

4.1 Urval 

 
Nedan kommer en beskrivning av vilka kriterier som har legat till grund för mitt val av lärare 
och klass till detta undervisningsförsök, samt hur urvalet av informanter gjordes och vilka av 
dessa som sedan observerades. 
 
 

4.1.1 Urval lärare 

 
Att själv genomföra denna förändring i en klass var inte ett alternativ. Det skulle innebära allt 
för många förändringar för eleverna. Det var därför av vikt att den ordinarie matematikläraren 
stod för förändringarna och min roll skulle då vara handledare till denne. 
 
Valet av lärare gjorde jag utifrån tre kriterier, det första kriteriet var att finna en lärare som var 
villig att förändra sin undervisning. Därefter skulle skolan finnas i mitt närområde med cykel-
avstånd och det skulle inte vara någon av mina kollegor, vilket gjorde att jag tillfrågade en 
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före detta kollega på grannskolan. Att övertala henne var inte svårt, även om hon ansåg att det 
kändes lite tungt när jag tog kontakt med henne i slutet av vårterminen 2009. Rektorn på den 
skolan informerades om min studie och mina planer för hennes matematiklärare under ett in-
formativt möte på en fotbollsmatch (juni 2009). Hon ställde sig mycket positiv till min under-
ökning p.g.a. införandet av de individuella utvecklingsplanerna, (IUP) i skolan. Läraren i 
denna rapport kommer att gå under pseudonymen, Anna. 
 

4.1.2 Urval undersökningsgrupp 

 
Valet av matematikgrupp gjordes utifrån vilka grupper som läraren Anna undervisade i. Vi 
var båda överrens om att byta arbetsformer är som att byta lärare, det skapar förvirring och 
osäkerhet viket vi inte ville åsamka eleverna i årskurs 8 och 9. Valet blev därför en årskurs 
7:a. Skolan är en svensk kustbelägen F-9 skola. Klassen bestod först av 16 elever, 5 killar och 
11 tjejer, men mitt under undersökningsperioden utökades klassen med tre tjejkompisar från 
parallellklassen. Dessa valde jag att inte ta med i studien. Enligt läraren är klassen en trevlig 
och social grupp, men kunskapsnivån i matematik var låg hos många av eleverna, ansåg lära-
ren. Två lektionspass av tre gavs det stödundervisning till några elever av specialläraren, i an-
nan lokal. Detta medförde problem för försöket eftersom dessa elever inte då skulle bli del-
aktiga. Vi löste det genom att specialläraren och eleverna stannade kvar i klassrummet, varje 
lektion. I studien deltog från början alla utom en elev, samt de tre nya tjejerna som tillkom 
mitt under försöket. Som tack för att de ställde upp i detta undervisningsförsök utlovade jag 
glass till hela klassen, vilket de fick under ett lektionspass med deras mentorer.  
 
Urvalet av informanterna till intervjun och observation gjorde jag utifrån sammanställning av 
enkätsvaren. Jag sökte efter elever som inte gillade matematikämnet, kände hopplöshet, ång-
est och saknade motivation. Ett annat kriterium var också att någon, eller några av eleverna 
skulle vara svagpresterande. För att finna de svagpresterande eleverna konsulterade jag ma-
tematikläraren. En elev uppfyllde alla mina kriterier, elev 9. Utöver denne elev valdes ytterli-
gare fyra elever, elev 4, svagpresterande och gillar inte alls matematik, elev 2 känner hög 
ångest, elev 1 känner hopplöshet och elev 10 är omotiverad. Elev 1, 2 och 10 var inte svag-
presterande elever, men valdes ut till informanter för att undersökningen skulle bli etiskt kor-
rekt. Av dessa fem elever ingick elev 4 och 9 även i observationsstudien. 
 
 

4.2 Metodval 

 
Syftet med denna studie var att studera om elevernas motivation för att arbeta med matemati-
ken ökade, samt om de upplevde mer positiva känslor för matematikämnet genom att under-
visningen blev mer formativ. Ett särskilt fokus skulle riktas mot elever i matematiksvårighe-
ter. Studien genomfördes som ett undervisningsförsök, där en utvald lärare skulle implemen-
tera några moment av formativ bedömning i sin matematikundervisning. Inspiration till un-
dervisningsförsöket fann jag hos Black et al, (2003) Assessment for learning – putting it into 

practice, där flera lärare berättar om sina erfarenheter av formativ bedömning. För att samla 
in det empiriska materialet till denna studie använde jag mig av flera undersökningsinstru-
ment:  
 

• enkäter – till eleverna både före och efter försöket 
• klassrumsobservationer – före och därefter fortlöpande under hela försöksperioden 
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• intervjuer – av ett antal elever före och efter undervisningsförsöket, samt med läraren 
• dagboksanteckningar från läraren över sina planerade lektioner och hennes tankar och 

reflektioner efter lektionen  
 
Inspiration och vägledning till insamling av det empiriska datamaterialet hämtades från Black 
et al. (2003), Hannula (2002), samt Skaalvik (1993) i deras projektbeskrivning. Genom att 
använda flera metoder kunde att jag dessutom triangulera mina insamlade data mot varandra 
viket ökar validiteten (Dimenäs, 2007). 
 

4.2.1 Forskningsfrågan om lektionernas förändring 

 
För att kunna genomföra någon förändring av lektionerna var jag först tvungen att skaffa mig 
en bild över hur lektionerna var utformande. Detta gjordes innan försöket började genom ob-
servationer av undervisningen, enkät till eleverna samt e-post intervju med läraren. Föränd-
ringen mättes därefter genom löpande observationer under hela försöket samt genom en upp-
repning av elevenkäten i slutet av försöket och nya intervjuer med samma informanter. 
 
 

4.2.2 Forskningsfrågorna om elevernas motivation och känslor 

 
Förändringen av elevernas motivation och känslor studerades genom tre metoder, enkät, in-
tervju och observation. Enkät och intervju genomfördes både som för- och eftermätning. 
Observationer av två utvalda elever i klassrummet gjordes även det innan försöket påbörjades 
samt löpande under hela försöket, i avseende att studera deras beteende och effektiva arbets-
tid.  
 

4.3  Enkät som instrument 

 
En av forskningsfrågorna var att ta reda på om undervisningen förändrades till att bli mer 
formativ, samt att mäta hur försöket påverkade elevernas motivation och känslor i ämnet 
matematik. Därför genomfördes enkäten både som en för- och en eftermätning. Enligt 
Björkdahl Ordell (2007) är enkäter ett bra val av instrument. Under kort tid kan man göra en 
undersökning i en hel grupp, vilket är till stor fördel (ibid). Enkäten utformades med 
värderande påståenden och svarsalternativ med en attitydskala, Likert-skalan (Ejliertsson, 
2005). Skalan gick från instämmer helt till instämmer inte alls och var femgradig. Layouten 
på enkäten och skrivspråket försökte jag anpassa så att eleverna skulle känna igen sig (Bilaga 
2). De första elva frågorna handlade om lektionernas innehåll och arbetssätt som svarar mot 
min första forskningsfråga. Därefter följde frågor som var indelade i fyra kategorier. Fråga 
12-21, lust, 22-31, hopplöshet, 32-41, ångest och 42-44, motivation vilka svarar mot de övriga 
forskningsfrågorna. De tre första kategorierna skulle ge indikationer om elevernas 
känslomässiga inställning till matematiken och den sista kategorin enbart indikation på dess 
motivation till ämnet. Bakgrundsfrågor som ålder, familjesituation m.m. utelämnades 
eftersom det inte var något som ämnades undersöka. Som stöd till frågekonstruktionen inom 
dessa kategorier, användes ett frågebatteri framtaget för att studera college-elevers 
känslomässiga erfarenheter i studiesituationer (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002). 
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Enkätens längd avgjordes utifrån en tidsaspekt, för den som behövde längst tid på sig så 
skulle det inte ta längre än 10 minuter att svara på enkäten. Detta testades ut i den första pilot-
studien. Några frågeställningar ändrades och några frågor lades till, därefter genomfördes yt-
terligare en pilotstudie, i syfte att testa de nya frågeställningarna innan den genomfördes i 
försöksklassen. Allt för att säkerställa enkätens reliabilitet, (Björkdahl Ordell, 2007; 
Ejlertsson, 2005). 
 
Eleverna ombads skriva namn på enkäten, vilket medförde att svaren inte blev anonyma. Det 
var dock nödvändigt om en jämförelse skulle kunna göras mellan elevernas svar i för- och 
eftermätningen. När båda enkäterna var besvarade, avpersonifierades svaren och varje elevs 
namn ersattes med en siffra. 
 
Eftermätningen gjordes med samma enkätfrågor som vid förmätningen, för att kunna göra 
jämförelser mellan elevernas svar. Dock gjordes några tillägg i den andra enkäten på slutet för 
att konstatera om de ansåg att det hade skett någon förändring i undervisningen, samt isåfall 
vad (Bilaga 3). 

 
 

4.4 Observation som instrument  

 
Innan försöket startade granskades undervisningsmiljön genom ett antal observationer. Där 
studerades lärarens undervisningsmetoder och lektionsstruktur. Detta var nödvändigt för att 
kunna utforma modellen för vad vi skulle förändra, samt för att kunna få en referensbild att 
jämföra mot när försöket skulle utvärderas i slutet.  
 
En förstudie på tre observationstillfällen gjordes också av två utvalda elevers motivation, ge-
nom att studera deras aktiva arbetstid, samt deras beteende i klassrummet under den undervis-
ningsperiod som var innan implementeringen av den formativa bedömning. Stöd för att stu-
dera den aktiva arbetstiden fann jag i skolverkets rapport, Lusten att lära, (2003a) som menar 
att många elever som har tappat lusten till matematiken, jobbar mindre än 25 % av tiden. I det 
andra momentet studerades dessa två elevers beteende i klassrummet. Det gjordes med stöd 
av Skaalvik (1993), Hannula (2002, 2006) samt Nicol och Macfarlane-Dick (2006). Hannula 
skriver att, ”Emotions are the most direct link to motivation” (2006, s. 167) och menar att, om 
känslorna blir tillräckligt starka blir de observerbara för andra. Eleverna kan således med 
hjälp av sina känslor och förväntningar visa på ett beteende som talar om, om de gillar eller 
ogillar matematikämnet. Hannula menar att det råder skilda åsikter bland forskarna om vad 
känslor är och vad de uppkommer av. Men han anser att känslorna påverkas av personliga 
mål, psykologiska reaktioner, men spelar framförallt en viktig roll för mänsklig överlevnad.  
 
 

4.4.1  Observationsprotokoll  

 
Till alla observationer som genomfördes i klassrummet användes ett i förväg upprättat obser-
vationsprotokoll som hade testats innan genom en pilotstudie, (Bilaga 4 och 5). Meningen 
med protokollen var att observationerna skulle bli enklare att genomföra lika varje gång 
(Kihlström, 2007). Protokollet (Bilaga 5) för att genomföra elevobservationerna, var utformad 
med koder för de olika beteendena som skulle studeras, utan motor, störande beteende, gör 

sig osynlig och lossas vara hårt jobbande, (Skaalvik, 1993). Den effektiva arbetstiden notera-
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des även den, på detta protokoll. Förstudien genomfördes under tre lektioner innan försöket 
påbörjats. Därefter fortsatte tidsstudierna slumpmässigt under försökets gång, men elevernas 
beteende studerades vid varje lektionspass under försöksperioden. 
 
 

4.5 Intervjun som instrument   

 
Med hjälp av intervjun ville jag försöka ta reda på varför eleven känner ångest, hopplöshet 
eller glädje i ämnet matematik. Finna förklaringar till känslor som eleven själv inte förstår 
varför den känner. Intervjun gjordes enligt vad Kvale (2009) kallar för en halvstrukturerad 
intervju. Den följde en intervjguide, utformad genom de teman som ingick i enkäten (Bilaga 
6). Frågorna till intervjun var gjorda för att kunna gräva djupare i vad eleven menade med de 
svar som den hade lämnat i enkäten. Intervjumallens teman var, lust, hopplöshet, ångest och 

motivation, samt några frågor som berörde de olika motivationsteorierna. Dessa teman var 
lika för alla elevintervjuer men innehållet varierade beroende vad eleven uppgivit att den 
kände under dessa teman i enkäten. 
 
Några av de utvalda eleverna ingick enbart i intervjumomentet för att det skulle bli etiskt kor-
rekt och inte utpekande för de två lågpresterande eleverna. Dessa tre intervjuer genomförde 
jag först och de utgjorde då en form av pilotintervjuer, för att validera mitt instrument 
(Dimenäs, 2007). För att undvika att styra informanter med mina egna åsikter, anser Berge (6 
november 2008) och Kihlström (2008) att man innan intervjun själv bör besvarar frågorna, 
viket gjordes. De två sista intervjuerna med de lågpresterande eleverna, gjordes som en 
gruppintervju. Dessa elever ville inte ställa upp annars.  
 
