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Abstract

I föreliggande arbete studeras hur formativ bedömning har införts i matematik-
undervisningen i en studieförberedande gymnasieklass. Vid formativ bedömning 
kartlägger man vad eleverna redan kan för att sedan använda denna information för att 
förbättra undervisningen och lärandet. Frågeställningarna har varit hur läraren anpassar 
undervisningen för elevers olika behov, hur matematikundervisningen upplevs ur ett 
elevperspektiv samt vilken uppfattning läraren har om elevernas måluppfyllelse. 
Webbaserade genomgångar som hemläxa och webbverktyg används vid 
undervisningen. Studien är en fallstudie som består av deltagande observationer, 
intervjuer och en enkät. Resultatet visar att eleverna vid lärande använder metakognitiva
strategier samt är väl medvetna om mål och kriterier. Eleverna är i stort sett nöjda med 
återkopplingen. När det gäller elevernas måluppfyllelse går det inte att dra generella 
slutsatser, men undervisningen blir enligt läraren mer likvärdig då alla elever kan se de 
webbaserade genomgångarna och inte är beroende av föräldrarnas stöd.

Nyckelord: feedback, kamratlärande, självreglerat lärande, det flippade klassrummet
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1 Inledning

Skolan är skyldig att ge en elev så goda förutsättningar som möjligt för att eleven ska nå
så  långt  som  möjligt  i  sitt  lärande  (Skollagen  2010:800). Under  mina  studier  på
speciallärarutbildningen har vi mött och fördjupat oss i metoden Formativ bedömning.
Att systematiskt använda bedömning, integrerad i undervisningen har visat sig ge goda
förutsättningar  för  lärande  (Black  &  Wiliam,  1998;  Bennet,  2010).  En  av
nyckelstrategierna i formativ bedömning är att elever ges återkoppling/feedback i avsikt
att föra elevers lärande framåt. Det sätt man mottar och ger återkoppling påverkar både
motivation och prestation (Appelgren & Bengtsson, 2015; Dweck, 2010). Därför är det
viktigt att som lärare veta hur feedback påverkar. Enligt Dweck (2010) behöver barn
med  inlärningssvårigheter  hitta  strategier  för  lärandet, snarare  än  att  anstränga  sig
hårdare. Under mina över tjugo år som lärare har lärarens arbetsuppgifter förändrats och
blivit mer omfattande. En spontan fråga bland kollegor är hur tiden ska prioriteras för
att läraren även ska hinna genomföra formativa bedömningar. Ett intresse väcktes hos
mig,  då jag hörde talas om en matematiklärare som arbetar  formativt  med hjälp av
webbaserade verktyg. Jag ville gärna komma i kontakt med hen och se hur arbetssättet
fungerar. Enligt Skolverket (2014) är IKT (Informations och kommunikations teknik) i
matematikundervisningen sparsamt förekommande trots olika satsningar. Detta brukar
förklaras med att det är en ekonomisk fråga,  att det tar  tid att lära sig och att det i
matematik finns viktigare saker att utveckla än användningen av IKT. Vidare beskrivs
det  hur  olika  lärare  arbetar  med  IKT på  olika  sätt.  Ett  exempel  är  att  de  digitalt
dokumentera  elevers  problemlösningar  för  att  sedan  genomföra  sammanfattande
diskussioner i helklass. För det andra hävdas det att eleverna lär av varandra genom att
studera  intressanta  lösningsförslag  och  genom  att  diskutera  olika  lösningar  med
varandra. För det tredje, att genom digitala responssystem kan läraren ställa frågor till
samtliga elever och har på så sätt  en snabb tillgång till  informationen om elevernas
förståelse av undervisningen. Inom dessa olika arbetssätt och arbetsformer kan man se
en koppling till  formativ bedömning, eftersom den information som framkommer på
digital  väg ger  en grund för att  planera den fortsatta  undervisningen.  Forskning om
arbetssätt och strategier för elever i matematiksvårigheter visar att kamratlärande verkar
ha  god  effekt  liksom  insatser  som  utförs  i  den  ordinarie  klassrumssituationen
(Vetenskapsrådet, 2015b).
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2 Syfte och frågeställningar

Studien ska genomföras  i  en klass där  läraren undervisar  med stöd av webbaserade
verktyg i ett flippat klassrum och använder formativ bedömning i undervisningen. Jag
ska undersöka på vilket sätt läraren har infört formativ bedömning samt ge min bild av
hur specialpedagogik präglar undervisningen.

För att besvara studiens syfte utgick arbetet från följande forskningsfrågor:

 Hur  anpassar  läraren  undervisningen  i  matematik  för  att  möta  elevers  olika
behov?

 Hur upplevs matematikundervisningen ur ett elevperspektiv?

 Vilken uppfattning har läraren om elevernas måluppfyllelse?
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3 Bakgrund i styrdokument och tidigare forskning

För att nå målen i skolan ska samtliga elever ges möjlighet att utvecklas efter sina 
individuella förutsättningar. En av frågeställningarna i studien är att ta reda på hur 
läraren anpassar undervisningen för att möta elevers olika behov. I den aktuella studien 
använder läraren formativ bedömning i undervisningen samt webbaserade 
genomgångar, ett så kallat flippat klassrum.  Nedan följer en bakgrund i skollag och 
läroplan följt av tidigare forskning om formativ bedömning, sociokulturellt 
teoriperspektiv, det flippade klassrummet och motivationsteorin Self Determination 
Theory.

3.1 Gymnasieskolans styrdokument

Det är skolans skyldighet att  ge alla elever likvärdiga förutsättningar att  nå målen i
skolan (Skollagen, 2010:800). I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) står
att  skolans  rektor  ansvarar  för  att  säkerställa  en  god utbildning för  samtliga  elever.
Skolan ska anpassa utbildningen så att eleven kan tillgodogöra sig den. Hänsyn ska tas
till elevernas olika förutsättningar. Skolan ska förmedla kunskaper och främja elevernas
utveckling  till  ansvarskännande  människor  (Skolverket,  2011b).  I  denna  studie  har
klassen webbaserade genomgångar som hemläxa och de förväntas komma till lektionen
förberedda.  Eleverna  får  på  detta  sätt  ta  eget  ansvar  och  har  möjlighet  anpassa
genomgångarna efter sina egna förutsättningar. För att alla elever ska ha möjlighet att
tillgodogöra sig undervisningen har skolan har försett samtliga elever med en dator och
de har ett eget ansvar att innan lektionen se den webbaserade genomgången.

3.2 Formativ bedömning

För att planera undervisningen efter elevers individuella förutsättningar måste läraren
veta var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. Formativ bedömning innebär att
bedöma eleverna under lärprocessen för att sedan använda denna information i avsikt att
förbättra undervisningen och lärandet. Empiriska studier om formativ bedömning i den
svenska grundskolan är få, trots att formativ bedömning har fått ett stort genomslag i
Sverige och hela världen (Vetenskapsrådet, 2015a). Vetenskapsrådets kartläggning visar
att  formativ bedömning bör  ses  som en kontextbunden social  praktik snarare  än en
uppsättning  generella  metoder.  Paul  Black  och  Dylan  Wiliam  (1998)  har  blivit
tongivande inom fältet sedan de gav ut sin översikt Assessment and classroom learning.
Studien visar att regelbunden formativ bedömning förbättrar elevprestationer. Det gäller
bedömning i korta perioder, inom eller mellan lektioner, (short-cycle) och medellånga
perioder,(medium-cycle), en till fyra veckor, (Wiliam, 2007b).  Enligt Vetenskapsrådet
(2015a) saknas en entydig definition av vad formativ bedömning innebär och i denna
studie ska jag studera på vilket sätt läraren infört formativ bedömning i klassen. Jag
kommer främst att använda mig av Wiliams (2013) definition på formativ bedömning.
Formativ bedömning består av fem nyckelstrategier, vilka presenteras under kommande
underrubriker. 
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3.2.1 Klargöra, delge och förstå målen och kriterierna

Eleverna ska känna till och förstå mål och framgångskriterier. Studier visar att det har
stor betydelse för prestationsklyftor att eleverna vet vad det är de ska lära sig. Läraren
ska  först  klargöra  vilka  målen  och kriterierna  för  framgång är,  därefter  kan  läraren
bestämma vilka aktiviteter som behöver göras för att nå målen. Meningen är inte att
man ska börja lektionen med att tala om vad målet för lektionen är, det kan tvärtom göra
att eleverna tappar lusten. Ibland kan det vara bra att man är precis med vad som krävs,
andra gånger kanske eleverna tillsammans behöver diskutera och komma fram till vad
som är kvalitetsarbete. ”Det har stor betydelse för prestationsklyftor att försäkra sig om
att alla elever vet hur kvalitetsarbete ser ut” (Wiliam, 2013, s. 71).
Fördelen med att utveckla lärandemålen med eleverna är att de lär sig att tillämpa mål
och kriterier  i  sitt  arbete.  Läraren måste  också förklara vad som är  viktigt  och inte
viktigt,  detta  särskilt  för  lågpresterande  elever  då  de  annars  kan  “fastna”  och  inte
komma vidare om det är något som är oklart och som de inte förstår (Wiliam, 2007a).
Att eleverna är med i processen att utveckla lärandemål betyder inte att läraren lämnar
över ansvaret till eleverna, det är läraren som har ansvaret och kunskapen om vad som
godtas som mål. Ett sätt att förstå lärandemål och framstegskriterier är att eleverna ser
på andra elevers arbeten av olika standard och jämför deras kvalitéer. Det är lättare att
upptäcka  fel  och  brister  i  andras  arbeten  och  då  kan man  undvika  att  göra  samma
misstag i sitt eget arbete. Att använda kamratbedömning är ett väldigt kraftfullt verktyg
för att elever ska förstå vad kvalitetsarbete är. Om eleverna får tid att diskutera kriterier
och  bedömning  minska  gapet  mellan  de  hög-  och lågpresterande eleverna  (Wiliam,
2007a). Läraren kan också visa upp konkreta exempel på utmärkta arbeten som elever
kan jämföra med sina  egna arbeten. Hur läraren delger mål och kriterier för eleverna
måste läraren bedöma från gång till gång. Nästa steg är att ta reda på var eleven befinner
sig i sitt lärande.