Läraren intervjuades via en e-postintervju (Kvale, 2009) och genom de informella samtalen vi 
hade vid varje träff. E-postintervjufrågorna (Bilaga 7) var frågor om vad som ligger till grund 
för läraren vid planering av matematiklektionerna.     
 
Intervjuerna som gjordes som eftermätningar genomfördes på liknade sätt som de första inter-
vjuerna. Denna gång intervjuades de två lågpresterande eleverna enskilt och de andra tre ele-
verna i grupp. 
 
 

4.6 Lärardagbok 

 
Under tiden som försöket pågick ombads även läraren att skriva en dagbok. Hon skulle be-
skriva i korthet vad hon hade tänkt genomföra under lektionen och på vilket sätt, samt hennes 
reflektioner efter lektionen, med avseende på vad som fungerat bra, mindre bra och annat in-
tressant som hon hade reflekterat över. Detta för att hon själv skulle bli mer medveten om sina 
förändringar och hur de påverkade henne och eleverna, men även som ett underlag för mig i 
min studie. 
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4.7 Etiska aspekter  

 
Här kommer en beskrivning av hur jag i studien har tagit hänsyn till de etiska aspekterna för 
att uppfylla kraven på informations-, samtyckes-, konfidentialitets – och nyttjandekravet en-
ligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet). 
 
 

4.7.1  Informations- och samtyckeskravet  

 
Innan försöket påbörjades delade Anna ut ett informationsbrev (Bilaga 1) till eleverna och 
dess föräldrar, angående min undersökning. Mentorerna i klassen sände även ut samma in-
formationsbrev via e-post till föräldrarna. Där framgick syftet med studien, samt en önskan 
till föräldrarna att låta sitt barn delta. Brevet innehöll en samtyckestalong som föräldrarna 
skulle skriva under och som eleverna skulle ta tillbaka till skolan. På så sätt kunde jag få för-
äldrarnas samtycke till denna studie. Eleverna informerades ytterligare en gång, då enkäten 
veckan därpå delades ut av mig personligen, under en matematiktimme. Vid detta tillfälle 
presentera jag mig själv och min studie för eleverna. De informerades om att deras bidrag till 
min studie var att svara på två stycken enkäter, samt att några elever skulle få chansen att 
delta i intervjuer, i övrigt så var det deras lärare som jag skulle jobba med. Jag förklarade 
också att jag skulle närvara under deras matematiklektioner som observatör. Dock nämndes 
inte att det enbart skulle vara några få elever som skulle studeras, eftersom jag ansåg att det 
skulle påverka resultatet. Stöd för att det är etiskt försvarbart att inte nämna detta innan stu-
dien fann jag hos vetenskapsrådets forskningsetiska principer,  
 

I vissa fall där förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens 

syfte (t.ex. vid deltagande observation eller vid vissa psykologiska expe-

riment) kan dock alternativ till individuell förhandsinformation övervä-

gas. I sådana fall bör så snart som möjligt information lämnas i efter-

hand. (s. 7)   
 

Jag informerade dem om att de inte var något tvång att delta, men att jag skulle vara väldigt 
tacksam om de gjorde det. Som tack för hjälpen utlovade jag även glass till klassen. 
Samtyckestalongen samlades in och jag kunde även få elevernas samtycke under denna träff, 
en elev valde att inte delta.  
 
De elever som valdes ut till intervju tillfrågades personligen om de var villiga att ställa upp 
och vid intervjutillfällena förklarade jag återigen att de hade rätt till att avsluta intervjun när 
de själva ville, eller rätt till att avstå från att svara på vissa frågor. Innan intervjuerna startade 
gav de mig deras samtycke. Vid det andra intervjutillfället berättade jag för de två berörda 
eleverna som jag hade observerat, att det var dem jag studerat extra under lektionerna. Jag 
förklarade även varför jag inte hade sagt det innan och de båda uttryckte att det var okej. 
 
 
 

4.7.2 Konfidentialitets- och nyttjandekravet  
 
Eleverna var tvungna att skriva namn på sina båda enkäter för att det skulle kunna vara möj-
ligt att göra jämförelser mellan för- och eftermätningarna på varje enskild elev. Innan ele-
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verna svarade på den första enkäten förklarade jag detta för dem och påpekade samtidigt att 
när alla undersökningar var genomförda skulle dessa enkätsvar avpersonifieras, genom att 
elevens namn kodas till ett nummer utan speciell ordningsföljd. Jag förklarade även att det 
enbart var jag som skulle läsa elevernas enkätsvar, samt lyssna på intervjuerna. Ljudfilerna 
från intervjuerna togs bort från telefonen efter att de var överförda till datorn. I dator sparades 
filerna enbart med hjälp av de kodade namnen som varje elev tillgivits.  
 
Förutom det som ovan redan är beskrivet, har jag även valt att kalla eleverna vid nummer 
istället för vid namn. Anledningen till detta val var att jag inte kunde finna 5 könsneutrala 
pseudonymnamn. Om eleverna skulle namnges med namn som relaterar till elevens kön, an-
såg jag att eleverna inte skulle bli anonyma i min undersökning.  
 
 

4.8 Procedur och genomförande 

 
Här nedan ges en beskrivning på hur studiens olika delmoment, enkäter, intervjuer och obser-
vationer genomfördes i klassen. Även det beskrivs utifrån instrumenten istället för forsknings-
frågorna.  
 
 

4.8.1 Enkäter  

 
 Den första enkäten (Bilaga 2) delades ut vecka 42, en och en halv vecka innan den formativa 
bedömningen implementerades i undervisningen. Enkäten delades ut som gruppenkät av mig 
vid mitt första möte med klassen under en matematiklektion Under denna stund kunde jag 
presentera av mig själv och förklara syftet med min studie. Eleverna hade veckan innan blivit 
informerade om undersökningen av sin matematiklärare som även hade delat ut ett informa-
tionsbrev som eleverna skulle ta hem för underskrift. Innan enkäten delades ut tydliggjorde 
jag orsaken till varför jag var i behov av deras namn på enkäten. Vi klargjorde även vad som 
menades med ordet gruvsamt, (fråga 37, Bilaga 2) och medgivelsetalongen samlades in. Det 
kändes viktigt att personligen finnas med när eleverna skulle svar på enkäten för att kunna 
svara på eventuella frågor och för att minimera bortfallet i studien (Björkdahl Ordell, 2007). 
 
Eftermätningen som gjordes med enkät nummer två (Bilaga 3) genomfördes vecka 49, under 
en matematiklektion. Vid detta tillfälle bjöd jag på skumtomtar som tack för att de svarade på 
enkäten, jag passade även på att tacka hela klassen för den resa som de har låtit mig följa med 
på under denna period som försöket har pågått och önskade dem lycka till med matematiken i 
framtiden.  
 
 

4.8.2 Observationer 

 
Observationerna av undervisningen gjorde jag under tre lektionspass innan försöket startade. 
Jag följde ett halvstrukturerat observationsprotokoll (Bilaga 4) samtidig som kommentarer 
skrevs till det som skulle studeras. Protokollet gjorde det enklare för mig att kunna genomföra 
observationerna på liknade sätt vid varje tillfälle (Kihlström, 2007). Syftet med dessa obser-
vationer var att kunna skapa en bild över hur undervisningen bedrevs innan försöket startade. 
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Därefter gjordes klassrumsobservationer vid varje lektionspass under försöksperioden, för att 
studera förändringarna. Under observationerna satt jag längst bak i klassrummet, där jag hade 
en bra överblick över det som skedde i rummet. Eleverna var införstådda med att jag inte 
skulle delta i undervisningen och jag upplevde det inte som att jag utgjorde något störande 
moment för dem.  
 
Elevobservationer följde även de en halvstrukturerad mall, men där gjordes även löpande 
protokoll med minnesanteckningar (Bilaga 5). Det som studerades var de svagpresterande 
elevernas beteende, samt deras effektiva tidsanvändning. Som inspiration till beteendestudien 
hade jag låtit mig inspireras av Skaalviks (1993) studie där han studerat beteende och känslo-
mässig respons under lektionspassen hos elever med inlärningssvårigheter. Jag sökte efter 
beteenden hos eleverna som svarade mot; störande beteende, sakar motor, gör sig osynlig 

eller lossas jobba hårt. Även under dessa observationer placerade jag mig längst bak i klass-
rummet. Nu blev det svårare att kunna studera exakt vad eleverna gjorde, då jag mest såg ryg-
gen på dem. En placering längre fram där jag hade haft möjlighet att se deras ansikten fram-
ifrån, hade varit fördelaktigare med det hade inneburit att eleverna skulle ha märkt vilka ele-
ver jag observerade. Det skulle påverka elevernas beteenden ansåg jag, vilket i sin tur skulle 
påverka studien negativt. 
 
 

4.8.3 Intervjuer  

 
Intervjuerna genomfördes under elevens skoltid i kuratorns rum samt i referensbiblioteket. 
Referensbiblioteket är ett litet rum som eleverna är vana att använda som grupprum, kuratorns 
rum ställde mig i ett dilemma. Vilken relation till rummet hade eleverna? Skulle rummet 
kunna påverka eleverna negativt? Kvale (2009) menar att intervjuer med barn bör göras i rum 
som för barnen är kända. Jag ansåg att dessa barn var så pass stora att rummet inte skulle på-
verka dem så mycket, förutsatt att de inte har suttit i svåra samtal med kuratorn i rummet. 
Men då alternativet var ett klassrum, frågade jag eleverna som vara berörda om kuratorns rum 
kändes som ett bra alternativ, vilket det gjorde.  
 
Det är viktigt att intervjun blir en trevlig upplevelse, därför bjöd jag eleverna på fika innan 
intervjun började. Fikastunden gjorde det möjligt för mig att skapa en god och trygg atmosfär 
i rummet mellan mig och eleven. Jag kunde också på ett informellt sätt återigen informera om 
syftet med intervjun, att de alltid hade rätt till av avstå från att svara, eller möjlighet till att 
avluta intervjun när de själva kände att det var nog. Jag förklarade även att i rapporten kom-
mer det inte att stå deras namn eller vilken skola de går på, vilket betyder att de kommer att 
vara anonyma i min rapport samt att forskningen kommer att vara helt konfidentiell. Vid detta 
tillfälle gav de mig deras samtycke ytterligare en gång, till att delta i undersökningen (Kvale, 
1997).  
 
Under intervjuerna intog jag en roll som Kvale (1997, 2009) kallar för malmletaren. Han 
skriver att ”kunskapen väntar i intervjupersonens inre på att bli upptäckt” (1997, s.11). Det 
viktiga för mig under intervjun var att se till att eleven fick tid att tänka efter, för att på så vis 
få mer genomtänkta svar, samt att aktivt lyssna på det den hade att säga. Jag omformulerade 
och ställde följdfrågor för att sondera kring varje tema. Eleven hade då möjlighet att 
komplettera sina svar genom att tillägga eller förändra något (Kvale, 2009). Intervjun följde 
en halvstrukturerad intervjuguide (Bilaga 6) som jag sammanställt för varje elev utifrån dess 
enkätsvar. Mitt fokus under intervjun var att lyssna efter elevens mål, attribueringar och 
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känslor. Korta intervjukommentarer skrevs under tiden som samtalet på gick. Inspelning av 
intervjun gjordes med hjälp av en mobiltelefon. De inspelade ljudfilerna överfördes därefter 
som en ljudfil till datorn. 
 
Intervjuerna som gjordes efter försöket följde samma procedur. Vid detta tillfälle berättade jag 
även att mina observationer till stor del hade varit med dessa utvalda elever i fokus, vilket 
medförde att vi kunde samtala om deras beteende i klassrummet. Denna gång intervjuades 
elev 4 och 9 var för sig, med förhoppning om att det skulle ge mer information, men det vi-
sade sig att dessa två elever blev fåordigare, när de inte hade stöd av varandra. De andra tre 
eleverna, elev 1, 2 och 10 gjorde jag en gruppintervju med, efter att först fått elevernas god-
kännande om att de var villiga att bli intervjuade i grupp. 
 
 

5 Bearbetning och analys  

 
Här nedan ges en beskrivning på hur analysen för studiens olika delar är gjord. I resultatet 
kommer de olika delarna vägas samman och analyseras deskriptivt. Forskarfrågorna som be-
rör elevernas motivation kommer också att analyseras utifrån motivationsteorierna, expec-
tancy-value och self-worth theory. Matematiska beräkningar och diagram är bearbetade i da-
taprogrammet Excel. 
   