3.2.2 Ta reda på vad eleven vet

När man vet vad målet för undervisningen är samlar man in information om var eleven
befinner sig i sitt lärande. Genom att utforma frågor som visar på vanliga över- eller
undergeneraliseringar  som elever  kan göra,  får  man  användbar  information  om vad
nästa steg i läroprocessen bör vara. Människan generaliserar och bygger aktivt upp sin
egen kunskap. Generaliseringar är grundläggande för mänskligt tänkande och beror inte
på dålig undervisning (Wiliam, 2013). Vidare menar han att det finns två goda skäl för
lärare att ställa frågor i klassen: för att generera tänkande samt för att få kunskap om var
eleven befinner sig i sitt lärande. Frågor som visar på hur elever tänker är inte lätta att
konstruera men han menar att det är viktigt att läraren tar sig tid till att konstruera dessa
då  det  är  bättre  att  få  tillbaka  eleverna  på  rätt  spår  under  lektionen  snarare  än  att
korrigera misstag i efterhand (Wiliam, 2007a). Det är viktigt att få alla elever att delta
aktivt i diskussioner och Wiliam (2013) beskriver “Matteus-effekten”. Om eleverna får
välja huruvida de ska delta eller inte, t ex genom att räcka upp handen, blir de som
deltar duktigare ju mer de övar och över tid blir det till fördel för elever som deltar
aktivt. De elever som avstår från att delta, avstår också från möjligheten att bli utvecklas
och  bli  duktigare.  Wiliam  (2013)  förordar  att  läraren  slumpvis  delar  ut  frågor  till
eleverna,  inte  det  traditionella  räck-upp-handen  alternativet.  Att  förändra
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klassrumsklimatet på detta sätt kan till en början vara svårt för eleverna som tidigare fått
välja om de vill delta eller inte. Alla elever måste vara aktiva och beredda på att få svara
på en fråga. När läraren lyssnar utvärderande, väntar hen på rätt svar. Har eleven förstått
eller inte?  Wiliam menar att läraren ska lyssna tolkande och tänka: Vad kan jag lära mig
om elevens tänkande?  Hur kan jag anpassa  undervisningen till  elevens  behov? När
läraren vet var eleven befinner sig i sitt lärande kan hen också ge relevant feedback.

3.2.3 Feedback som för lärandet framåt

Bra  feedback  fokuserar  på  ansträngning  och  prestation  och  inte  på  personliga
egenskaper (Appelgren & Bengtsson, 2015; Wiliam, 2013). Studier visar att en del av
den feedback som elever  får, inte påverkar alls eller i värsta fall är kontraproduktiv.
Detta gäller feedback om fokuserar på personliga egenskaper som t ex “du är  smart”.
Den form av feedback som är mest effektiv är den som både beskriver vad som ska
förbättras och hur det kan förbättras (Wiliam, 2013). Wiliam menar att lärare som vid
sidan  om  skriftliga  kommentarer  på  prov  också  skriver  betyg  eller  poäng, skriver
kommentarer i onödan. Det har visat sig att eleverna då fokuserar på poäng/betyg och
jämför sina resultat med kamraternas och då är det lika bra att inte skriva kommentarer
alls.  Det  är  mycket  mer effektivt  att  enbart  skriva kommentarer.  Det  avgörande för
återkoppling är att den ska tvinga eleven att delta kognitivt i arbetet (Wiliam, 2007a).
Man kan t ex skriva att det finns tre fel på sidan som eleven ska hitta och korrigera. Det
viktiga är att lämna “bollen tillbaka” till eleven. Eleven måste också få tid att läsa, svara
och  agera  på  feedback.  Studier  visar  att  konstruktiv  feedback  förbättrar  lärandet
avsevärt,  man får mer positiv attityd till  matematik och prestationsklyftorna minskar
(Wiliam, 2013). Betyg och skriftligt beröm har inte effekt på prestationer, men däremot
ökar känslan av “jag-engagemang”. Man tillskriver prestationen personliga egenskaper
som förmåga, jämför sin prestation med andras prestationer, vill göra bättre än andra
eller undvika att vara sämre än andra. Elever som får kommentarer på uppgifter har mer
uppgiftsengagemang, de anstränger sig mer, är mer intresserade och lär sig av tidigare
erfarenheter (Wiliam, 2013). När eleven arbetar ska läraren blanda sig i  så lite som
möjligt  annars kan man störa processen.  “Hjälper” man för mycket tar  man  bort  ett
viktigt lärtillfälle för eleven. Feedback som tyder på att man överträffat målet kan ge
fyra olika typer av respons. Man kan ändra beteende och anstränga sig mindre eftersom
att målet redan är nått. Andra kan göra tvärtom, och sätta upp ett ännu högre mål. En
tredje  kanske  anser  att målet  var  för  lätt  och  överger  målet, och  en  fjärde  kanske
förkastar och helt struntar i feedbacken. Om feedback däremot tyder på att man inte når
upp till målet kan följande saker hända. Man ändrar beteende och anstränger sig mer
eller också besluta man sig för att målet var för svårt och sätter upp ett nytt, lägre mål.
Slutligen kan man överge målet eller helt enkelt strunta i återkopplingen.

Dweck (2000) har studerat vad elever tillskriver som orsaker till sina skolresultat, och
tre faktorer visar sig vara återkommande.  För det första kan  egenskaper relaterade till
individen vara både inre eller yttre egenskaper. Ett exempel på en inre egenskap är ”jag
är bra på att jobba” och relationen till läraren är ett exempel på en yttre egenskap. Det
andra är att faktorer som är långvariga eller övergående, t ex ”jag är bra på matematik”
ses som är en stabil egenskap, medan ”jag har inte övat tillräckligt” ses som en instabil
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egenskap. Den tredje faktorn är  domänspecificitet, då man tillskriver framgång eller
misslyckande på ämnet/området,  t  ex “jag är bra på matematik”.  Dweck (2000) har
upptäckt en liten skillnad mellan flickor och pojkar i  deras inställning till  framgång
respektive  misslyckande.  Flickor  har  en  tendens  att  tro  att  de  lyckas  på  grund  av
instabila orsaker, så som att de ansträngt sig tillräckligt och att misslyckanden beror på
stabila  orsaker  som brist  på  begåvning.  Det  är  vanligare  att  pojkar  tillskriver  sina
framgångar  på  stabila  faktorer  och  sina  misslyckanden  på  instabila  orsaker.
Framgångsrika elever tillskriver orsakerna till inre, instabila  orsaker, vilket är positivt
eftersom de själva då kan påverka utgången (Dweck, 2000). Vid låga tankar om sig själv
är det vanligare att reagera känslomässigt och bli arg eller ledsen vid misstag. En person
med  höga  tankar  om  sig  själv  reflekterar  över  och  lär  sig  av  sina  misstag.
Framgångsrika människor gör ständigt misstag och en anledning till deras framgång är
att de inte ger upp. Det är viktigt att ge feedback som bygger upp elevernas syn på sin
egen förmåga som något som går att påverka (Dweck, 2010; Wiliam, 2013). Wiliam
menar att feedback ofta ges på det som var fel i det inlämnade uppgifterna och istället
borde det vara ett “recept för framtida åtgärder”. Det räcker inte med att säga vad som
är fel, man måste även berätta hur eleven ska göra för att prestera bättre. Vidare menar
han att feedback är formativ endast om den leder till ett ökat lärande i framtiden. Till
skillnad från Wiliam (2013) menar Torrance (2012) att all bedömning är formativ, men
inte nödvändigtvis på ett positivt sätt. Att ge och ta emot feedback är en känslomässigt
krävande process. Kritik påverkar elevers identitet och självkänsla, särskilt om man får
negativ kritik. Att läsa kritiska kommentarer även med medföljande råd på förbättring
kan vara lika nedslående som att  få dåliga betyg och  då i  synnerhet om kritiken är
oväntad eller när man inte håller med om den. Bedömning i klassrummet är en offentlig
tillställning.  Effekterna av bedömning på individer måste förstås och behandlas med
hänsyn till  helheten och kontexten.  (Wiliam, 2013) menar  att  feedback ska leda till
kognitiva och inte emotionella reaktioner. Den ska vara fokuserad och relatera till för
eleven kända lärandemål. Avsikten är att eleven ska äga sitt eget lärande.