 

5.1 Enkätanalys 

 
Enkätens första frågor, (1-11, Bilaga 2 och 3) som relaterar till elevernas syn på lektions-
strukturen och svarar på min första forskningsfråga, sammanställdes utifrån medianberäkning, 
alltså hur vanligt förekommande de olika momenten är. Fråga 2 och 3 (Bilaga 2) relaterar 
båda till samarbete och sammanställdes därför tillsammans. Lika så gäller frågorna 5 och 6 
som handlar om målen, samt 9 och 10 som berör elevaktiva inslag i undervisningen. Övriga 
enkätfrågor som svarar mot de resterande forskningsfrågorna sammanställdes genom att ele-
vens medelvärde beräknades, i varje kategori. Fråga 12-21 tillhör kategorin lust, lågt medel-
värde i denna kategori tyder på att eleven saknar lust till matematik. Fråga 22-31 mäter om 
eleven känner hopplöshet för matematiken, indikation på denna känsla är lågt medelvärde. 
Kategorin ångest tillhör fråga 32-41, vilket eleven känner om dess medelvärde är lågt. De 
sista frågorna, nr 42-44, visar på om eleven känner sig motiverad eller ej, dessa studerade jag 
genom analys av fråga för fråga, men också genom att beräkna medelvärdet. (För enkätfrågor 
se Bilaga 2). 
 
Enkätundersökningen som gjordes i slutet av studien sammanställdes på samma sätt. Därefter 
gjordes en analys av elevsvarens medianvärde, för att finna belägg för om någon förändring 
hade ägt rum i undervissningssituationen, vilket svarar mot den första forskningsfrågan. De 
övriga forskningsfrågorna som rör elevernas motivation och känslor, studerades genom att 
jämföra deras medelvärde inom varje kategori mellan de två mätningarna. Med anledning av 
det lilla elevantal som deltog i denna studie kommer inte någon signifikansanalys att göras av 
medelvärdena.  
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5.2 Intervjuanalys 

 
Intervjuerna analyserades genom att jag direkt efter intervjutillfället skrev ned mina reflektio-
ner och en sammanfattning av det eleven sagt. Därefter överfördes ljudinspelningarna till da-
torn, för att kunna lyssna upprepade gånger på varje intervju. Fokus riktades på vilka mål ele-
ven uttryckte att den hade med matematiken, orsaksattribueringar, samt vilka känslor som den 
beskrev vid olika situationer. Vid det andra intervjutillfället lades fokus på de känslor som 
eleverna beskrev i de situationer som i undervisningen var nya, för att leta efter känslomäs-
siga förändringar som undervisningsförsöket skulle kunna ha bidragit till. Detta för att finna 
svar på de forskarfrågor som avser elevernas motivation och känslor.  
 
 

5.3 Observationsanalys 

 
De första observationerna av undervisningen genomfördes med hjälp av ett observationspro-
tokoll (Bilaga 4) för att skapa mig en uppfattning om lektionsinnehåll och struktur. Därefter 
gjordes löpande observationer av lektionerna för att se om någon förändring skedde. En nar-
rativ analys gjordes därefter av observationsprotokollen.  
 
Mätningen av elevers tidsanvändning genomfördes enbart på de två lågpresterande eleverna, 
elev 4 och 9, under tre lektionspass innan undervisningsförsöket startade och därefter slump-
mässigt under försökets gång. Jag använde lektionssalens klocka och skrev in tiden när de 
verkade jobba och när jobbet upphörde. Kommentarer om vad de gjorde när de inte jobbade 
skrevs också ned, utifrån de förvalda kategorierna (Bilaga 5). En procentuell beräkning gjor-
des sedan på dessa elevers aktiva tid som de jobbade med matematiken under lektionspassen, 
utifrån den tid som de hade till sitt förfogande. Beteendeobservationerna analyserades med 
hjälp av expectancy-value och self-worth theory, enligt Schunk et al. (2002). 
 
 

5.4 Lärardagbok 

 
Denna bok gav inte någon information som var till användbarhet i min studie. Läraren Anna 
har inte fyllt i boken innan lektionen med uppgifter om vad hon skulle genomföra och hur hon 
skulle göra detta. Dessutom var inte boken ifylld för alla lektionerna. Det som är inskrivet i 
boken är efterkonstruktioner av några lektionsplaneringar, samt några få kommentarer och 
reflektioner. Ingen analys har därför gjorts av denna dagbok. 
 
 

6 Resultat 

 
Resultaten från de olika insamlade datamaterialen kommer att redovisas i en ordning som 
följer mina forskningsfrågor, där de olika delresultaten från varje metod har triangulerats och 
sammanställts för att på så sätt ge resultaten en beskrivande karaktär. 
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6.1 Blir undervisningen mer formativ genom den korta utbildning och 
handledning som läraren fått? 

 
Meningen med undervisningsförsöket var att läraren Anna skulle förändra sin undervisning 
och att den skulle få mer inslag av formativ bedömning. En analys av de insamlade datamate-
rialet från observationer, elevenkäter och lärarintervju visar att en förändring av lektionerna 
skedde, se diagrammen som visas nedan. 
 
Vid enkätsammanställningen av fråga 1, (Bilaga 2) framkom det att eleverna ansåg att genom-
gångar var ett vanligt inslag i deras undervisning innan implementeringen av aspekter av for-
mativ bedömning. Nästan varje lektion är svaret som de flesta har angett (Figur 2). Förobser-
vationerna som bygger på tre observationstillfällen innehöll alla momentet genomgång på ca 
10-15 minuter, innan den enskilda räkningen i boken började.  
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Figur 2. Diagrammet visar svarsfrekvensen på 
frågan; Hur ofta har läraren genomgång? vid 
förmätningen. (n=14).   
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Figur 3. Diagrammet visar eftermätningen av 
samma fråga som i Figur 2. (n=14)

Vid eftermätningen upplevde eleverna i ännu högre grad att genomgångar var vanligt före-
kommande, de svarar till störst del varje lektion (Figur 3). Observationerna i eftermätningen 
visade samma resultat som vid förmätningen, alla lektioner innehöll en genomgångar. 
 
Resultatet på fråga 2 och 3 ur enkäten (Bilaga 2) i förmätningen, visade på att samarbete i par 
och grupp var sällan eller aldrig förekommande (Figur 4). Den vanligaste arbetsformen tolkar 
jag därför som tyst enskild räkning, viket var den arbetsform som jag såg under förobserva-
tionerna.
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Figur 4. Diagrammet hur ofta eleverna anser att 
de samarbetar i par eller grupp, fråga 2 och 3. 
(n=14).  
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Figur 5. Diagrammet visar eftermätningen på 
fråga 2 och 3. (n=14) 
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Eftermätningen visade en förskjutning av resultatet mer mot vänster, vilket innebär att ele-
verna anser att samarbete i par och grupp, blev mer vanligt förekommande under försöksperi-
oden (Figur 5). 
 
 
Andra elevaktiva inslag som klassrumsdiskussioner och redovisningar blev även de mer van-
ligt förekommande inslag i undervisningen. Fråga 9 och 10 i enkäten (Bilaga 2), svarar mot 
dessa arbetssätt och resultaten visas i diagrammen i Figur 6 och 7.  
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 Figur 6.  Diagrammet visar sammanställningen  Figur 7. Diagrammet visar eftermätningen 
av svar på fråga 9 och 10 i förmätningen, som  av fråga 9 och 10. (n=14). 
mäter hur vanligt förekommande diskussioner 
 och redovisningar är. (n=13).    
 
 
Genom förobservationerna gavs en liknade bild, läraren startade lektionen med en kort 
genomgång där hon tog talutrymmet till största delen. Gavs ordet till någon elev, sökte läraren 
efter faktasvar som t ex en triangels vinkelsumma. Svaren skulle levereras snabbt och gavs av 
de 3-4 eleverna som alltid höll upp handen vid frågor. Jag tolkade det som att de var klassens  
duktigare elever som av läraren förväntades kunna ge rätt svar. Efter avslutad genomgång 
övergick lektionen till tyst enskild räkning i boken. Bilden förstärks ytterligare genom svaren 
i e-postintervjun (Bilaga 7). Där beskriver Anna sina lektionsplaneringar som hon gör till-
sammans med sin kollega. Hon skriver att de utgår från kursplanerna och planerar in ett labo-
rativtpass per kapitel i boken, som det enda alternativa arbetssätt förutom tyst enskild räkning. 
Hon skriver: ”Boken är ju ett stort hjälpmedel”. Annas lektioner stämmer väl överens med 
den blid av lektioner som Ahlberg (1995, 2001), Black et al. (2003), Korp (2003), Skolverket 
(2003b) och Wiliam (2007) rapporterar om. Alltså att tyst enskild räkning i boken är ett van-
ligt förekommande lektionsupplägget. 
 
 
När det gäller att tala om målen i matematik och om vad man ska lära sig, ger elevernas en-
kätsvar en otydlig bild av situationen innan implementeringen av aspekter av formativ be-
dömning. En sammanställning av frågorna 5 och 6 (Bilaga 2) i första enkäten ger stor sprid-
ning bland elevsvaren, men dock med en tyngd i det neutrala svaret, ibland.  
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Figur 8.  Diagrammet visar elevernas  
uppfattning om man kopplar ihop målen i ma-
tematiken med vad man ska lära sig, fråga 5, 
(n=12) och 6, (n=14) i enkäten.  

Figur 9. Eftermätningen på fråga 5 och 6. 
(n=14).

 
 
Förmätningens resultat på dessa frågeställningar (5 och 6, Bilaga 2) är speciellt intressant ef-
tersom två elever svarar att man alltid kopplar ihop målen med det man ska lära sig, medan 
två andra elever svarar att man aldrig gör det. Första tanken var att det var eleverna som går 
till specialläraren som svarar, aldrig, men en analys visar att så är inte fallet. Frågan förblir 
obesvarad, men eftermätningens resultat visar tydligt på att eleverna nu vet vad som är målet 
med undervisningen och kan koppla ihop det med det som de ska lära sig. 
 
Eleverna hade en matematikplanering som läraren sammanställt med hjälp av sidhänvisningar 
till boken för varje vecka. Varje lektionspass under förobservationerna, skrev läraren även 
upp vilka sidor som eleverna skulle jobba med under passet på tavlan. Detta kallade läraren 
och eleverna för, dagens mål! Med andra ord beskrevs målen med hjälp av beting, vilket en-
kätsvaren också visade då de flesta svarade, varje lektion, (fråga 11, Bilaga 2). Den första för-
ändringen i undervisningen var att förändra målet för dagen. Målet skulle beskrivas som ett 
lärandemål, vilket skulle utvärderas i slutet av timmen. Detta gjordes vid varje lektionspass 
under försöksperioden. Resultat i Figur 9 tyder på att målen blev mer tydliga för eleverna och 
att de kunde koppla ihop lärandemålen med det som de skulle lära sig. Trots detta resultat 
svarar eleverna på enkät nummer 2, att målen fortfarande beskrivs genom beting (fråga 11, 
Bilaga 3), majoriteten svarade, nästan varje lektion. En tänkbar orsak till resultatet skulle 
kunna vara planeringen som eleverna fortfarande hade i sina böcker. 
 
Elevernas måluppfyllelse, testar läraren med hjälp av en diagnos i början av varje termin och 
dessa är summativ till sin karaktär. Fortlöpande bedömning görs genom läxor varje vecka, 
samt diagnoser och prov efter varje kapitel, uppger hon i e-postintervjun (Bilaga 7). Mina 
observationer visade dock på att läxorna kunde falla bort på grund av att läraren var sjuk eller 
att klassen ansåg sig ha för mycket prov under en vecka. De elever som inte når upp till målen 
får hjälp hos specialläraren, två pass i veckan. Hon skriver, ”De får extra hjälp av speciallära-
ren och får träna och träna tills de kan”. 
 
Sammanfattningsvis ger en triangulering av det empiriska datamaterialet från förstudierna, en 
tydlig bild av läraren Annas traditionella undervisningsmodell före implementeringen, vilken 
också till stor del överensstämmer med den bild som ges i skolverkets rapport, Lusten att lära, 
(2003a), och NU (2003). Det som skiljer sig från dessa rapporter, är att genomgångarna som 
var få eller sällsynta inslag i undervisningen som dessa rapporter handlar om, istället är van-
ligt förekommande under Annas lektioner. Läroboken har en central roll i undervisning, så 
som Ahlberg (1995, 2001), Korp (2003) och Skolverket, (2003b) rapporterar om och samti-
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digt ställer sig kritisk till. Målen beskriver hon utifrån beting, med sidhänvisning till boken på 
ett liknade sätt som även det beskrivs som vanligt i litteraturen, (Skolverket,2003a; Nicol & 
Macfarlane-Dick, 2006). Elever i behov av särskilt stöd, ges undervisning ur ett kompensato-
risk synsättet, (Nilhom, 2003) vilket innebär att eleverna ska träna mer på det som de inte kan. 
Enligt Ahlberg, (2001) och Wiliam, (2007) är också det ett vanligt förekommande syn-, och 
arbetssätt när dessa elever ska få hjälp. Säljö (2000) menar att det beror på att det är den enk-
laste vägen för läraren, eftersom det innebär att läraren inte behöver stå för förändringen.  
 