3.2.4 Elever som resurser för varandra

Studier  visar  att  kollaborativt  lärande  är effektivt, men  exakt  varför  det  är  så  är
forskningen  inte  ense  om  (Wiliam,  2013).  En  orsak  kan  vara  förändringen  i
maktbalansen  i  relationen  kamrat-kamrat  och  elev-lärare.  ”I  själva  verket  kan
elevhandledning under vissa förhållanden vara mer effektiv än enskild handledning från
en lärare. ” (Wiliam, 2013, s. 148)
Kollektivt  lärande  är  effektivt  när  det  finns  gruppmål,  där  man  arbetar  mot  ett
gemensamt mål och där varje individ tar ansvar och tillför något och inte åker snålskjuts
på sina kamrater. Studier visar att matematiklärandet gynnas både för den som ger och
den som får hjälp, om den består av förklaringar. Lärandet ökar särskilt för den som ger
hjälp.  Om  kamraten  däremot  ger  hjälp  i  form  av  svar  eller  tillvägagångssätt  sker
däremot en nedgång i lärandet. Trots att vi vet att “man aldrig riktigt kan förstå något
förrän man har försökt lära ut det till någon annan” (Wiliam, 2013, s. 157) misslyckas vi
ofta med att  utnyttja kamratlärande i  skolan.  Wiliam menar att  kamratbedömning är
synnerligen  effektiv  om  den  fokuserar  på  förbättring, snarare  än  utvärdering.  Vid
kamratbedömning får eleverna lära sig att tolka kriterier genom att se arbeten av olika
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kvalitetsnivåer och analysera vad som är god kvalitet. De ser olika lösningar och kan
diskutera dessa utifrån kriterierna. Eleverna kan då utveckla en känsla för vad som är
arbeten av god kvalitet. Wiliam menar att kamratlärande är ett steg på vägen för elever
till att äga sitt eget lärande.

3.2.5 Att äga sitt eget lärande – självreglerat lärande (SRL)

Zimmerman  (2000)  definierar  självreglering  som  en  interaktion  mellan  personliga,
beteende- och miljömässiga processer. Självgenererade tankar, känslor och handlande
som  planeras  och  cykliskt  anpassas  för  att  uppnå  personliga  mål.  Trots  att
metakognition är viktig för SRL har känslomässiga reaktioner och tankar om ens egen
förmåga  en  avgörande  betydelse,  såsom rädslor  och  tvivel  om prestation  i  en  viss
kontext. SRL beskrivs som cykliskt eftersom man med hjälp av feedback från tidigare
erfarenheter gör justeringar som påverkar prestationen. Palm (2015a) definierar SRL
som oberoende och självmotiverad. Den lärande reglerar sina tankar, känslor och sitt
beteende  för  att  uppnå  sina  mål.  Samtidigt  som  den  lärande  planerar,  övervakar,
reflekterar  och  vid  behov  justerar  sin  strategi.  SRL  brukar  delas  in  i  tre  faser:
förtänksamhetsfasen,  genomförandefasen  och  självreflektionsfasen,  (Palm,  2015a;
Zimmerman,  2000).  I  förtänksamhetsfasen  sätter  man  upp  mål,  vilka  kan  vara
långsiktiga slutmål eller delmål. Den som sätter upp delmål visar sig oftare nå målen
och känner därmed progression och utveckling. Med tiden börjar de se progression som
en  del  i  ett  livslångt  lärande.  Den som däremot  har  mer  avlägsna  mål  känner  inte
framgång lika ofta. Palm beskriver lärandemål som mål för att lära sig något, medan
prestationsmål är mål där man jämför sig med andra och vill visa upp sin kunskap. I
denna fas lägger man också upp sin strategi för lärande. Strategin justeras hela tiden
eftersom förutsättningarna förändras och aldrig är precis lika från en gång till en annan.
I  fasen  finns  tankar  om  och  förväntningar  på  resultatet,  inneboende  intresse  och
värdering av målet. Studier visar att desto mer kapabel man tror att man är, desto högre
mål sätter man upp och desto mer kämpar man för att nå målen. Om man inte uppnår
målen är den som är starkt självreglerad beredd att anstränga sig ännu mer för att nå
målen,  medan tvivlarna lättare ger upp (Zimmerman, 2000). Vid genomförandefasen
utövar  den  lärande  självkontrollen  genom att  fokusera  på  uppgiften.  Man  kan  t  ex
”stänga  av”  omgivningen,  koncentrera  sig,  självinstruera  sig  till  att  följa  strategin.
Genom  att  observera  sig  själv  blir  man  medveten  om  dolda  tankemönster  och
känslomässiga reaktioner. Man kan upptäcka mönster i sitt beteende som i sin tur leder
till  ökad  självkännedom.  Vid  självreflektionsfasen  värderar  man  sin  prestation  och
tillskriver orsaker till denna. Zimmerman anger fyra olika typer av kriterier som brukar
användas när man värderar sig själv. Enligt den första värderar man sig på en skala från
nybörjare till expert. Detta sätt att värdera visar på utveckling, särskilt i kombination
med delmål.  Ett  annat sätt  att  värdera sin prestation är genom att  jämföra med sina
tidigare prestationer. Normativa värderingar är ett tredje sätt. Man jämför sig med andra,
t ex hur man klarar sig i jämförelse med sina klasskamrater. Fokus ligger inte på den
egna förbättringen,  utan man jämför  sig  med andra.  Slutligen finns ett  kollaborativt
kriterium där man värderar hur man fungerar i ett lagsammanhang. Vilka orsaker man
tillskriver resultatet har betydelse för fortsatt lärande. Anser man att orsaker beror på att
man  inte  ansträngt  sig  tillräckligt  eller  haft  en  dålig  strategi  kan  slutsatserna  bli
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adaptiva, man anstränger sig mer för att nå målen eller ändrar strategi. Om man är nöjd
med  sin  prestation  stärker  det  tron  på  att  behärska  saker  och  den  inneboende
motivationen  att  nå  mål.  Om man  misslyckas  och  tror  att  det  beror  på  begränsad
förmåga blir slutsatserna defensiva, man slutar att försöka. Defensiva åtgärder skyddar
personen från framtida missnöje. De involverar hjälplöshet, uppskjutande, undvikande
av handling, brist på engagemang och apati. Dessa kallas självhandikappande strategier
och medför slutligen att  den personliga utvecklingen begränsas (Zimmerman, 2000).
Nedsatt förmåga i SRL beror enligt Zimmerman på brister i förtänksamhetsfasen. Man
agerar  inte  förebyggande  utan  i  efterhand.  Bristen  på  sociala  erfarenheter  där
uppfostringsprocesser spelar viktig roll. Vidare kan brist på motivation, psykisk störning
liksom inlärningsstörningar såsom koncentration och brist på impulskontroll spela roll.
Dweck  (2010)  har  forskat  och  identifiera  två  olika  sätt  på  vilka  individer  ser  på
intelligens och inlärning. Individer som tror de har fix förmåga, fixed mindset, och tror
att deras intelligens helt enkelt är en medfödd egenskap, har mängd begåvning och den
går  inte  att  påverka.  I  motsats  till  detta  finns  det  personer  med ett  annat  tänkesätt,
individer som anser att de kan utveckla sin intelligens över tid, ett växande tankesätt,
growth mindset. De två olika sätten att tänka leder till olika beteenden i skolan. De som
anser att intelligens är en fix egenskap tenderar att vilja verka smarta. De kan offra
viktiga lärtillfällen om de riskerar  att  framstå som okunniga.  Elever  med ett  fixerat
tankesätt  har  svårt  att  hantera  motgångar.  De anser  att  motgångar  ifrågasätter  deras
intelligens och de blir nedslagna och defensiva om de inte lyckas på en gång. De drar
snabbt ner på ansträngningen och skyller på andra. Elever med ett fixerat tankesätt vill
inte anstränga sig. Dessa elever anser att om man har förmåga så kommer kunskapen
naturligt  och  de  känner  de  sig  dumma om de  måste  anstränga  sig.  Elever  med  ett
växande  tankesätt  ser  utmaningar  som  ett  tillfälle  att  lära  sig  och  de  värderar
ansträngning. Det är mer troligt att elever med ett växande tankesätt svarar på hinder
och prövningar genom att fortsätta att försöka, pröva nya strategier samt att använda alla
resurser som de har för att lära sig. Lärare måste arbeta för ett klassrumsklimat som
tillåter växande. Ett sätt att göra det är att ge rätt sorts beröm och uppmuntran. Dwecks
forskning  visar  att  beröm för  processer  de  gjort,  utförd  ansträngning,  strategier  de
använt, val de gjort, uthållighet de visat o s v ger mer i utbyte och mer långtgående
fördelar än att säga att de är smarta när de lyckas. Vidare menar Dweck att eleven måste
möta utmaningar för att inte få ett fixerat tankesätt och tro att den är smart som lyckas
utan ansträngning.  Meningsfulla  uppgifter  är  uppgifter  som ger eleven en känsla  av
progression och som leder till att lärandemål uppnås. Det betyder att elever kan se sig
själv göra uppgifter  de inte kunde förut och förstå saker som de inte förstod innan.
Arbete  som  leder  till  förbättring  till  följd  av  ansträngning  ger  lärare  möjlighet  att
berömma processen, det vill säga lärare kan peka ut att elevens insats ledde till framsteg
och förbättring över tid.

3.3 Det flippade klassrummet

När vi använder nya redskap i vårt sätt att lära förändras också vårt sätt att lära (Säljö,
2013).  I  denna studie har  läraren webbaserade genomgångar  istället  för  traditionella
klassrumsgenomgångar. Det flippade klassrummet kan beskrivas som en elevcentrerad
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lärmiljö  som  utnyttjar  teknik  och  betonar  samarbete.  Läraren bryter  traditionella
undervisningsmetoder i form av föreläsningar i helklass, till att flytta fokus till elevernas
lärandebehov. Eleverna tillgodogör sig det nya materialet som hemläxa, vanligen via
föreläsning på nätet, och lektionstid används till att djupare bearbeta kunskap genom att
arbeta  med  problemlösning  och  diskussioner  i  grupp  (Westermann,  2014;  Sams  &
Bergmann, 2013). Detta medför att eleverna genomför det lägre nivåerna av kognitivt
arbete, att tillägna sig kunskap och förståelse, utanför klassrummet och fokuserar på
högre  former  av  kognitivt  arbete,  till  exempel  att  analysera  och  lösa  problem,
tillsammans med klasskamraterna där de har stöd av läraren. I klassen arbetar eleverna
aktivt istället för att lyssna på lärarens föreläsningar (Westermann, 2014).