Resultaten av eftermätningen ger belägg för att en förändring av undervisningen skedde. Det 
som representerar de formativa inslagen, är att undervisningen innehåller mer elevaktiva ar-
betssätt i form av diskussioner och samarbete i par och grupp (Figur 4-7). Eleverna har även 
fått större förståelse för målen, genom att de beskrivs som lärandemål istället för beting. På 
frågan om eleverna själva anser att någon förändrig av undervisningen har skett, svarade elva 
elever ja och tre elever nej i enkät 2, (fråga 45, Bilaga 3). De elever som svarade nej, var elev 
4 och 9 som studerats särskilt i denna studie, samt ytterligare en elev, elev 12. Alla dessa ele-
ver ingår i den grupp som i vanliga fall går till specialläraren, viket gör att man kan ifrågasätta 
om deras svar är relevanta. I intervjuerna med elev 4 och 9 vidhåller de att de inte kan urskilja 
någon förändring i undervisningen, viket är troligt då de inte vet hur det brukar vara. Intervju 
med eleverna 1, 2 och 10 ger en helt annan bild. De återger tillsammans alla förändringar som 
är genomförda och elev 1 säger: ”det är inte bara räkna hela lektionerna” (intervju 2 med elev 
1). Elev 10 säger att målen får eleven att känna att den lärt sig något efter lektionen, vilket 
känns bra, (intervju 2 med elev 10). 
 
Reaktionerna av förändringarna är till det positiva. Nio elever uppgav svar i enkäten (fråga 
48, Bilaga 3) som kan relateras till att lektionerna har blivit bättre eller roligare. Under inter-
vjun med alla eleverna framkommer samma bild, det har blivit roligare. Har då undervis-
ningen blivit mer formativ? Enligt Black et al. (2003) ska formativ bedömning leda till att 
läraren och eleven får mer vetskap om elevens kunnande och hur den fortsatta vägen mot kun-
skapsmålet ska utformas. En modell för att hjälpa läraren att utforma sin undervisning är 
Wiliams (2007) fem nyckelstrategierna, som tidigare beskrivits. Vi utgick ifrån dessa när un-
dervisningen skulle förändras och under försökets gång har alla dessa strategier på något sätt 
berört undervisningen. Att förändring i undervisning ha skett, utifrån de fem nyckelstrategi-
erna finns det belägg för genom de olika mätningarna. Men om läraren använder sig mer av 
formativ bedömning i sin undervisning som bidrar till att läraren Anna blir mer medveten om 
vart eleven är i sitt kunnande, vart eleven är på väg och hur eleven ska nå dit är svaret, nej! 
Under mina observationer och de handledande och reflekterande samtal som genomfördes 
inför och efter varje lektion, uppfattade jag att Annas fokus helt och hållet var inriktat på att 
försöka göra rätt, utifrån de förändringar som skulle genomföras. Den information om elever-
nas kunnande som hon erhöll var hon i det läget inte mottaglig för. Förändringar av detta slag 
är svåra och tar tid, läraren är i behov av stöd från kollegorna men även från ledningen. Det 
bästa är om det genomförs i projektform på en hel skola där lärarna jobbar i team för att 
genomföra och utveckla denna metod enligt Black et al, (2003). 
 
 

6.2 Hur påverkas elevernas motivation av den nya undervisningen? 

 
Enkäten innehöll tre frågor som relaterar till graden av elevernas motivation (frågorna 42-44, 
Bilaga 2). Lågt medelvärde indikerade att eleverna är motiverade till att jobba med matemati-
ken. Klassens totala medelvärde vid förmätningen var 2,45 och eftermätningen visade ett nå-
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got högre värde, 2,69, vilket skulle betyda att elevernas upplevda motivation, mätt genom 
enkäten är lägre nu efter försöket, än innan. Men dessa resultat överensstämmer inte med 
mina mätningar genom observationerna. Under observationerna har jag sett att förändringarna 
i undervisningen har lett till ett betydligt större engagemang bland eleverna, med avseende på 
deras aktiva arbete med matematikuppgifterna. De har varit aktiva i klassrumsdiskussioner 
och gruppövningar, redovisat sina resultat på tavlan och jobbat mer effektivt under de 15-20 
minuter som i schemat varit avsatta för eget arbete i boken. Dessa observationer var inte 
tänkta från början, vilket medförde att jag inte hade något färdigt protokoll, men fältanteck-
ningar under varje lektion gjorde det möjligt för mig att ändå studera dessa förändringar. Un-
der genomgångarna var de flesta eleverna aktivt lyssnande och deltagande, visade förmät-
ningen, men enbart de duktiga eleverna, 3-4 stycken räckte upp handen för att svara på lära-
rens frågor. Helt enligt den bild skolverkets observatörer har beskrivit (Skolverket, 2003a). 
Efter genomgången övergick matematiktimmen till tyst enskild räkning. Under detta moment 
var aktiviteten ganska låg hos eleverna. Tiden för den egna räkningen var ca 25-35 minuter, 
viket många elever pratade bort. Under intervjuerna med elev 1, 2 och 10 intygades att detta 
mönster stämde. Dessa elever talade om att de ofta var tvungna att ta hem och räkna för att 
hinna klart betinget, vilket Nicol & Macfarlane-Dick, (2006) och Skolverket, (2003a) rap-
porter vittnar om. Orsaken de angav, var att om de satt med en kompis eller om de väntade på 
hjälp, var det lätt att man började prata. Enligt mina observationer kunde många elever vänta 
upp till 15 minuter innan de fick hjälp av läraren. Skolverket (2003a) och Sjöberg (2006) 
beskriver den individuella matematikundervisningen på så sätt, att många elever sitter av ti-
den i väntan på hjälp.  
 
Det som då talar för att undervisningsförsöket blev lyckat, med avseende på att elevernas mo-
tivation ökade, är dessa observationer som gjordes under hela försöksperioden. Min uppfatt-
ning är att genom par-, grupp-, och klassrumdiskussioner vid genomgångar samt längre bet-
änketid, gjorde att fler elever aktivt deltog. Detta syntes genom att fler händer visade sig i 
luften varje gång frågan först hade ventilerats med sin bänkkompis, ett resultat som även 
överensstämmer med Black et al, (2003) och Wiliams forskning (2007). Förändringen var 
från i snitt 3 elevhänder i luften till 11. Schemat i schemat strukturerade upp tiden på ett sätt 
som medförde att eleverna jobbade mer aktivt, under passets egna arbete. Målet med dagens 
lektion skrevs på tavlan, utifrån vad eleverna skulle lära sig och en diskussion om vad det 
innebar togs innan det egna arbetet startade. Lektionen avslutades med att läraren Anna kol-
lade av om målet bland eleverna var uppnått eller om det behövdes mer träning. Vid det andra 
intervjutillfället med eleverna 1, 2 och 10, påpekade elev 10, att målen var bra. Eleven ansåg 
att det kändes bra att veta vad man skulle lära sig, och skönt efteråt när man kunde konstatera 
att man under timmen hade lärt sig något. De andra två höll med, vilket var meningen med 
Wiliams (2007) nyckelstrategi nummer 3, då han anser att vetskapen om framgång påverkar 
elevernas motivation och självkänsla positivt.  
 
Sammanfattningsvis bedömer jag att elevernas motivation ökade trots de negativa resultat 
som erhölls ur enkätanalysen. Eleverna valde att jobba mer aktivt under matematiktimmarna 
under försöksperioden, än de visade före försöket. Observations- och intervjuresultaten bör 
ses om en bättre indikation på elevernas motivation i detta fall. Jag finner stöd för detta ge-
nom Hannula (2006) definition av motivation, som anser att om en elev väljer att jobba är den 
också motiverad till att göra det.  
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6.3  Hur påverkas de två svaga elevernas motivation? 

 
De två utvalda svaga elevernas motivation studerades förutom enkäten, genom deras effektiva 
arbetstid och dess beteende i klassrummet. Under tre lektioner före förändringarna i undervis-
ningen genomfördes, observerade jag elev 4 och 9. Det som studerades var dessa två elevers 
aktiva arbetsinsats under matematiktimmen, med avseende på hur lång tid som de ägande åt 
jobbet. Jag studerade även vad de gjorde istället, när de inte räknade. Den schemalagda tiden 
för dessa matematiktimmar var totalt 140 minuter, uppdelade i ett 40 och två 50 minuters pass 
per vecka. Av denna totala tid kan 54 minuter räknas bort som går till uppstart och avslut av 
lektionerna, samt genomgångar på ca 10-15 minuter per lektion. Det ger totalt 86 minuter 
kvar till eleven. Elev 4 jobbade aktivt under matematiktimmarna 7, 5 och 6 minuter, vilket ger 
en total arbetsinsats på 18 minuter. Det motsvarar ca 21 % av den tid som fanns till förfo-
gande. Denna elev kom alltid sent till lektionen, efter det att dörren hade stängts och genom-
gången hade börjat. Deltog sällan aktivt under genomgångarna och saknade ofta material som 
den gick och hämtade när genomgången är avslutad. Det innebär att tidsbortfallet blir större 
om man räknar på den totala tiden som matematiktimmen innehåller. Elev 9 jobbade under 
dessa lektioner 8, 5 och 7 minuter, vilket ger en total tid på 20 minuter. Omvandlat i procent 
nyttjar elev 9 ca 23 % av tiden som finns för egen räkning, till att räkna. Denna elev kom 
också en stund efter att lektionen börjat men hade trots allt material med sig. Lyssnade något 
mer aktivt på genomgångarna än elev 4, men deltog inte aktivt vid klassdiskussioner.  
 
Resultatet överensstämmer med den studie som Skolverkets inspektörer genomförde 2001-
2002, deras slutsats var att de lågpresterande ”eleverna arbetar aktivt under mindre än 25 pro-
cent av tiden” (Skolverket, 2003a, s.20). Sjöberg (2006) redovisade i sin rapport en aktiv tid 
på i snitt 45 %, om han enbart riktade sig mot de lågpresterande eleverna. Tittar man på dessa 
två elevers totala aktiva tid som de ägnar åt matematiken, aktivt deltagande i genomgångar, 
enskilt räknade, laborationer, blir bortfallet ännu högre. Av de 140 minuter som är schema-
lagda i veckan, ägnar de ca 15 % av denna tid åt matematiken. 
 
De två elevernas beteenden studerades också utifrån Skaalviks kategorier som beskrivits un-
der metoddelen, (1993). Vid genomgångarna passar elev 4:s beteende inte in i någon av de 
fastställda kategorierna, därför gjordes ytterligare en kategori som jag kallade för gör annat. 
Detta beteende var inte störande för klassen och kunde innebära att elev 4 lekte med mobilte-
lefonen under bänken, men det såg inte ut som om eleven medvetet försökte gömma sig, vil-
ket gjorde att det inte passade in under kategorin göra sig osynlig. Under arbetspassen sökte 
elev 4 ofta ögonkontakt med elev 9, och svarade på dennes frågor, ibland störande beteende 
iform av höga pipljud, men mest förekommande var att elev 4 lämnade salen. Ibland för att 
hämta material men ofta utan direkt orsak, detta kategoriserade jag till göra sig osynlig.  
 
Elev 9 tillhörde kategori göra sig osynlig under alla genomgångar i förmätningen. Huvudet 
var oftast nedböjt med blicken ned i bänken, särskilt då läraren ställde matematikfrågor till 
klassen. Dessemellan sökte eleven efter ögonkontakt med kompisen elev 4, då tysta tecken 
gjordes mellan dem. Under det egna arbetet visande eleven beteenden enligt kategorin, 
störande beteende och saknar motor. Uttrycken för störande beteende var sena ankomster, 
höga pipljud rakt ut i klassrummet, prat med kompisen på en annan bänkrad som t ex ”vilken 
uppgift är du på?, vad fick du på provet”, (fältanteckning, 14 oktober 2009). Avsaknad av 
motor visade sig genom att arbetet återtogs så fort en lärare kom för att hjälpa och titta till 
eleven, eller enbart stod bredvid eleven. 
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Eftermätningar av dessa två elevers tidsanvändning gjordes slumpmässigt under hela försöks-
perioden. Ingen större förändring i tidsanvändningen kunde urskiljas, men vid ett tillfälle 
gjorde dessa två en 100 % arbetsinsats under timmen. Eleverna fick tillbaka proven och dessa 
var inte rättade med poäng. Läraren Anna klargjorde också att man under detta lektionspass 
hade chansen att förbättra sina resultat, genom att jobba igenom de inringade uppgifterna. 
Eleverna blev indelade i grupper och ombads först försöka rätta själv och därefter ta hjälp av 
varandra. Man fick inte enbart skriva svar, utan svaren skulle redovisas med uträkningar. 
Grupperna placerade sig och det var lite knorr bland eleverna om varför man måste göra om 
provet och varför man inte fick veta sitt resultat. Men då sa elev 4 till sin grupp: ”Du får ju en 
andra chans ju, istället för omprov!” (fältanteckning, 25 november 2009). Denna grupp bestod 
av elev 4 och 9, samt övriga elever som brukade ingå i den lilla gruppen som fick särskilt stöd 
i matematik. 17 minuter hade de till förfogande viket de nyttjade till 100 %, elev 11 stannade 
till och med kvar efter timmen för att få hjälp, en elev som jag aldrig har sett jobba med ma-
tematiken självmant tidigare. De visade på ett engagemang som varken jag eller läraren Anna 
tidigare hade beskådat. De ställde relevanta frågor till varandra och svarade med hjälp av sitt 
matematikspråk. Elev 11: ”5,4+5,4+1,6+1,6, vad blir det?” (fältanteckning, 25 november 
2009). En kompis bredvid visar hur man räknar ut svaret istället för att enbart säga svaret. 
Elev 9 uppger i intervjun att man lärde sig mycket under detta lektionspass och att det var 
roligt. Bland det viktigaste som eleven nämnde, var att den lärde sig skriva uträkningar. En av 
kompisarna i gruppen hade visat hur man gjorde. Under den första intervjun berättade elev 9 
att den inte ville redovisa sina svar på tavlan, eftersom den var osäker på hur man gjorde 
uträkningar.  
 