3.3.1 Argument för det flippade klassrummet

Trots att  termen “flippat klassrum” är omtalat,  inte bara i  skolan men även i  media
saknas bevis för dess effektivitet och brister i förståelsen av vad det är (Abeysekeraa &
Dawson,  2015).  Forskning  om  strategier  i  det  flippade  klassrummet  är  sparsamt
förekommande. Termen “flippat klassrum” är nytt men många av metoderna är äldre.
Inför lektionerna förbereder sig eleverna genom att  engagera sig med uppgifter som
täcker vad som skulle ha varit i en traditionell genomgång i klassrummet. På lektionerna
är eleverna i stället aktiva, till exempel genom att samarbeta med uppgifter och träna på
problemlösning. Metaanalyser visar att  när eleverna själva är aktiva gynnas lärandet
(Abeysekeraa & Dawson, 2015). Efter lektionen följer eleverna upp och konsoliderar
sin kunskap. Enligt Abeysekeraa och Dawson visar forskning att föreläsningar inte är
särskilt effektiva för undervisning, färdigheter, värderingar eller personlig utveckling,
såvida inte en föreläsning har som enda mål att överföra information. Vidare skriver de
att genom att eleven själv kan påverka takten på arbetet inför lektionen kan eleven bättre
hantera  den  kognitiva  belastningen  och  underlätta  för  arbetsminnet.  De  menar  att
motivationen ökar då eleven själv kan styra över när, var och i vilken takt de ska göra
förarbetet. Vid till exempel föreläsningar på nätet kan de elever som behöver det backa
och se om och de som redan har förstått kan hoppa över delar och behöver därmed inte
invänta de elever som inte hänger med. Känslan av autonomi och kompetens ökar. Vid
traditionell undervisning med föreläsningar är elev passiv mottagare av kunskap. I det
flippade  klassrummet  är  eleven  en  aktiv  deltagare  och  är  i  centrum  för
inlärningsprocessen, ansvarar för utveckling och spridning av kunskap (Abeysekeraa &
Dawson, 2015). Genom att  de samarbetar med kamrater och lärare ökar känslan av
tillhörighet i gruppen. Med frågor till hela klassen via webben kan läraren snabbt ta del
av elevernas kunnande och bättre planera lektionerna (Abeysekeraa & Dawson, 2015).
Sams & Bergmann (2013) påpekar att frågor via webben även medför att läraren lättare
kan individualisera undervisningen. Enligt motivationsteorin Self Determination Theory
(SDT) är känslan av kompetens, autonomi och tillhörighet medfödda mänskliga behov. I
nästa stycke följer en beskrivning av motivationsteorin SDT.

3.4 Motivationsteori Self Determination Theory (SDT)

Feedback  påverkar  både  motivation  och  prestation  (Palm,  2015b).  En  av
motivationsteorierna kallas Self Determination Theory, självbestämmande teorin. SDT
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kan  kopplas  till  nyckelstrategi  fem  (SRL)  i  formativ  bedömning.  Palm  (2015a)
definierar  SRL som oberoende  och  självmotiverad  där  den  lärande  reglerar  tankar,
känslor och beteende för att uppnå sina mål. I Palm (2015b) skriver han att man agerar,
medvetet eller inte, mot ett mål som man vill uppnå. Ju viktigare man anser att målet är,
desto mer är man beredd att anstränga sig.  Enligt SDT den har människa tre medfödda
behov som hen vill uppnå och är motiverade att arbeta för.

Det första behovet är att känna kompetens. Vi vill känna att vi behärskar vårt liv och är
kompetenta och därför kommer vi att agera för att känna oss kompetenta och kunniga.
Det andra är behovet av autonomi. Vi vill känna att vi har kontroll och kan styra över
vårt liv. Människan mår och presterar bättre om hen känner att hen kan påverka sitt
arbete och sina uppgifter. Det tredje är behovet av tillhörighet. Vi är sociala och vill
tillhöra en grupp, klan eller familj och kommer att agera för att känna denna tillhörighet.

Man kan ha inre och yttre motivation. Inre motivation uppstår när vi är intresserade av
något, tycket att det är roligt eller positivt på annat sätt. Denna typ av motivation är att
föredra eftersom den som är intresserad faktiskt lär sig mer. Yttre motivation kan vara
när någon blir påverkad att agera genom till exempel hot eller belöning. Denna form av
motivation är naturligtvis inte bra för lärandet. Att agera för att någon annan vill det och
för att slippa känna skam kallas för att introjicera skälen. Denna typ av drivkraft leder i
förlängningen till att eleven börjar må dåligt. Om eleven däremot blir övertygad om att
skälen är så bra kan hen identifiera och till och med integrera skälen som sina egna,
vilket är bra för lärandet. Att känna samhörighet, att förstå målen och känna att man kan
uppnå  dem,  känna  autonomi,  få  sina  känslor  bekräftade,  få  skäl  till  varför  vissa
aktiviteter  bör  göras  fast  man  inte  tycket  att  de  är  roliga  och  känna,  att  man  har
valmöjligheter gör att  man kan integrera skälen och därmed få god yttre motivation
(Palm, 2015b).
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4 Teoretiskt perspektiv
Ett sociokulturellt perspektiv har varit utgångspunkten i studien då en väl fungerande
samverkan mellan lärare och elev är en viktig förutsättning för elevers lärande. För att
lättare  undersöka  var  eleven  befinner  sig  i  sitt  lärande  och  planera  undervisningen
använder  läraren  i  studien  webbaserade  verktyg.  I  den  sociokulturella  teorin  har
användandet och utvecklandet av verktyg en central roll.

4.1 Sociokulturellt perspektiv

I ett sociokulturellt perspektiv är människan en varelse som har en förmåga att lära sig 
nya saker och att anpassa dessa till nya miljöer och förhållanden. Människan är flexibel 
och läraktig och utvecklar kunskaper i ett socialt samspel med omgivningen. Vi 
använder och utvecklar redskap och dessa redskap kan vara fysiska eller psykologiska 
(Säljö, 2013).  När vi förändrar vårt sätt att kommunicera och arbeta förändras också 
vårt sätt att lära. Hur snabbt vi lär oss använda ett specifikt redskap är individuellt. 
Skillnaderna kan bero på tidigare erfarenheter, olika lärstilar, motivation, miljö, och 
ärftliga faktorer (ibid). Samhället blir alltmer komplext och människor får delvis olika 
erfarenheter. I en komplex och snabbt föränderlig värld behöver människan utvecklas 
under större delen av sitt liv. Säljö menar att ” Den traditionella klassrumssituationen 
där alla barn möter samma lektion blir inte längre lika framgångsrik” (ibid. s. 65). I 
tidigare mer homogena samhällen behärskade ”alla” de kunskaper som behövdes men i 
dagens komplexa samhälle behöver vi individualisera kunskaper på grund av att 
kunskapsmängden ständigt ökar.

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Gipps(1999) att läraren bör uppmuntra eleven att
vara delaktig i bedömningsprocessen, på så vis tas elevens sociala och kulturella 
erfarenheter tillvara. Eleven ska veta mål och betygskriterier och kunna bedöma sitt eget
arbete, och eleven utvecklar därigenom sina metakognitiva förmågor.
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5 Metod

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod. Studien är en fallstudie som
består  av  deltagande  observationer,  en  enkät  samt  semistrukturerade  intervjuer.
Intentionen  har  varit  att  studera  hur  läraren  infört  formativ  bedömning  i
matematikundervisningen, samt  ge  min bild  av  hur  specialpedagogik  präglar
undervisningen.

5.1 Urval

På den utvalda gymnasieskolan går det cirka 850 elever som är uppdelade på fyra olika
skolenheter. Denna studie genomfördes på den enhet där studieförberedande program
verkar och i en klass där matematikläraren arbetar formativt med hjälp av webbaserade
verktyg. Undersökningen  genomfördes  i  en  årskurs  tre  på  ett  studieförberedande
gymnasieprogram i ämnet matematik. Klassen bestod av 20 elever, elva manliga och nio
kvinnliga studenter. Ett studieförberedande program ger allmän behörighet för vidare
studier  på  högskola/universitet,  till  skillnad  mot  gymnasiets  yrkesprogram där  man
måste  läsa  utökad  kurs  för  att  få  denna  behörighet.  Klassen  har  haft  samma
matematiklärare under hela studietiden. Läraren blev klar med sin utbildning 2005 och
har undervisat på gymnasiet sedan dess. De senaste fyra åren har hen helt gått över till
att undervisa med upplägget flippat klassrum.

I denna studie intervjuades 10 elever. Urvalet av elever var ett tillgänglighetsval, och
kontakten med eleverna förmedlades  av läraren.  Antalet  intervjupersoner i  en studie
brukar variera mellan 15+/- 10 och är beroende på studiens syfte (Brinkmann & Kvale,
2014).  Man  genomför  intervjuer  ”tills  man  når  en  mättnadspunkt  där  ytterligare
intervjuer ger föga ny kunskap” (ibid. s. 156). 

5.2 Presentation av lärarens lektionsupplägg och arbetssätt

Skolan har försett alla elever med en dator och inför varje lektion kan eleverna ta del av
genomgångar via lärarens egenkonstruerade lärportal. Genomgångarna som presenteras
i form av film fungerar som läxa inför nästkommande lektion. På lektionerna arbetar de
med uppgifter som främst är problemlösningsbaserade. Varje elev har ett eget konto på
lärportalen, där mål för varje kurs, betygskriterier, schema, planering lektion för lektion
och förklaringar på matematikbegrepp som ingår i kursen presenteras. De har även en
egen mapp där deras kunskapsprofil (bilaga 6) presenteras. Kunskapsprofilen bygger på
resultat  från  tidigare  prov  och  uppgifter  som  vävs  samman  med  kursmål  och
betygskriterier. I lärportalen kan eleverna ställa frågor till läraren eller ge kommentarer.
Den vanligast förekommande kommunikationen mellan elev och lärare sker  dock via
Facebook,  genom  att  eleverna  skriver  webbaserade  kommentarer  och  frågor  som
besvaras av läraren. Eleverna har givetvis även möjlighet att ställa frågor och komma
med synpunkter till läraren på lektionstid.
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Eleverna arbetar med olika övningar både i klassen och i lärportalen. Efter varje film
görs  Filmfrågan.  Eleven  får  på  egen  hand  svara  på  frågor  som gäller  den  aktuella
filmen. Testen är självrättande och eleven får direkt respons i form av rätt/fel. Eleven
kan få ledtrådar och när facit visas finns också en motivering till svaren. Eleverna kan
repetera  tidigare  filmer  och  göra  filmfrågan  hur  många  gånger  som  helst.  Vid
Ordmästaren stöter eleverna på ett begrepp och ska bland flera alternativ välja vilken
förklaring som passar  till  begreppet.  Dessa begrepp har  eleverna arbetat  med under
kursens gång. Denna övning görs gemensamt muntligt i klassen och är i tävlingsform
där eleverna arbetar i par. Slumpen avgör vem som ska svara och vilket begrepp som
ska  förklaras.  Kunskapskollen görs  under  lektionstid  i  slutet  av  varje  kapitel.  I
lärportalen har läraren lagt ut  frågor från filmerna och datorn väljer  slumpvis ut tio
frågor  som  eleven  svarar  på.  När  eleven  har  gjort  kollen  kan  de  se  facit  med
kommentarer och motivering till svaret. Kunskapskollen görs på tid för att undvika att
eleven hinner söka upp svaren genom att t ex googla. Genom att frågorna är slumpvis
utvalda blir testen olika utformade, och eleverna kan därför inte titta på varandras svar.
Varje konskapskoll kan göras två gånger och resultatet av det senaste sparas. Resultatet
kan sedan ses av både lärare och elev.

Efter summativa test scannar läraren varje elevs test och sparar i respektive elevs mapp.
I mappen finns en tabell för respektive test (bilaga 6) med kolumner för varje fråga.
Tabellen  visar  vilka  förmågor  och  centralt  innehåll  som  frågan  utgår  ifrån.  En
genomgång  av  testet  sker  gemensamt  i  helklass,  där  läraren  har  genomgång  på
Whiteboarden av uppgiften och visar hur poängen beräknas. Eleverna fyller själva i sina
poäng direkt i sin mapp och då fylls ytterligare en tabell i (se andra tabell i bilaga 6) där
eleverna kan se sitt  resultat  kopplat  till  varje förmåga.   Betygsskalorna A, C och E
används i tabellerna. Om man t ex har allt grönt på E och det mesta gult på C landar
eleven på betygsnivå D. Efter lektionen kontrollerar läraren elevernas rättning och gör
en egen bedömning utifrån resultatet. Det är lärarens bedömning som gäller.

Läraren arbetar ständigt med att förbättra och vidareutveckla sitt arbetssätt. Hen lägger
ut  filmer,  både  i  lärportalen  och  på  Youtube.  Hen  använder  webbverktyg  som
Wacombräda och Photoshop när  hen gör  filmerna.  Vem som helst  kan se  dem och
använda dem i sitt lärande. Läraren har “elever på nätet” som använder hens filmer och
ger  kommentarer och ställer  frågor.  Detta arbetssätt  innebär att  eleverna får  det nya
materialet  som hemläxa.  Lektionstiden används istället  till  att  fördjupa och bearbeta
kunskap,  genom  problemlösning  och  diskussioner.  Man  talar  om  det  flippade
klassrummet.

En lektion per vecka får eleverna stöd av lärarna vid respektive programenhet. Stödet
ges vid samma tidpunkt i flera ämnen. Elever som behöver stöd i flera ämnen måste
därför prioritera vilket ämne de skall gå på.  

5.3 Deltagande observation

Vid  deltagande  observation  vill  man  skapa  förståelse  för  helheten  och  studera
förhållanden i sin naturliga kontext. Deltagande observationer kan ske öppet i rollen
som forskare  eller  under  täckmantel  (Denscombe,  2009).  Bryman  (2008)  beskriver
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deltagande observation med att man under en period observerar beteenden i en social
miljö,  lyssnar  till  samtal,  ställer  frågor,  intervjuar  nyckelpersoner  och studerar  olika
dokument. Under en vecka observerades lärarens för- och efterarbete. Informella samtal
och  en  semistrukturerad  intervju (bilaga  3) med  läraren  genomfördes  under  samma
tidsperiod.  Läraren  fick  kontinuerligt  frågor  under  hela  processen  och  svaren
antecknades allt eftersom och renskrevs. Efter att intervjun blivit tolkad och analyserad
fick  läraren  möjlighet  att  utveckla  sina  uttalanden vid  en  ny ostrukturerad  intervju.
Lärarens  nätbaserade  dokument  studerades  (bilaga  5 och 6). Läraren  har  genomfört
webbaserade enkätundersökningar med klassen under de tre år som hen undervisat dem.
Enkäterna har sett lite olika ut genom åren. I enkäterna har eleverna haft möjlighet att ge
egna  kommentarer.  Enligt  Bryman  (2008)  bör  man  vid  bedömning  och  analys  av
dokument studera vem som skapat dokumentet, i vilket syfte, om det kan anses genuint
och vilka intressen som styrt i skapandet av dokumentet.

Klassrumsobservationerna  genomfördes  under  en  och  samma  vecka.  Dessa  kan
beskrivas  som  öppna  observationer och  passivt  deltagande  observationer (Kling-
Sackerud, 2009). Jag försökte att passivt delta och störa så lite som möjligt, men ändå
lägga märke till händelser och processer. En pilotobservation genomfördes i början av
september där jag fick en första uppfattning om hur man arbetade i klassen och hur
samspelet  i  klassen  fungerade.  Fyra  veckor  senare  genomfördes  de  egentliga
observationerna. I samråd med läraren beslutades att observationerna skulle genomföras
den aktuella veckan eftersom klassen då hade ett summativt prov som läraren skulle
rätta och bedöma tillsammans med eleverna. Provet genomfördes i slutet på veckan och
rättades  nästkommande  dag.  Samtliga  fem  matematiklektioner  observerades  under
veckan och dessutom en stödlektion som var frivillig för eleverna. Lektionerna var ca
60 minuter  långa  och en lektion  per  dag  observerades,  förutom den dagen när  den
frivillig stödlektion var inlagd. Den dagen genomfördes två observationer. Fokus vid
observationerna var att se vad som präglade undervisningen och vilken typ av feedback
läraren gav till eleverna. För att minnas episoder och tankar skrevs anteckningar i nära
anslutning till observationerna. Dessa renskrevs samma kväll och förvarades så att ingen
obehörig skulle komma åt dem.

5.4 Enkät

Sista dagen på observationsveckan genomfördes en enkät i klassen (bilaga 4). Syftet
med enkäten var att  ta reda på vilka faktorer som eleverna tillskriver framgång och
misslyckande vid det prov som genomfördes under veckan. De fick välja och markera
ett  fritt  antal  alternativ från en lista.  Inspiration till  frågorna hämtades från Wiliams
(2013) bok (tabell 5.3, s. 130). Eleverna informerades muntligt om att det var frivilligt
att delta i enkäten. Enkäten delades ut i början och samlades in i slutet av en lektion. 17
elever närvarade vid det aktuella lektionstillfället, och samtliga elever valde att svara på
enkäten.
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5.5 Intervjuer

För att ta reda på elevernas upplevelser genomfördes semistrukturerade intervjuer med
tio elever. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att man ställer frågor från en
intervjuguide.  Ordningsföljden på frågorna kan variera  och om man uppfattar  något
viktigt kan man ställa ytterligare följdfrågor (Bryman, 2008). Intervjuerna utgick från en
intervjuguide (bilaga 4). Enligt Brinkmann och Kvale (2014) förespråkas intervju som
metod i kvalitativa studier, om forskningsfrågan kan formuleras med hjälp av ordet hur
och  ämnet för  studien  behandlar  mänskliga  erfarenheter.  Intervjuerna  genomfördes
enskilt  i  lärares  arbetsrum.  Intervjuerna  genomfördes  vid  tre  olika  tillfällen. Två
elevintervjuer genomfördes under höstterminen och resterande åtta genomfördes cirka
tio  veckor  efter  att  klassens  matematikkurs avslutats.  Intervjuerna  spelades  in  på
diktafon och transkriptionerna genomfördes på kvällen efter att intervjuerna genomförts.
För att säkerställa att transkriberingen blev korrekt genomlyssnades varje intervju två
gånger, innan de skrevs ner så ordagrant som möjligt.