Någon varaktig beteendeförändring över tid kunde jag inte se, men jag kunde se att beteendet 
förändrades vid olika typer av aktiviteter, genom att de blev mer aktiv under vissa moment av 
lektionerna. Klassrumsdiskussioner där man genom att prata ihop sig med bänkkompisen in-
nan svar delgavs, gjorde att eleverna blev mer aktiva under genomgången. Både elev 4 och 9 
uppgav i enkäten och intervjun under förmätningen, att de inte gillade att svara på frågor högt 
i klassen. De var rädda för att de skulle svara fel, vilket skulle medföra att det blev pinsamt. 
Men vid alla tillfällen med parsnack innan man svarade, räckte dessa två elever först upp 
handen, högt vinkande så att lärare Anna kunde se dem. Vid dessa tillfällen fick de ofta 
chansen att svara och svarade rätt. Viket gjorde att ett stort leende spred sig över hela ansiktet, 
på dessa elever. 
 
Vid de första intervjuerna framkom det att elev 9 tycker att ”matten är jobbig och svårt”, och 
berättar att den alltid har fått specialundervisning i liten grupp i matematik. Elev 4 säger: 
”Matte är inte kul, för det är svårt”.  Fick börja i liten grupp i matematik, efter nationella pro-
ven i åk 5, eftersom den inte nådde upp till godkänt på detta prov. Gillade inte att behöva gå 
iväg, men säger att nu känns det okej. Båda eleverna anser att alla kan lära sig matematik, det 
beror till störst del på hur mycket man anstränger sig, men till viss del även på förmåga och 
intresse.  
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6.4 Hur påverkas elevernas känslor i form av lust, hopplöshet, och ångest? 

 
Enkätundersökningarna utgör dataunderlaget för att kunna mäta elevernas känslor till mate-
matikämnet. Frågorna 12 – 21 skulle ge indikation på lust, 22 – 31 på hopplöshet och 32-41 
på elevernas ångest, (Bilaga 2). Nedan beskrivs resultaten utifrån enkätsvaren samt med stöd 
från intervjuerna och observationerna.  
 

6.4.1  Lust för matematiken 

 
I diagrammet nedan (Figur 10) är resultaten sammanställda utifrån elevernas svar där medel-
värdet har beräknats. Lågt medelvärde indikerar att eleverna gillar matematik och känner lust 

för ämnet. Resultatet av enkätanalysen för elevernas lust till matematikämnet visar på att un-
dervisningsförsöket har lett till en positiv utveckling, eleverna känner nu mer lust än de gjorde 
innan.  
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Figur 10. En sammanställning över elevernas svar på vilken grad av lust de känner för matematiken, före 
och efter försöket. Man kan se en tendens till att de upplever att matematiken har blivit roligare. 
 
Ur diagrammet (Figur 10) kan man tyda att de flesta elever anser att matematiken har blivit 
lite roligare, efter undervisningsförsöket. Undantaget elev 5 och 13 som svarat lika vid båda 
mätningarna och elev 10 som anser att den känner mindre lust nu. Detta resultat motsägs dock 
genom intervjun med elev 10. Där uttryckte eleven att matematiktimmarna hade blivit roli-
gare nu, efter förändringarna. Intervjun med eleverna 1 och 2 gav även den samma bild, de 
ansåg båda att det hade blivit roligare på matematiktimmarna. Elev 1 säger: ”Det har blivit 
roligare,…… gillar det faktiskt mer nu…det är inte bara räkna hela lektionerna” (intervju 2 
med elev 1). Vilket även enkätsvaren tyder på, i dennes fall. Alla är de i intervjun överens om 
att matematiktimmarna blivit roligare, men det framgår inte om det tycker att matematik som 
ämne blivit roligare. Beräknas det totala medelvärdet för alla eleverna på förmätningen, ger 
det ett medelvärde på ca 3,1 och eftermätningen ger ett medel på 2,8, viket medför att även 
denna beräkning visar indikation på att klassen känner större lust till matematiken nu än innan 
försöket. Uttryck under försöksperioden som ytterligare stärkte mig som forskare och läraren 
Anna, var kommentarer från eleverna när schemat för dagens matematikpass skulle ritas upp 
på tavlan. Vid flera tillfällen hörde vi: ”ska vi ha kluringar idag? Det är sååå kul!” 
 
 



 

  27 

6.4.2 Matematik och hopplöshet 

 
Inga direkta slutsatser kan man göra ur diagrammet nedan (Figur 11) med avseende på om 
eleverna upplever att matematiken har blivit mindre hopplös. Medelvärde nära 1, innebär att 
eleven känner stor hopplöshet i matematikämnet, den är nära att ge upp. Ett medelvärde nära 
5, indikerar att inget med matematiken är problematiskt.  
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Figur 11. Diagrammet visar för- och eftermätningen om eleverna upplever hopplöshet i matematiken eller 
inte. Lågt medelvärde indikerar på känslan hopplöshet.  
 
 
De flesta tycker att matematiken känns bra, ett medelvärde på nära 5 tyder på att man inte 
anser att matematiken är hopplös. Klassens medelvärde sänktes från 4,5 till 4,3, vilket skulle 
tyda på att eleverna känner mer hopplöshetskänsla nu. Men ur diagrammet (Figur 11) kan 
man se elev 4 som vid eftermätningen utmärker sig mer än de andra. Denne elev har sänkt sitt 
medelvärde från 4,7 ned till 2,2. Väljer man att bortse från elev 4, ger det ett mätresultat på 
samma medelvärde som vid förmätningen, vilket skulle tyda på att eleverna i klassen inte 
upplever matematiken som mer hopplös nu än tidigare. De två elever som uppger hopplös-
hetskänslor, elev 4 och 9, kommer att kommenteras i nästa kapitel, 6.5. Elev 1 och 2, har fått 
mindre hopplöshetskänslor, viket intervjun styrkte. Där framkom det särskilt att elev 1, inte 
upplevde sig lika dålig i ämnet längre. Orsaken anger elev 1, berodde på att den efter första 
intervjun upplevde att den lärde känna sig själv bättre, fick större tro på sin egen förmåga, 
vilket har bidragit till att eleven inte känner sig lika deppad över matematiken längre. 
 
 

6.4.3  Matematikångest 

 
Ett lågt medelvärde indikerar att eleven känner ångest i situationer som hör ihop med mate-
matiken. Tio av de fjorton eleverna har ett medelvärde vid båda mätningarna på över 3, vilket 
skulle tyda på att de allra flesta inte känner ångest. Resultaten av för- och eftermätningen vi-
sar på att matematikångesten är oförändrad, medelvärdet för hela klassen är vid båda mät-
ningarna 3,8.  
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Figur 12. För- och eftermätningsresultat av elevernas matematikångest. Lågt medelvärde indikerar ång-
est. 
 
Elev 1 har ett medelvärde på 3,5 vid båda mätningarna. Under den första intervjun framkom 
det att eleven ställde höga krav på sig själv och känner sig besviken när den inte når upp till 
dem. Ur enkäten (Bilaga 2) kan men konstatera att ångesten mest är förknippad till provsitua-
tioner, det gäller både för elev 1 och 2. Vid den andra intervjun framkom det att elev 1, upp-
levde det som skönt att få tillbaka provet utan poäng, samt såg möjligheten att få förbättra sitt 
provresultat som något positivt. Elev 1 säger: ”jag typ jämförde mig med alla andra, …..nu 
tänker jag på hur mycket jag kan”, (intervju 2 med elev 1). Eleven berättade att den jämförde 
sina poäng med alla andras, hade eleven lägre poäng än sina kompisar, upplevdes en negativ 
känsla. De summativa proven har till funktion att rangordna eleverna och ger till följd att ele-
verna upplever lägre poäng som ett misslyckande. Detta i sin tur ger upphov till negativa 
känslor som b la stress och ångest (Korp, 2003). Att eleverna gör dessa jämförelser är enligt 
Hattie & Timperley (2007) vanligt förekommande. De tar reda på hur de ligger till jämfört 
med sina klasskompisar, även om beskedet inte alltid är önskvärt, (ibid). När jämförelsen inte 
längre var möjlig, upplevde informanterna att det var skönt, trots att alla (elev 1, 2 och 10), 
uttryckte saknad av poängen och möjligheten till att kunna jämföra. Men om de vara tvungna 
att välja, det gamla sättet med poäng eller det nya med möjlighet till att jobba igenom provet 
valde alla det nya sättet, utan poäng. 
 
 

6.5 Hur påverkas de två svaga elevernas känslor i form av lust, hopplöshet 
och ångest? 

 
Elev 4 och 9 gillar inget som har med matematik att göra, deras resultat inom denna kategori 
skiljer sig från övriga gruppens svar. Det finns ingen lust med matematiken, se Figur 10. 
Dessa båda tillhör den exkluderade gruppen som under flera års tid har fått särskilt stöd i 
matematiken, av specialläraren.  
 
Resultatet av enkätundersökningarna som redovisas i Figur 10, visar på en antydan hos båda 
eleverna att de tycker att matematiken har blivit, lite roligare. Intervjuerna efter undervis-
ningsförsöket stärker även detta resultat då båda uttrycker att matten känns lite bättre nu. Elev 
9 uttryckte känslan som den kände före varje mattetimme tidigare så här; ”Nej, nu är det 
matte”, på frågan om hur det kändes nu svarar elev 9; ”bättre i alla fall”, (intervju 2 med elev 
9). Båda hade svårt att ge orsaker till vad den större lustkänslan för matematiken kunde bero 
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på. Elev 4, uppger inte att någon förändring hade skett i undervisningen i enkät 2. Under in-
tervjun framkommer det dock att matematiken hade blivit roligare, men på frågan om det 
kunde bero på förändringarna som har skett under timmarna svarar elev 4, ”vilka då”, (inter-
vju 2 med elev 4). Elev 9 svarade i enkäten att en viss förändring av undervisningen hade 
skett, men kunde inte i intervjun specificera vad som i undervisningen hade ändrats. Dessa två 
elevers syn på undervisningsförsöket ger en negativ bild, vilket skulle tyda på att ingen för-
ändring har skett. Men de två elevernas uttalanden motstrider de övriga mätresultat, enkäten 
och observationerna samt intervjun med elev 1, 2 och 10 som alla tyder på att förändringar i 
undervisningen har skett, till det positiva. Man skulle kunna ställa sig frågan: Är det relevant 
att fråga dessa två elever om det har skett någon förändring, då de i vanliga fall är exklude-
rade från klassen 2 lektionspass av 3? Ingen av dem nämnde dock detta som någon tänkbar 
orsak. 
 
På frågan om elev 9 gillar grupp- och pararbete svarar den nej, men det är roligt att svara på 
frågor i helklass när man vet att svaret är rätt, anser eleven. Detta styrks av mina observatio-
ner som visar att elev 9 inte deltar aktivt i grupparbetet men lyssnar på diskussionen, vilket 
medför att den känner sig trygg, och kan räcka upp handen för att ge svaret till läraren i hel-
klassituation.    
 
Elev 9 kände även hopplöshet i matematikämnet, dennes medelvärde var lågt, 2,6 vilket bety-
der att hopplöshet var något som den kände ofta. Eftermätningen visade på en förändring. 
Medelvärdet höjdes med 0,3 enheter vilket inte indikerar på någon stor förändring, men 
granskar man fråga för fråga i enkätsvaren finner man att elev 9 inte längre önskar att den får 
slippa matematiken, (fråga 31, Bilaga 3). Från att i förmätningen ha svarat instämmer helt, 

kryssas i eftermätningen mitten alternativet, vilket jag tolkar som att matematiken inte längre 
ger lika starka negativa känslor som tidigare. Eleven känner sig inte längre lika värdelös som 
den gjorde vid första undersökningen, (fråga 30, Bilaga 3). Ångesten har också minskat hos 
elev 9, se Figur 12. Dessa förändringar i medelvärde är små men ändock tendenser som visar 
att de positiva känslorna har ökat och de negativa har minskat. Under den andra intervjun för-
stärks denna bild, då elev 9 uttrycker att det känns bättre att gå till matematiktimmen nu, ”det 
känns lite roligare under timmen” och att den inte längre vill slippa matematiken, eftersom 
”det är viktigt att lära sig” (intervju 2 med elev 9). Att slippa poängen på provet var en skön 
känsla uttrycker elev 9 under intervjun och att få chansen att jobba igenom det efteråt var ro-
ligt. Observationer visade på samma resultat, elev 9 jobbade engagerat och aktivt under hela 
räknepasset med ett leende på läpparna. På frågan om hur elev 9 skulle vilja fortsätta sitt jobb 
med matematiken, i klassen eller i den lilla gruppen, blir svaret först, i lilla gruppen. Men ef-
ter en stunds diskussion väljer elev 9 att få stanna i klassrummet om den får sitta med någon 
av sina kompisar som också brukar gå till specialläraren.  
 