5.6 Analys av resultatet

Intervjuerna bearbetades genom att det transkriberade materialet lästes igenom. Sedan
genomfördes  ytterligare  en  genomläsning,  där  tankar  och  reflektioner  antecknades.
Enligt  Brinkmann  &  Kvale (2014) är  analys  av  den  transkriberade  intervjun  ”en
fortsättning  på  det  samtal  som  inleddes  i  intervjusituationen”  (s.  233).  Uttalanden
skapas tillsammans med intervjuaren och är ett resultat av ett socialt samspel.

Intervjuerna  koncentrerades  och  kodades,  för  att finna  likheter  och  skillnader.
Huvudinnebörden av det som informanterna sagt söktes,  vilket Brinkman och Kvale
(2014)  benämner  meningskoncentrering.  Kategorier  bildades,  och  därefter
koncentrerades  de  ytterligare  tills  några  få  kategorier  återstod. De  slutgiltiga
kategorierna som till sist växte fram var: undervisning, den gemensamma rättningen,
kamratlärande, feedback och SRL.

Fältanteckningar och övriga data lästes igenom och därefter skrevs korta noteringar med
tankar  och  idéer.  Materialet  genomlästes  en  gång  till,  med  marginalnoteringar  och
nyckelord.  Uppgifter  och  uttalanden  drogs  samman  till  kortare  formuleringar  och
innebörden skrevs om i några få ord. De olika uppgifterna tematiserades och ställdes
mot studiens syfte, granskades och jämfördes. Därefter drogs slutsatser och ett resultat
formulerades.  Nedan  följer  uttalanden  från  intervjuerna  som  handlar  om  elevernas
självreglerade lärande och av dessa drogs slutsatser att eleverna använder metakognitiva
strategier vid lärandet.

Man kan hela tiden repetera på ett enkelt sätt och alla har sin egen inloggning på sidan så man
kan hålla koll hela tiden. Man markerar när man har sett en film och så kan man hålla koll på
vad man har sett. Det bockas av på en lista med alla kapitel och det. Så du ser exakt vart du är

och det. Då är det enkelt att hålla koll och så. 

Jag har kollat på dem (filmerna), dagen innan, verkligen fokuserat på dem. Inte hållit på med

telefonen under tiden utan har verkligen fokuserat. 
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Jag brukar titta en gång men om det är nåt jag inte förstår då kan jag som backa och kolla
igen och försöka förstå. Backa och se flera gånger. Repetera inför prov t ex. 

5.7 Forskningsetiska perspektiv

Vid studien har Vetenskapsrådets (2002) etiska principer följts. En första kontakt med
läraren hölls via mail. I mailet fick läraren ta del av information om studiens syfte och
forskningsetiska  principer  (bilaga  1).  Läraren  informerades  om  att  deltagandet  var
frivilligt,  sin  rätt  till  att  avbryta  medverkan,  samtyckeskravet,  att  uppgifterna  skulle
behandlas konfidentiellt  och endast användas till  denna rapport. Efter att läraren fått
klartecken från sin rektor lämnade läraren sitt samtycke till att delta i studien. Läraren
presenterade studien för klassen innan och därefter genomfördes en pilotobservation. På
grund av att alla elever var över 18 år behövde jag inte informera och begära samtycke
av föräldrar. På plats fick informanterna muntlig information om de forskningsetiska
principerna.  De  informanter  som  intervjuades  gav  sitt  samtycke  innan  intervjun
påbörjades. Informanterna fick information om att  intervjun  skulle  spelas  in, för  att
sedan transkriberas.  Samtligs namn i  studien är fingerade.  Utskrifter  av intervjuerna
förvarades så att ingen obehörig fick tillgång till dem och inga  geografiska uppgifter
eller personuppgifter röjs i studien.

5.8 Giltighet och tillförlitlighet

Nackdelar med fallstudier gäller trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån
resultaten,  och därför  måste  man  öppet  visa  hur  fallet  liknar  andra  liknande  fall.
Fallstudier fokuserar på icke mätbara data som t ex processer och relationer, snarare än
på  statistisk data.  Dessutom  finns  risk  för  så  kallad observatörseffekt, att de  som
undersöks inte uppträder som vanligt på grund av att de observeras (Denscombe, 2009).
Starka sidor i en fallstudie är att det kan förekomma flera källor och  metoder. Enligt
Denscombe  (2009)  finns  det  fyra  huvudsakliga  metoder  som  samhällsforskare  kan
använda när de samlar in data: frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga
källor. Var och en av metoderna har starka och svaga sidor. Svagheter i en metod kan
kompenseras genom att flera metoder används i samma studie. Att betrakta saker ur
flera perspektiv kan ge forskaren en bättre förståelse av det som undersöks, vilket kallas
triangulering.  För att  få  en mer fullständig bild  har  observationer,  intervjuer  och en
enkät  använts  som undersökningsmetoder  i  denna studie. Nackdelar  med deltagande
observationer  är  att  tillförlitligheten  kan  ifrågasättas  då  man  måste  förlita  sig  på
anteckningar baserade på forskarens minne. Två personer betraktar inte samma händelse
på precis samma sätt och valet av det vi ser, sker inte slumpmässigt. Det är tre saker
som är av avgörande betydelse. För det första ser vi det vi är vana att se.

Om det  finns  någon form av otydlighet  eller  tvetydighet  i  det  vi  observerar,  har  vi  en
tendens att tolka saker i enlighet med frekventa tidigare erfarenheter. (Descombe, 2009, s.
273)
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För det andra påverkar tidigare erfarenheter det vi ser genom att förstora eller förminska
det vi vill eller inte vill se. För det tredje påverkar vårt aktuella fysiska eller emotionella
tillstånd vårt sätt att uppfatta och tolka det vi ser.

Eftersom kvalitativa studier fokuserar på en liten grupp i en viss kontext är det svårt att
generalisera  slutsatser.  Istället  menar  Bryman  (2008)  att  man  bör  ge  detaljerade
beskrivningar av sin databas för att läsare själva ska kunna bedöma överförbarheten.
Under intervjuerna ställdes kontrollfrågor för att inte missförstånd skulle uppstå.

Klargör man innebörden av de uttalanden som görs under intervjun ökar alltså möjligheten
att göra en mer välgrundad analys; ställer man kontrollfrågor under intervjun blir det lättare
att validera tolkningarna. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 154)

Det går naturligtvis inte att veta om informanterna svarat sanningsenligt. Vid inspelning
av  intervjuer  försvinner  information  som  gester,  mimik  och  kroppsspråk.  Vid
transkription  av  intervjuerna  försvinner  ytterligare  information  som  intonation  och
pauser.
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6 Resultat

Resultatet redovisas utifrån syfte och frågeställningar och utgår till stor del från de fem
nyckelstrategierna i  formativ bedömning. Studenternas upplevelser redovisas med en
kort summering av samtliga intervjuer följt av att intervjuerna redovisas elev för elev.

6.1 Lärarens anpassning av undervisningen

Genom det digitala responssystemet ställer läraren frågor till samtliga elever, detta sker
en gång per kurs. Läraren frågar dem muntligt i klassrummet också men lägger inte lika
stor vikt vid vad som framkommer där eftersom det finns elever som aldrig deltar i
dialogen. Frågorna rör vad de tycker om undervisningen och om elevernas anser att
något behöver förändras.  Tycker ni att vi ska fortsätta med filmer? Är det bra? Vad är
bäst  för  ditt  lärande?  Svaren  ligger  sedan  till  grund för  förändringsarbetet.  Läraren
utvecklar ständigt undervisningen.

Om du frågar mig om ett år har jag kanske ett helt annat upplägg. Jag ändrar saker hela 
tiden.

Enligt läraren har det tagit mycket tid att göra filmerna, men nu finns färdiga filmer för
alla kursen och hen kan börja återanvända dem.

Nu tänker jag att jag ska spara tid genom att de finns färdigt. I år är första året som jag inte 
gör filmer. Jag använder filmer som jag redan har gjort. Det jag gör nu är att jag tittar på 
filmer och upptäcker att den inte är så bra den här filmen så gör jag bara om just den filmen. 
Jag förbättrar dem hela tiden.

I och med att läraren inte genomför genomgångarna i klassrummet menar hen att de kan
göra andra saker på lektionen.

Det är där mitt fokus ligger nu, just de här andra sakerna som vi har tid att göra nu och 
planera sådant. T ex att de ska göra en laboration i matte… Jag tror att de lär sig genom att 
undersöka lite saker själva.

Läraren klargör, delger och skapar förståelse för mål och kriterier på olika sätt. För det
första finns målen för varje kurs tillgängliga i lärportalen och eleverna kan när de vill se
dessa. För det andra har eleven en kunskapsprofil i sin mapp (bilaga 6) där resultaten för
varje delprov presenteras. Läraren klargör  kriterierna för varje prov genom att  vikta
proven, så att varje förmåga finns med. Läraren klargör även vilka kriterier som krävs
för olika betygsnivåer och detta lägger läraren in i elevens kunskapsprofil. Efter test
scannar läraren in varje elevs test som sedan sparas i elevens mapp. I kunskapsprofilen
finns en tabell med kolumner för varje test som visar vilken förmåga som testats. I en
annan tabell visas det centrala innehållet. Nästa dag rättas testet i helklass. Läraren har
därefter en genomgång där poängsättningen tydliggörs och läraren visar även på flera
lösningsförslag som når olika betygsnivåer. Eleverna fyller själva i sina poäng direkt i
sin mapp. Därefter skapas automatiskt en kunskapsprofil som visar hur väl eleven nått
fram till uppsatta mål, och det kopplas samman med de kunskapskrav som gäller för
kursen. Efter lektionen kontrollerar läraren elevernas rättning och gör en egen slutgiltig
bedömning.  Detta  läsår  har läraren gjort  om rättningsmallen,  genom att  komplettera
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lärarens egna lösningar med olika elevlösningar. Det framkommer inte vilken elev som
står bakom en lösning.