Elev 4 har i eftermätningen uppnått högre grad av hopplöshet och ångestkänslor. Vid förmät-
ningen fanns det inga problem med matematiken, allt fungerade bra, förutom att det var ett 
tråkigt ämne. Under den första intervjun framkom samma bild. Elev 4 hade tro på sig själv, 
misslyckas man tog man nya tag och det skulle ordna sig. Siktade på betyg som G eller VG i 
ämnet som slutbetyg i 9:an. Sammanställningen av enkät 2 visar att nu känner elev 4 en stark 
oro över hur den ska klara av matematiken, (fråga 36, Bilaga 3), känner sig värdelös och öns-
kar att den skulle kunna få slippa matematiken, (fråga 30 och 31, Bilaga 3). Dessa svar var 
raka motsatsen till vad som elev 4 svarade innan undervisningsförsöket. Under den andra in-
tervjun framkommer det att eleven efter den första intervjun insett att matematiken är viktig 
och att man behöver bra betyg för att kunna komma in på gymnasiet. Tror fortfarande på sig 
själv och att den har förmågan att lyckas i matematiken, men säger samtidigt att den är i be-
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hov av mycket hjälp i form av undervisning. Detta är något som elev 4 inte anser sig kunna 
påverka. Saknar den lilla gruppen och de sköna stolarna hos specialläraren, vill fortsätta sin 
undervisning där, men kommer då att sakna kluringarna i klassen. 
 
 

7 Diskussion 

 
Mitt syfte med detta undervisningsförsök i formativ bedömning var först att studera om un-
dervisningen på kort tid kunde bli mer formativ till sin karaktär. Dessutom ville jag studera 
effekterna av försöket, med fokus på om elevernas motivation och känslor för ämnet. Ett sär-
skilt fokus kom att riktas mot elever i matematiksvårigheter. Nedan ges en avslutande diskus-
sion till mina resultat samt inblick i vad som kan ha påverkat studien i olika aspekter. 
 
 

7.1 Lektionerna och den formativa bedömningen  

 
Att implementering av den formativa bedömningen i undervisningen ledde till förändrade 
undervisningsmetoder, anser jag mig funnit belägg för genom mina undersökningar. Detta 
trots den korta tid som försöket pågick, samt att tiden förkortades ytterligare på grund av att 
läraren var sjuk under totalt två veckor.   
 
Den genomgång av formativ bedömning som läraren Anna erhöll av mig innan försöket bör-
jade var lagom till sin omfattning, i ett start skede. Black et al. (2003) skriver att det viktigast 
som läraren behöver när en förändring av detta slag ska genomföras, är bekräftelse på att för-
ändringen ger det resultat som det var tänkt. Jag håller med Black et al, det som gjorde att 
försöket gick framåt var dessa bekräftelser som läraren upplevde under varje lektionen. Att     
t ex rätta proven utan poäng mötte på stort motstånd från både Anna och specialläraren, men 
de skulle ge det ett försök i alla fall. Lektionen när proven skulle delas ut hade vi samtalat 
Anna och jag, om att eleverna skulle reagera negativt på att de inte fick sina poängresultat. 
Hon var väl förberedd med argument för att kunna bemöta alla frågor, trots att hon själv tviv-
lade. Lektionen blev försökets höjdpunkt, för oss båda. Anna förstod hur negativt poängen 
kunde påverka de svaga eleverna, men även elever med hög prestationsångest. Det kändes 
som en liten seger för mig, nu behövde jag inte argumentera mer för vad forskningen sa, hon 
var övertygad om att metoderna fungerade.  
 
Om förutsättningarna hade varit annorlunda med mer tid för handledning och möjlighet att 
fördjupa hennes kunskaper inom området på ett bättre sätt, hur skulle det ha påverkat resulta-
tet? Jag bedömer att Anna med säkerhet skulle ha utvecklats ännu mer inom den formativa 
bedömningen. Hon skulle kunna ha fokuserat mer på att söka information om elevens kun-
skapslägen, genom att hon skulle ha blivit mer trygg i vad den formativa bedömningen inne-
bär. Under vårt försök fokuserade Anna främst på de förändringar som hon skulle genomföra, 
utan tanke på den information som hon fick tillbaka många gånger. Men jag tror inte att det 
skulle ha lett till ökad motivation hos eleverna och inte heller till att de skulle uppleva mer 
positiva känslor än vad de gjorde under försöket. Där är tiden än större avgörande faktor än 
Annas kunskaper i formativ bedömning. Jag finner stöd för detta hos Black et al. (2003) som 
menar att eleverna behöver tid och stöd för att förändra sig och bli mer aktiv över sin egen 
inlärning. I beaktning bör också tas att känslor är något som uppkommer genom kognitiva 
processer som bygger på tidigare upplevda erfarenheter (Ahlberg, 2001). Utgår man från både 
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expectency-value och self-worth theroy (Schunk et al. 2002) inser man att det tar tid och 
krävs många nya positiva erfarenheter för att förändra elevers inställning till matematiken, 
eftersom de under flera år upplevt ständiga misslyckanden.  
    
Att utvecklas som handledare ingick inte i mitt syfte men innehåller en viktig personling erfa-
renhet. Att handleda läraren Anna i denna undervisningsstrategi innebar att jag kopplade ihop 
teorin med praktiken samtidigt som jag kunde studera resultaten på åskådar plats. Dessa erfa-
renheter ser jag som det primära, eftersom jag som blivande speciallärare i matematik enligt 
högskoleförordningen, bland annat ska; 
 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hin-

der och svårigheter i olika lärmiljöer 

 
och 
 

leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever, (SFS 2007:638) 
 

Genom de erfarenheter och kunskaper som detta projekt har gett mig, kommer jag att vara 
mer förberedd för kommande arbetsuppgifter. 
 
 

7.2 Klassens motivation och känslor 

  
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att resultaten utifrån intervjuerna och mina ob-
servationer visar på att alla eleverna anser att matematiktimmarna har blivit roligare. Enkä-
terna visar också en tendens till att matematiken som ämne har blivit lite roligare. Enligt mo-
tivationsteorierna ska då även motivationen öka, vilket inte visade sig genom enkätundersök-
ningen, men observationerna visade på att eleverna jobbade mer aktivt under timmen vilket 
tyder på att motivationen har ökat, enligt Hannulas definition av motivation, (2006). De svaga 
elevernas motivation ökade tydligt när värdet på dagens arbete, blev större än risken att miss-
lyckas, under det tillfälle då de fick rätta sitt prov och slippa omprov, helt enligt den modell 
(Figur 1) som beskrivs genom expectancy-value theory, (Schunk et al., 2002).  
 
Schema i schemat var ett sätt att få läraren att planera upp sin lektion bättre och ge lektionerna 
annat innehåll än enbart enskild tyst räkning. Det nya accepterades av eleverna direkt. Akti-
viteten var hög vid uppgifter som medförde att de i grupp löste olika problem, eller samtalade 
om vad svaret kunde vara. Ett vanligt förekommande utrop när eleverna kom in till lektionen, 
var ”ska vi ha kluringar idag? Det är sååå kul!” Både läraren Anna, specialläraren och jag 
uppmärksammade detta, vilket medförde att det var enklare att övertyga läraren om de föränd-
ringar som jag ville att hon skulle genomföra. Att aktiviteten ökar under lektioner då arbets-
sätten varierar, visar även skolverkets rapport på (2003a). 
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7.3 De två svaga elevernas motivation och känslor 

 
De två svagpresterande eleverna, (4 och 9), gav anspråk på att de saknade den lilla gruppen 
som de var van vid. Enligt Malmer (2002) skulle detta kunna tyda på att dessa två elever kän-
ner ett visst beroende av den vanliga stödundervisningen som de var van att få. De uttrycker 
att där är det lugn och ro, samtidigt är det dessa två som gör det oroligt i klassrummet. Grup-
pen och miljön har gett dem trygghet, inte kunskaper i matematik. Men måste de välja vill 
åtminstone elev 9, stanna kvar i klassrummet om den får jobba med någon kompis från den 
lilla gruppen, för det har blivit lite roligare med matematiken.  
 
Elev 4 som efter försöket nu upplever större hopplöshet anser själv att den är i behov av 
mycket hjälp, iform av undervisning. Insikten om att eleven själv måste ta tag i sin matematik 
har gjort att målet är för högt satt för eleven, därför lägger den över ansvaret på läraren, enligt 
mig. Elev 4 behöver tydliga delmål och bekräftelse i form av feedback på processen, för att se 
sin egen utveckling och bli mer motiverad (Hattie & Timperley, 2007). En orsaksförklaring 
av Elev 4:s förändringar utifrån expectancy-value theory (Figur 1) kan vara att elevens sociala 
värld och de kognitiva processerna har förändrats, eftersom den nu är tillsammans med klas-
sen och inte längre skyddad i den lilla gruppen. Elevens mål är fortfarande de samma, minst G 
när den går ut 9:an, men Elev 4 har insett att det krävs en arbetsinsats av eleven själv. Den 
anser sig ha förmågan, men uppgifterna är för svåra vilket gör att den attribuerar sina brister 
till att den är i behov av mycket undervisning och hjälp. Elev 4 har insett värdet i varför den 
måste jobba med matematiken. Men arbetsinsatsen är för hög och risken att misslyckas är 
stor, vilket medför att Elev 4 väljer att sitta av tiden i väntan på denna hjälp och undervisning. 
Resultatet blir ett negativt prestationsbeteende (Schunk et al. 2002).  
 
En analys av det insamlade datamaterialet om dessa två elevers beteenden i klassrummet ut-
ifrån self-worth theory, ger en bild av att dessa två elever känner ett hot mot det egna jaget 
vilket gör att de överlever matematiktimmarna genom att utveckla olika beteenden som tyder 
på överlevnadsstrategier. De har sedan flera år tillbaka stämplats som elever i behov av sär-
skilt stöd i matematik och givits specialundervisning i liten grupp. Beteendet som eleverna 
visar vid genomgångar talar tydligt om att de inte vill utsätta sig för risken att misslyckas och 
därför avstår från att aktivt delta. En elev som accepterar att den misslyckas på grund av låg 
tro på sin egen förmåga, väljer oftast att inte anstränga sig (Skaalvik, 1993 s. 306). Wiliam 
(2007) menar att det blir viktigare för eleven att undvika se dum, ut i den sociala miljö som de 
befinner sig i än att jobba med matematikuppgifterna, om de tror att chansen att misslyckas är 
stor. Enligt Skaalvik (1993) är det ett vanligt problem bland tonåringar i inlärningssvårigheter, 
i miljöer där elevernas prestationer jämförs. En analys genom modellen som beskriver ex-
pectancy-value theory (Figur 1) kan man finna samma bild.  
 
Elevens sociala värld 
Genom att följa modellen som beskrivs i Figur 1, kan man konstatera att dessa två elevers 
sociala värld är klassrummet med dess klasskompisar. För dem, är de eleverna som i vanliga 
fall brukar få särskilt stöd i matematikämnet, vilket ger indikationer till både dem själva och 
klassen att de har låg förmåga i matematik. Elev 4 och 9 är de elever som går till speciallära-
ren. I klassrummet vistas dessa två elever enbart en lektion av tre i vanliga fall. 
 
Kognitiva processerna 
Eleverna känner sig inte hemma i klassrummet, här brukar de som är duktiga i matematik 
jobba. De uttrycker båda oro för att misslyckas att svara på frågor i helklass, vilket kan betyda 
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att de har erfarenhet av det. Miljön i helklass känns inte tillräckligt trygg för dem, för att våga 
utsätta sig för detta. Tidigare händelser och erfarenheter tolkas. 
 
Förväntningar som påverkar 
Känslomässiga minnen gör sig påminda. De kortsiktiga målen i matematik, är försöka klara 
proven och de långsiktiga är att gå ut nian med minst G. Att visa sina prestationer på lektioner 
är inte något mål. Hellre lat än dum, eftersom det är pinsamt att misslyckas i klassrummet. 
 
Dessa tre processer bidrar till hur eleven värderar (value) uppgiften. Värdet på att svara snabbt 
på en fråga vid genomgång är inte särskilt högt, då risken för att misslyckas bedöms vara stor. 
Eleven har låga förväntningar (expectancy) på sig själv att lyckas. Genom dessa processer 
bildas motivationstankarna och eleverna visar sitt val genom ett visst beteende. För Elev 4 
och 9 betyder det, att de vanligen har låg tro på sina möjligheter att nå framgång i matemati-
ken och därför låg motivation att jobba med ämnet och besvara frågor i klassrummet. Jämför 
man detta mot de tillfällen då klassen innan svar skulle avläggas hade par- eller gruppsnack, 
inser man vilket stort värde ett sådant arbetssätt har för elever i svårigheter. Risken att miss-
lyckas minimerades och de deltog plötsligt aktivt i undervisningen och visade sin vilja att 
svara, genom att ivrigt räcka upp handen. Ett tydligt bevis för att formativ bedömning som 
undervisningsstrategi ökar elevernas motivation, anser jag.  
 
Ytterligare belägg, ges genom analys av den enorma arbetsinsats som dessa två elever gjorde 
när de fick chansen att omarbeta sitt provresultat, även det ur expectancy-value theory. I 
denna situation blev värdet i att försöka större, än risken att misslyckas. Målet blev tydligt, en 
arbetsinsats och de kanske skulle slippa göra omprov. Lärare uttryckte även förväntningar på 
att alla skulle lyckas. Alla i klassen skulle göra om, klassen fick på så sätt inte några vinnare 
och förlorare. Därför blev elev 4 och 9 motiverade till ett ökat engagemang och visade på 
uthållighet.  
 
Under intervjuerna ställde jag ofta frågan; hur kändes det då? i anslutning till tillfällen då jag 
sett att de jobbat aktivt, engagerat och sett glada ut. Känslor är svåra att besvara och särskilt i 
efterhand när känslan inte finns kvar, men det svar som jag fick var, det ”kändes bra” och ”det 
var roligt”. Precis den känslan jag ville att de skulle få känna, när de är på matematiktimmen 
och lär sig matematik. Forskare talar om ”flow” när detta inträffar, ett tillstånd av perfektion 
då man gör sitt bästa utan att tänka, (Skolverket, 2003;Wiliam, 2007 s.1082). Jag tror att detta 
fenomen inträffade för den grupp där elev 4 och 9 deltog i, när de rättade sina prov tillsam-
mans i grupp.  
 
Det är få förunnat att få chansen att studera hur elevens motivation och känslor till matemati-
ken kan påverkas, genom att undervisningen förändras. Det har varit en häftig upplevelse. 
Genom samtalen som jag och läraren Anna har haft efter lektionerna, där vi delgivit de reak-
tioner som vi sett och hört från eleverna, samt våra egna reflektioner har bidragit till att jag 
liksom många andra forskare, (Black & Wiliam, 2008; Lunde, 2008; Löwing, Malmer, 2002; 
2008; Sjöberg, 2006) insett att undervisningen är matematiklärarens nyckel till att kunna före-
bygga, men även hjälpa elever som har hamnat i matematiksvårigheter. Resultaten blev inte 
häpnadsveckande, men försöket var småskaligt i omfång och tid. Det finns ändock glimtar där 
man sett att motivationen har påverkats positivt som när elev 4 och 9 svarade på 
matematikfrågor i helklass, följt av ett leende på deras läppar. Den glädjen som deras ögon 
utstrålade gick inte att ta miste på och det var en fröjd att se. Enligt Black et al. (2003) skulle 
en tro på bestående förändring under denna korta tid vara, ”unfair to them”, (s. 101). Föränd-
ringar tar och måste få ta tid. 
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7.4 Brister och felkällor 

 
Nedan kommer en beskrivning av vad som kan ha påverkat undervisningsförsöket samt studi-
ens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
 

7.4.1  Brister i undervisningsförsöket 

 
Faktorer som har påverkat resultatet av detta undervisningsförsök är många. Det första pro-
blemet var att några elever i klassen var exkluderade från den vanliga matematikundervis-
ningen 2/3 av veckans lektioner. För att kunna genomföra försöket på hela klassen, valde vi 
att alla elever stannade kvar och specialläraren kom in till klassrummet istället. Detta innebar 
en stor förändring i undervisningssituationen redan innan försöket startade, för dessa elever. 
Elev 4 och 9 tillhörde denna grupp och under intervjun framkom det att de hade erhållit denna 
typ av stödundervisning under många år.   
 
Försöket startade vecka 42 och pågick fram till och med vecka 49, under denna period inföll 
elevernas höstlov på en vecka, därefter insjuknade matematikläraren vid två tillfällen, vilket 
gjorde att de hade olika vikarier under totalt två veckor. På grund av dessa missöden, trots allt 
fullt naturliga, blev det inte någon kontinuitet i undervisningsförsöket. En faktor som enligt 
mig påverkat försöket negativt. Dessutom är jag både som forskare och handledare oerfaren, 
vilket i sin tur har påverkat den insats som läraren Anna har bidragit med och det stöd som 
hon fått av mig. Tiden för att samtala, strukturera och reflektera över de förändringar som 
skulle genomföras, blev kort. Vi träffades ca 10 minuter före och efter varje lektion, de tänkta 
mötespassen varje vecka försvann på grund av att läraren hade utvecklingssamtal under denna 
period på terminen. Tidsbristen gjorde också att lärardagboken inte blev det verktyg som jag 
hade tänkt, den fylldes i efter lektionen, vid de få tillfällen som det är skrivet i den. Materialet 
som jag hade lämnat till läraren för att sätta sig in i den formativa bedömningen djupare, läs-
tes aldrig! Men trots alla brister var vinsterna och insatserna större. Förändringar tar tid, lära-
ren behöver stöd och tid för att kunna förändra, små steg i taget är viktigt för både lärare och 
eleverna, (Black et al. 2003). 
 
 

7.3.2 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
Validiteten i studien stärks eftersom jag har valt att göra en triangulering av mina olika in-
samlade data som kopplats samman med den tidigare forskningen. Som grund till enkätfrå-
gorna utfick jag ifrån redan tidigare testade enkätfrågor, där vissa justeringar och tillägg gjor-
des, (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002). Enkäten testades två gånger med avseende på tids-
aspekten och frågekonstruktionen. Det man kan ställa sig tveksam till är om enkätfrågorna 
alla gånger svarade mot det jag med studien var intresserad att mäta.  
 
Till observationerna och observationsprotokollen utgick jag ifrån Skaalviks (1993), undersök-
ning. Protokollen gjorde det möjligt att utföra varje observation på ett liknande sätt. Inför in-
tervjuerna försökte jag sätta mig in i rollen som ”malmletare”, och utgå från Kvales (1997) 
råd att ge informanten tid och sammanfatta det som sagts för att på så sätt kontrollera om jag 
uppfattat informanten rätt. Men självklart har mina resultat påverkats av att jag är en ovan 
forskare, vilket påverkar reliabiliteten negativt. 
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Att uttala sig generellt om mina resultat är inte möjligt eftersom studien enbart är utförd i en 
klass. Men på grund av forskning som ger en överensstämmande bild över det som jag har 
sett och kommit fram till, ökar sannolikheten att ett liknade resultat skulle erhållas med andra 
liknande lärare och klasser. 
 
 

7.5 Fortsatta studier 

 
Denna resa har varit en egotripp för mig som matematiklärare och blivande speciallärare i 
matematik. Jag har sett möjligheter och blivit övertygad om att denna undervisningsstrategi 
som formativ bedömning är, kan hjälpa eleverna att känna mer lust för matematiken, viket är 
en förutsättning för att de ska kunna lära sig. Det som rapporten kan visa, är inget mot det jag 
har fått uppleva under mina observationer i klassrummet. Läraren Anna tackade mig för att 
hon fått chansen att vara med i denna studie. Hon sa: ”Tack för att jag fick följa med på den 
här resan, det har varit jätte kul!” (26 november 2009, personligt samtal). Jag är tacksam i min 
tur för att hon ställde upp och gjorde denna undersökning möjlig. Jag är helt övertygad att hon 
kommer att fortsätta på den formativa väg som vi har börjat med, men det finns fler matema-
tiklärare än Anna. Det som jag nu ställer mig frågande till och önskar undersöka är:  
 

• Hur motiverar vi de omotiverade matematiklärarna till att använda mer formativa 
metoder i sin undervisning och se sin del i problemen? 

  
• Hur pass mycket bättre skulle resultaten bli om förutsättningarna hade varit bättre för 

läraren, genom mer tid för att sätta sig in i den formativa bedömningen och mer tid till 
reflektion med handledaren eller kollegor. 
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Hej!      2009-09-30 
  
Jag heter Christina Lundgren och läser sista terminen på speciallärarprogrammet i matematik, 
vid Umeå Universitet. Under denna termin, 2009 ska jag göra mitt examensarbete där jag valt 
att studera om motivationen hos eleverna kan förbättras med hjälp av formativ bedömning i 
matematikundervisningen. Jag vände mig er ert barns matematiklärare, XXX YYYYY med 
frågan om hon kunde delta i denna studie. Hon ställde sig genast positiv till detta eftersom 
den individuella utvecklingsplanens (IUP:n), skriftliga omdömen ska grundas på en formativ 
bedömning. 
 
Dagens undervisning är till stor del summativ, en mätmetod som innebär att läraren kan kolla 
av vad eleverna lärt sig eller inte lärt sig. Detta görs vanligen genom prov och diagnoser.  
Denna metod resulterar i ett visst antal poäng på ett prov eller ett betyg. Den formativa be-
dömningen ska leda till att eleven och läraren blir medveten om hur långt eleven har kommit 
mot målet och vad den behöver göra för att nå målet.  
 
Studien kommer att innebära att eleverna svarar på två enkäter, angående matematik och dess 
inställning till ämnet, en i början av min undersökning och en i slutet. Några elever kommer 
också att få chansen att bli intervjuade. Jag kommer också att göra ett antal observationer i 
klassrummet. Allt material kommer att hanteras utifrån de forskningsetiska riktlinjerna. Men 
för att kunna göra någon jämförelse mellan dessa två enkäter kommer eleverna att måsta 
skriva namn på dem. Detta kommer därefter att avpersonifieras och all information kommer 
att behandlas fullständigt konfidentiellt, vilket innebär att skolan, läraren och alla eleverna 
kommer att vara anonyma i min rapport.  
 
Det är självklart frivilligt att delta i undersökningen. Men min förhoppning är att alla elever i 
denna klass vill medverka. Har ni frågor angående min undersökning är ni välkommen att 
höra av er till mig på e-postadressen; xxxxxx, eller telefon yyy-yyyyyy. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
Christina Lundgren 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Målsmans medgivande, lämnas till XXX måndagen den 5 oktober 2009. 
 
 
Till detta ger jag mitt godkännande 
 
Elevens namn:_______________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavare:______________________________________________________________ 
 
 
Namförtydligande:____________________________________________________________



  Bilaga 2 

 

ENKÄT 1 
 
 
Här kommer den första av två enkäter som jag önskar ha svar på. Med 
denna enkät vill jag ta reda din syn på era matematiklektioner, samt din 
inställning till ämnet matematik. Jag skulle uppskatta om du svarade så 
ärligt som möjligt eftersom min undersökning är beroende av just dina svar. 
 
Svaren kommer enbart att läsas av mig, och du som elev kommer att vara helt anonym i min 
rapport. Men eftersom det kommer att komma en enkät till, är jag beroende av att kunna 
koppla dina svar till de båda enkäterna, och därför behöver jag att veta ditt namn. När båda 
enkäterna är besvarade kommer namnen att tas bort och ingen kan koppla svaren till dig. 
   
    Tack för din hjälp! / Christina 
 
 
NAMN:_______________________________________ 
 
 

 Frågor om lektionen 
 

Varje 
lektion 

Nästan 
varje 

lektion 
Ibland Sällan Aldrig 

1 Hur ofta har läraren genomgång?  � � � � � 

2 
Hur ofta samarbetar du med en 
kompis? 

 � � � � � 

3 Hur ofta samarbetar du i grupp?  � � � � � 

4 
Hur ofta förklarar du för någon 
annan hur du har tänkt när du löst 
en uppgift? 

 � � � � � 

5 Hur ofta talar ni om vad ni ska 
lära er i matematik? 

 � � � � � 

6 Hur ofta kopplar ni ihop det ni lär 
er med målen i matte? 

 � � � � � 

7 Hur ofta har ni prov/diagnoser?  � � � � � 

8 Hur ofta rättar du dina fel, på de 
prov och läxor som återlämnas? 

 � � � � � 

9 Hur ofta har ni klassrumsdis-
kussioner? 

 � � � � � 

10 Hur ofta redovisar ni elever på 
tavlan? 

 � � � � � 

11 
Hur ofta jobbar ni med beting, 
iform av att hinna ett visst antal 
sidor i boken? 

 � � � � � 
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   Instämmer 
helt    Istämmer 

inte alls 

12 Jag gillar matte 
  

�  �  �  �  �  

13 Jag är bra på matte 
  

�  �  �  �  �  

14 Jag tycker att det är kul att gå till 
mattetimmen 

 
 

 
�  �  �  �  �  

15 Jag tar hem matteboken och 
räknar, för att det är kul 

  
�  �  �  �  �  

16 Svåra uppgifter ser jag som roliga 
utmaningar 

  
�  �  �  �  �  

17 Mattetimmen går alltid så fort 
  

�  �  �  �  �  

18 Jag tycker att det är kul att skriva 
matteprov 

  
�  �  �  �  �  

19 Jag gillar vår mattelärare 
  

�  �  �  �  �  

20 
Jag vågar be läraren om hjälp 
flera gånger, utan att känna mig 
dum 

  
�  �  �  �  �  

21 Jag tycker att det är kul att få 
tillbaks prov och läxor 

  
�  �  �  �  �  

  
 Instämmer 

helt    Istämmer 
inte alls 

22 Om jag inte förstår, brukar jag 
skriva av facit 

  
�  �  �  �  �  

23 Matten är så svår att jag nästan 
har gett upp 

  
�  �  �  �  �  

24 Redan innan timmen börjar vet 
jag att jag inte kommer att förstå 

  
�  �  �  �  �  

25 När jag tänker på matten blir jag 
deppad 

  
�  �  �  �  �  

26 Jag klarar inte proven, trots att 
jag pluggat 

  
�  �  �  �  �  

27 Jag saknar förmågan att lära mig 
matte 

  
�  �  �  �  �  

28 Det känns meningslöst att räkna 
då det ändå bara blir fel  

  
�  �  �  �  �  

29 Hur mycket jag än försöker så 
lyckas jag aldrig 

  
�  �  �  �  �  

30 Jag känner mig värdelös i matte 
 

 �  �  �  �  �  

31 Jag önskar att jag skulle kunna få 
slippa matten 

 
 �  �  �  �  �  
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                                          Tack 
              och 
            lycka till med matten! 