Enkäten (bilaga 4) som genomfördes i klassen visar att elva av sjutton elever anser att
de visste vad de behövde träna mer på inför provet (se figur 1, s. 19). Dokumentation
utifrån tidigare genomförda enkäter av läraren, visar att eleverna upplever att deras egen
förståelse av vad bedömningen grundar sig på har ökat. Nedan följer citat från tre olika
elever. Citaten är hämtade från den enkät som läraren genomförde i ett tidigare skede:

Jag har äntligen förstått hur tidigare lärare bedömt mig.

Det är bra så att man förstår vad som förväntas av en.

Jag tycker det är bra när man rättar tillsammans för då lär man sig mer om det man inte kan. 
För man kan ibland tycka att lärarna jävlas med en fast dem kanske inte gör det och rättar 
man sina egna prov så ser man ju vad man gjort fel.

Förutom  vanliga  prov  har  läraren  andra  sätt  att  ta  reda  på  vad  eleven  vet.  Vid
Ordmästaren får eleven förklara olika matematiska begrepp och i  Kunskapskollen får
eleven frågor från filmerna de haft som hemläxa.

På lektionerna i klassrummet sitter tre, fyra elever vid varje bord. Flera elever sitter med
Smartphone  och  hörlurar.  Några  ser  på  film  innan  de  börjar  räkna.  Dörren  till
klassrummet står oftast öppen. Eleverna arbetar i böcker och de flesta samarbetar med
någon bänkkompis.  Samtalen mellan eleverna förs i  dämpad ton och stämningen är
positiv och lugn. Läraren skrattar ofta när hen pratar med eleverna. Eleverna passar på
att fråga läraren när hen går förbi. Elever ber om hjälp genom att räcka upp handen, och
i de fall när läraren inte hör ropar de på läraren. Efter lektionerna förekommer det att
elever stannat kvar i  klassrummet,  de verkar inte ha bråttom iväg. De samtalar med
varandra och läraren. En morgon när jag sitter jag i skolans bibliotek och inväntar en
lektion, upptäcker jag en grupp om fyra kvinnliga studenter från den klass där studien
genomförs. Jag gick fram och talade med dem, och de berättade att de läste tillsammans
inför ett kommande prov. Vid en av observationerna som jag genomförde berättade en
elev att hen brukar sitta med en annan elev och plugga via Skype efter skolans slut.

I samband med kursavslut har läraren ställt frågor till samtliga elever genom det digitala
responssystemet.  Därmed  har  läraren  fått  tillgång  till  information  om  elevernas
förståelse av undervisningen och det egna lärandet (bilaga 5). Lärarens enkät visar att en
överväldigande  majoritet,  19  av  20,  menar  att  de  vet  hur  de  ligger  till  i
matematikkursen. Vid enkäten som genomfördes i denna studie (bilaga 4) framkom det
vilka orsaker eleverna tillskrev sina resultat på provet som de genomfört under veckan.
Över hälften av eleverna,  10 av 17, menade att deras resultat på provet kunde kopplas
till  ämnesspecifika  orsaker,  så  som  att  jag  har  lätt/svårt  för  matematik.  Samtidigt
menade elva elever att de inte hade förberett sig tillräckligt och alltså tillskrev orsaken
som inre och instabila orsaker (se tabell 1).
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Tabell 1

Enkätsvar på vad studenterna tillskriver som orsaker till resultaten på provet

Påstående Antal

Jag har lätt för matematik

jag har svårt för matematik

jag har förberett mig väl inför provet

jag har inte förberett mig tillräckligt inför provet

jag hade tur med frågorna

jag hade otur med frågorna

läraren rättar strängt

läraren rättar snällt

jag har fått tillräckligt med hjälp inför provet

jag har inte fått tillräckligt med hjälp inför provet

jag visste vad jag behöver träna på inför provet

jag visste inte vad jag behövde träna på inför provet

5

5

6

11

2

12

5

8

11

3

11

1

Totalt antal enkäter: 17

Enligt läraren är eleverna medvetna om det egna lärandet och följer sin utveckling i
elevmapparna.

De är väldigt medvetna om hur de ligger till. Eleverna vet precis hur de ligger till. Jag 
behöver inte skriva dem på näsan.

6.2 Elevernas upplevelser av matematikundervisningen

Nedan följer en redovisning av elevintervjuerna med en kort summering av samtliga 
elevintervjuer följt av elevers individuella upplevelser.

6.2.1 Summering av elevintervjuer

Samtliga elever ser de webbaserade genomgångarna innan lektionen, om någon glömt 
ser hen dem senare. Nio av tio elever använder filmerna till att repetera inför prov, om 
det är något de inte förstår kan de backa och se om flera gånger. Eleverna menar att de 
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slipper arbeta lika mycket hemma eftersom de arbetar med uppgifter hela lektionerna. 
Några menar att detta arbetssätt medför att de kommer till lektionerna bättre förberedda.
En elev ser en nackdel med webgenomgångar eftersom hen inte kan fråga om det är 
något hen inte förstår.

En majoritet av eleverna tycker att den gemensamma rättningen är bra. Det ger en ökad 
förståelse för hur bedömningar görs. De menar också att det är lärorikt att se hur andra 
tänker. Två elever menar att den gemensamma rättningen inte ger så mycket och en elev
påpekar att den tar mycket tid.
Ungefär hälften av eleverna använder kamratlärande. De hjälper varandra, frågar och 
diskuterar. Ett par menar att läraren inte alltid har tid att hjälpa och då är det bra att ta 
kamraterna till hjälp. Resten menar att kamraterna inte har någon större betydelse för 
lärandet. En elev menar att det blir för mycket prat om hen börjar diskutera med andra 
och då får hen inget gjort.
Feedback ges både skriftligt och muntligt. Tre elever har inte så stor användning av 
skriftlig feedback, de skummar igenom den men använder sig inte av den. Lika många 
menar att de läser och agerar på skriftlig feedback.
Muntlig feedback ges både enskilt och gemensamt. Enskild feedback handlar om hur 
och vad den enskilde eleven kan arbeta med för att utvecklas vidare. Den gemensamma 
handlar om sådant som många har problem med. Eleverna anser att läraren förklarar bra
och att de får den feedback de behöver. De menar att läraren har haft stor betydelse för 
deras matematikutveckling. En elev, Bosse, menar att den feedback han fick i första 
årskurs gjorde att han klarade sina vidare matematikstudier. En av eleverna efterlyser 
mer förklaringar till vad som är fel och vad han kan göra bättre.

Eleverna använder olika strategier för att reglera sitt lärande. Flera utökar tiden de 
lägger ner på studierna för att klara målen. Eleverna ger uttryck för att de vill förstå det 
de lär och de är medvetna om hur de vill att miljön i klassrummet ska vara för att de ska 
lära sig bäst. Flera är med på de frivilliga extra arbetspassen, de ser filmerna flera 
gånger och repeterar. En av eleverna visar på ett starkt sjävreglerat beteende. Hon 
anpassar miljön hemma genom att till exempel stänga av mobiltelefonen och fokusera 
på webgenomgångarna. Eleverna är väl medvetna om betydelsen av de egna insatserna 
och hur de kan förbättra sina resultat. Två av eleverna pekar på betydelsen av 
grundläggande kunskaper från grundskolan och tidigare kurser i gymnasiet för att klara 
senare kurser.

6.2.2 Annika

Annika ser filmerna innan lektionen. Hon tycker det är bra eftersom hon då kan använda
hela  lektionen  till  att  arbeta,  och  behöver  därmed  inte  träna  på  att  lösa
matematikuppgifter hemma. Hon tittar vanligtvis på varje film en gång, men om hon
inte förstår innehållet backar hon och ser filmen en gång eller flera gånger till. Inför
prov brukar hon åter se filmerna för att få en repetition av innehållet.

Annikas  egen  medverkan  i  rättningsprocessen  har  medfört  att  hennes  förståelse  för
lärarens bedömning har ökat.

… nu när man gör det så ser man verkligen hur hen vill att det ska vara.
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Tidigare tittade hon inte så mycket på hur rättningen gjordes men nu har hon  fått en
bättre bild av hur en bra lösning ska se ut. Det som Annika anser är negativt med den
gemensamma rättningen är  att  det  tar  mycket  tid,  vilket  inte  är  så  bra när  de  läser
matematikkursen i ett högt tempo. Annika upplever att det även kan bli ganska pratigt i
klassrummet under rättningen. Kamratlösningar kan vara bra att se för hon kan skriva
ganska likt kompisen och då vet hon hur hon ska rätta sitt eget prov. Samtidigt kan det
vara lite dåligt också, för om hennes egna lösningar skulle komma upp och vara lite
sämre skulle det inte kännas bra.

På lektionerna hjälper eleverna varandra och Annika anser att hon lär sig mycket av det.
Men samtidigt menar hon att det är lättare att förstå när läraren förklarar.

För att är det någonting man själv inte förstår och läraren inte har tid kan man alltid med sin
kompis försöka komma fram till en lösning.