  
 Instämmer 

helt   Istämmer 
inte alls 

32 Jag ber hellre mina kompisar om 
hjälp än läraren 

 
 �  �  �  �  �  

33 Jag känner mig nervös före prov 
och diagnoser 

 
 �  �  �  �  �  

34 
Jag tycker det är jobbigt att få 
tillbaks prov och diagnoser 

 
 �  �  �  �  �  

35 Jag blir nervös om jag måste svara 
högt på en fråga i helklass 

 
 �  �  �  �  �  

36 
Jag oroar mig för hur jag ska 
klara av matten 

 
 �  �  �  �  �  

37 Det känns ofta ”gruvsamt” att gå 
till mattetimmen 

 
 �  �  �  �  �  

38 Jag brukar ofta ta hem 
matteboken för att öva hemma 

 
 �  �  �  �  �  

39 Jag känner mig ofta stressad över 
matten 

 
 �  �  �  �  �  

40 
Jag känner mig ofta nervös för att 
jag inte förstår hur jag ska lösa 
uppgifterna i boken 

 
 �  �  �  �  �  

41 
Jag känner mig ofta stressad över 
att jag inte har pluggat tillräckligt 
inför prov 

 
 �  �  �  �  �  

42 
Jag är oftast motiverad till att 
räkna under mattetimmen 

 
 �  �  �  �  �  

43 Jag är koncentrerad på 
mattetimmen 

 
 �  �  �  �  �  

44 Jag tänker ofta på annat än 
matteuppgifterna under timmen 

 
 �  �  �  �  �  
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ENKÄT 2 
 
Här kommer nu den andra enkäten. Jag vill nu veta om du anser att 
det har skett någon förändring under den tid som jag har varit hos 
er i klassrummet. Jag skulle uppskatta om du svarade så ärligt som möjligt 
eftersom min undersökning är beroende av just dina svar. 
 
Svaren kommer enbart att läsas av mig, och du som elev kommer att vara helt anonym i min 
rapport. Men för att kunna koppla dina svar till de båda enkäterna, behöver jag veta ditt namn. 
När båda enkäterna är besvarade kommer namnen att tas bort och ingen kan koppla svaren till 
dig. 
   
    Tack för din hjälp! / Christina 
 
 
NAMN:_______________________________________ 
 
 

 Frågor om lektionen 
 

Varje 
lektion 

Nästan 
varje 

lektion 
Ibland Sällan Aldrig 

1 Hur ofta har läraren genomgång?  � � � � � 

2 Hur ofta samarbetar du med en 
kompis? 

 � � � � � 

3 Hur ofta samarbetar du i grupp?  � � � � � 

4 
Hur ofta förklarar du för någon 
annan hur du har tänkt när du löst 
en uppgift? 

 � � � � � 

5 Hur ofta talar ni om vad ni ska 
lära er i matematik? 

 � � � � � 

6 Hur ofta kopplar ni ihop det ni lär 
er med målen i matte? 

 � � � � � 

7 Hur ofta har ni prov/diagnoser?  � � � � � 

8 Hur ofta rättar du dina fel, på de 
prov och läxor som återlämnas? 

 � � � � � 

9 
Hur ofta har ni klassrumsdis-
kussioner? 

 � � � � � 

10 Hur ofta redovisar ni elever på 
tavlan? 

 � � � � � 

11 
Hur ofta jobbar ni med beting, 
iform av att hinna ett visst antal 
sidor i boken? 

 � � � � � 
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   Instämmer 
helt    Istämmer 

inte alls 

12 Jag gillar matte 
  

�  �  �  �  �  

13 Jag är bra på matte 
  

�  �  �  �  �  

14 Jag tycker att det är kul att gå till 
mattetimmen 

 
 

 
�  �  �  �  �  

15 Jag tar hem matteboken och 
räknar, för att det är kul 

  
�  �  �  �  �  

16 Svåra uppgifter ser jag som roliga 
utmaningar 

  
�  �  �  �  �  

17 Mattetimmen går alltid så fort 
  

�  �  �  �  �  

18 Jag tycker att det är kul att skriva 
matteprov 

  
�  �  �  �  �  

19 Jag gillar vår mattelärare 
  

�  �  �  �  �  

20 
Jag vågar be läraren om hjälp 
flera gånger, utan att känna mig 
dum 

  
�  �  �  �  �  

21 Jag tycker att det är kul att få 
tillbaks prov och läxor 

  
�  �  �  �  �  

  
 Instämmer 

helt    Istämmer 
inte alls 

22 Om jag inte förstår, brukar jag 
skriva av facit 

  
�  �  �  �  �  

23 Matten är så svår att jag nästan 
har gett upp 

  
�  �  �  �  �  

24 Redan innan timmen börjar vet 
jag att jag inte kommer att förstå 

  
�  �  �  �  �  

25 När jag tänker på matten blir jag 
deppad 

  
�  �  �  �  �  

26 Jag klarar inte proven, trots att 
jag pluggat 

  
�  �  �  �  �  

27 Jag saknar förmågan att lära mig 
matte 

  
�  �  �  �  �  

28 Det känns meningslöst att räkna 
då det ändå bara blir fel  

  
�  �  �  �  �  

29 Hur mycket jag än försöker så 
lyckas jag aldrig 

  
�  �  �  �  �  

30 Jag känner mig värdelös i matte 
 

 �  �  �  �  �  

31 Jag önskar att jag skulle kunna få 
slippa matten 

 
 �  �  �  �  �  
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45. Tycker du att det har skett någon förändring på mattetimmarna?          JA� NEJ� 
 
 
46. Om du svarar JA, vad är det som har varit annorlunda?____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
48. Vad tycker du ha varit bra?__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
49. Vad har varit mindre bra? ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Tack och   
                                                      lycka till  med matten!              

 

  
 Instämmer 

helt   Istämmer 
inte alls 

32 Jag ber hellre mina kompisar om 
hjälp än läraren 

 
 �  �  �  �  �  

33 Jag känner mig nervös före prov 
och diagnoser 

 
 �  �  �  �  �  

34 
Jag tycker det är jobbigt att få 
tillbaks prov och diagnoser 

 
 �  �  �  �  �  

35 Jag blir nervös om jag måste svara 
högt på en fråga i helklass 

 
 �  �  �  �  �  

36 
Jag oroar mig för hur jag ska 
klara av matten 

 
 �  �  �  �  �  

37 Det känns ofta ”gruvsamt” att gå 
till mattetimmen 

 
 �  �  �  �  �  

38 Jag brukar ofta ta hem 
matteboken för att öva hemma 

 
 �  �  �  �  �  

39 Jag känner mig ofta stressad över 
matten 

 
 �  �  �  �  �  

40 
Jag känner mig ofta nervös för att 
jag inte förstår hur jag ska lösa 
uppgifterna i boken 

 
 �  �  �  �  �  

41 
Jag känner mig ofta stressad över 
att jag inte har pluggat tillräckligt 
inför prov 

 
 �  �  �  �  �  

42 
Jag är oftast motiverad till att 
räkna under mattetimmen 

 
 �  �  �  �  �  

43 Jag är koncentrerad på 
mattetimmen 

 
 �  �  �  �  �  

44 Jag tänker ofta på annat än 
matteuppgifterna under timmen 

 
 �  �  �  �  �  
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Observationsprotokoll lektionen 
 
Datum:________________ Tid:___________________ 
Närvarande:___________________________________ 
 
 Ja Nej Tid / 

 Betänketid   
Kommentarer 

Genomgång     
 

Dagens mål     
 

Veckomål     
 

Klassrums-
diskussioner 

    
 
 

Tydligt avslut     
 

     

Arbetssätt  

Grupparbete     

Pararbete     

Enskilt arbete     

Övrigt: 
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Observationsprotokoll elever 
Datum:________________________Tid:___________________Närvarande:________________________________ 

 
Elev 1 Elev 2 
Tid Jobb Ej 

Jobb 
Kommentar och beteende  
1) störande beteende, 2) sakar motor,  
3)gör sig osynlig, 4) lotsas jobba hårt 

Tid Jobb Ej 
Jobb 

Kommentar och beteende 
1) störande beteende, 2) sakar motor,  
3)gör sig osynlig, 4) lotsas jobba hårt 
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Intervjuguide, elev 
Enjoyment 

1) Efter att läst igenom dina svar i enkäten uppfattar jag att du gillar/inte gillar.. 
2) Stämmer det? 
3) Vad beror det på att du känner så? 

Hoplessness 
4) Efter att läst igenom dina svar i enkäten uppfattar jag att du tycker..  
5) Stämmer det? 
6) Vad beror det på att du känner så? 

Anxiety 
7) Efter att läst igenom dina svar i enkäten uppfattar jag att du …. 
8) Stämmer det? 
9) Vad beror det på att du känner så? 

Motivation 
10) Du är ganska motiverad /omotiverad.. 
11) Vad beror det på? 

 
Yttre eller inre motivation (Expectancy-value theory) 
Vad har du för mål i matematik? 
Om uppgiften verkar svår, vad gör du då? (försöker en stund/länge, hoppar över) 
Om du försöker, fast det är svårt vad beror det på? 
Om du väljer att inte försöka vad beror det på? 
 
Orsaker till success or failure, (Attribution theory)  
Om du lyckas på ett prov, vad beror det på? (tur, otur, lätt prov, pluggat mycket, har förmåga) 
Om du misslyckas på ett prov vad beror det på? (otur, svårt prov, pluggat mycket, inte pluggat, kan ej 
lära mig) 
 
Tror du att alla kan lära sig matematik? 
Vad beror det på om man är bra i matematik? 
Vad beror det på om man är mindre bra i matematik? 
 
Självreglering 
Brukar du jämföra dina resultat med dina klasskompisars? 
Brukar du visa upp dina prov/resultat hemma? 
Brukar du samarbeta med någon i klassen? 
Brukar du delta i klassrumsdiskussioner? 
Hur upplever du att svara på frågor i helklass? 
Är det något du brukar göra? 
Hur upplever du att skriva på tavlan inför klassen? 
Är det något du brukar göra? 
 
Skulle du vilja ha egna instruktioner av läraren i matematik? 
Skulle du vilja ha egna prov? 
Tar du emot extra hjälp i matematik om du skulle bli erbjuden? 
Får du hjälp med matematiken hemma? 
Vad skulle få dig att engagera dig i matematiken? 
 
Mirakelfrågan: 
Du vaknar upp en morgon och alla dina problem är borta. Hur skulle du märka det, under 
mattetimmen och hur skulle det kännas? 
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Intervjuunderlag till läraren 
  
Hur planerar du upp din matematikundervisning? 
 
 
Vad styr din undervisning? (mål, kriterier, läroboken..) 
 
Beskriv strukturen på en vanlig lektion. 
 
Vilka arbetssätt är de vanligaste?  
 
Är eleverna i klassen motiverade till att arbeta med matematiken? 
 
På vilket sätt märker du det? 
 
Hur märks det att de inte är motiverade? 
 
Vid lektionsplanering, är elevernas motivation något som du tänker på? 
 
På vilket sätt tydliggör du målen för eleverna? 
 
På vilket sätt tar du reda på om eleverna har nått målen? 
 
Om de inte har nått målen vad gör du då? 
 
 
Vilken hjälp får elever i behov av särskilt stöd i matematik? 
 
 
Hur skulle en drömlektion i matematik för sig se ut? ( Vad skulle du göra, eleverna..?) 
 
 