Enligt Annika får hon den feedback hon behöver. Läraren brukar vara bra på att förklara
och visa exempel på lösningar. När nya moment påbörjas hävdar Annika att  hon ofta
upplever att  det  brukar bli  svårt.  Vid dessa tillfällen menar  hon att  hon lär sig bäst
genom att lägga ner mer tid på att arbeta med matematiken. Hon upplever att visa saker
tar  längre  tid  att  lära  sig,  än  andra.  Annika  brukar  delta  på  de  frivilliga  extra
arbetspassen, då hon känner att det verkligen är något som hon behöver. Hon säger att
matematikkunskap  är  som  en  pyramid,  man  måste  kunna  grunderna  för  att  kunna
komma vidare med nästa moment.

6.2.3 Tommy

Kvällen innan varje matematiklektion ser Tommy på den film som lektionen ska bygga
på. Efter filmen svarar han svara på filmfrågan. Om han inte kan svara på frågan eller
om det är något han inte förstår, brukar han backa filmen och titta en gång till. Innan
prov repeterar han, genom att se alla filmerna åter igen.

Det är bra att de finns där så man kan kolla igen om man inte förstår.

Tommy anser att den gemensamma rättningen är bra, då han menar att han lär sig av
sina  misstag.  Han  glömmer  inte  de  fel  han  har  gjort.  Det  negativa  med  den
gemensamma rättningen är om datorn är ur funktion, då blir det ”lite knasigt.” Tommy
vet för det mesta vad läraren tittar på vid bedömningen.

Det är om man har löst uppgiften korrekt och med rätt formelställning.

Han tycker att kamratlärande är mycket roligt och lärorikt.  

Jag tycker det är skitkul! Det är mycket roligare, speciellt det här svårare talen så kan man
hjälpas åt och diskutera varför det blir så och det tycker jag man lär sig jättemycket av.

Om Tommy kör fast frågar han först sina kompisar, och om det inte hjälper frågar han
läraren. Han anser att han brukar få bra hjälp av läraren, men skulle vilja ha lite mer
förklaringar. Om han har gjort fel på ett tal vill han veta vad som gick fel och vad han
hade kunnat göra bättre. Vid de tillfällen när det inte är något som han förstår i filmen,
skulle han vilja få mer förklaringar. I övrigt är han nöjd med feedbacken. När Tommy
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inte hinner med att följa planeringen, brukar han gå på de extra arbetspassen alternativt
sitta och räkna hemma. Tommys anser att hans föräldrar är bra på matematik och att han
får bra hjälp av dem.

Tommy brukar inte fundera på hur han lär sig bäst och det händer att han har glömt vad
han räknade dagen innan. Vad det beror på kan han inte svara på.

Rasmus

Rasmus menar att  filmerna är bra för då de underlättar  hans studier och ger honom
möjlighet att titta igen det som är svårt eller om han missat något. Han menar att det är
filmerna som gör  lärarens matematikundervisning lite speciell.  Annars är det inte så
annorlunda mot den mer traditionella undervisningen.

Vanligtvis ser Rasmus på film inför varje lektion. Det har hänt att han missat det någon
gång, och har då läst i läroboken och sett på filmen efter lektionen. Han brukar svara på
filmfrågan,  men ser  den  inte  som nödvändig.  Han tycker  att  lärarens  förklaringar  i
filmerna är bra.

Och innan prov har jag använt dem för att repetera. Det kan man inte göra med en 
genomgång.

Vid den gemensamma rättningen har Rasmus lösningar varit uppe vilket han upplevde
som positivt.  

… då vet man att man hade en nog bra lösning. Lärarens lösningar är perfekta, sådana som 
man aldrig skulle kunna göra själv.

Rasmus hävdar att kamraterna kan göra mer rimliga lösningar, sådana som Rasmus själv
skulle kunna göra. Genom att se kamratlösningar kan han se problemet ur olika vinklar
och  han får  andra  perspektiv  som han  kan relatera  till  lösningarna.  Rasmus  brukar
diskutera svåra tal med kamrater, vilket han tycker att det är bra. Han kan dock se både
för- och nackdelar med dessa diskussioner.  Han anser att  det är  bra att  kunna fråga
någon kamrat, men det blir lätt mycket pratigt i klassrummet. Han vill helst sitta bredvid
någon som han inte känner så bra, men som han är bekväm med. Det gör att han inte
pratar bort för mycket lektionstid.

Rasmus har fått både muntlig och skriftlig feedback. Den skriftliga har han läst men inte
riktigt använt sig av. Efter prov har klassen ibland fått gemensam muntlig feedback om
det är något som många har haft problem med. Det kan t ex ha varit att det inte bara
räcker med svar utan att man måste visa hur man kommer fram till svaret.  Efter prov
brukar han jämföra resultaten med kompisar, därför att han tycker att det är viktigt att
jämföra poängsumman med varandra.

Utifrån provresultaten ser Rasmus vad han behöver utveckla i matematik. Om det är
något som han inte förstår, tittar han i boken och försöker att lösa det själv. Hjälper inte
det frågar han kompisar, och kan inte kompisen svara så frågar han läraren. Han tycker
att  matematik  är  roligt  när  det  är  utmanande  men  inte  för  svårt. Rasmus  styrka  i
matematik  är  procedurer,  hur  man  kommer  fram  till  lösningen.  Rasmus  anser  att
studierna har gått bra. Första året gick relativt bra, men andra året anser han att han var
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lite för slö. Sista året gick det återigen bättre, detta på grund av  att de läste kursen i
dubbel takt vilket passade Rasmus bättre.

6.2.4 Lisabet

Enligt Lisabet har det varit bra att se genomgångar som hemläxa för då har hon kunnat
använda hela lektionen till att göra uppgifter. Om det varit något hon inte förstått har
hon backat och sett filmen igen. Skulle det därefter fortfarande finnas något hon inte
förstått,  har  hon  fått  möjlighet  att  fråga  om detta  på  lektionen.  Enligt  Lisabet  har
filmerna medfört att hon varit bättre förberedd inför varje lektion. Lisabet tycker att det
var bättre de två första åren då de oftare hade små prov, så kallade minitest, istället för
att ha stora prov mer sällan.

Det var ju bättre för när man hade gjort de här små så såg man ju specifikt vad man behövde
träna mer på, typ.

Lisabet  anser  att  den  gemensamma  rättningen  är  lärorik  eftersom  det  ger  henne
möjlighet att både lärarens lösning och elevlösningar, som man sedan kan jämföra med
sin egen lösning. Det blir  som en extra genomgång och man lär sig en extra gång.
Lärarens lösning är på A-nivå, vilket även någon elevlösning kan vara. Hon anser att
skillnaden oftast inte är så stor mellan lärar- och elevlösningar.  Lisabets egen lösning
har varit uppe en gång vilket hon upplevde som en konstig och annorlunda situation,
detta på grund av att hon bara hade chansat på uppgiften.

Så det kändes att man får poäng fast man inte vet...Det var väl lite spännande.

Lisabet anser att hennes klasskamrater inte har haft någon betydelse för hennes egen 
matematikutveckling, Hon jobbar själv, utan något samarbete med någon kamrat i 
klassen.

Lisabet har fått feedback, både på vad som kan förbättras och hur hon kan göra det. 
Oftast har hon fått ta del av feedbacken enskild tillsammans med läraren, men det har 
hänt att hon fått ta del av feedback i helklass. Den feedbacken har då gällt alla elever i 
gruppen eftersom läraren har gjort bedömningen att de flesta elever har behövt utveckla 
samma saker.

Enligt Lisabet är hon bra på huvudräkning. Lisabet anser att hon lär sig bäst genom att 
lyssna och se på genomgångar eller filmer. När det blir svårt brukar Lisabet försöka 
själv genom att titta i formelsamlingen. Där står regler och hur man räknar ut vissa 
saker, alla klasser har en sådan. Läraren haft stor betydelse eftersom hen förklarat bra så
att Lisabet har förstått. Utan läraren hade hon inte lärt sig någonting.

6.2.5 Britta

Enligt  Britta  har  undervisningen  fungerat  bra.  Hon  har  hunnit  arbeta  mycket  på
lektionerna och sluppit att ta hem. Hon tycker även att planeringen har varit bra och att
det  har  funnits  utrymme  att  jobba  ikapp  om hon  missat  något.  Hon  har  tyckt  att
undervisningen varit varierad med t ex Ordmästaren. Det har fungerat ungefär likadant
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under de tre åren förutom att de läst med dubbel fart den sista terminen. Britta tyckte att
det var bättre med dubbel fart

Förut var det liksom att man glömde bort. Jag tyckte att det var roligare (med dubbel fart).

Filmerna  har  hon  tittat  på  dagen  innan lektionen  och  därefter  har  hon  svarat  på
filmfrågan, trots att hon anser att frågan inte har varit till så stor hjälp. Hon tycker att det
är bra att filmerna finns på datorn så att man kan titta på dem igen. Britta tycket att hon
minns ganska bra och har därför inte behövt se om filmerna mer än någon enstaka gång.

De gemensamma rättningarna har inte gett så mycket. Läraren har visat lösningar och
eleverna har jämfört med de egna lösningarna och lagt poäng. Lärarens lösningar är
avancerade. Att se elevlösningar anser hon har varit bra.

Man märker att det är olika lösningar, som lärare och elev.

Britta  minns inte om någon av hennes lösningar har varit uppe på den gemensamma
rättningen vid något tillfälle.

På lektionerna har hon arbetat tillsammans med kamrater. De har diskuterat och löst
uppgifter  vilket  har  varit  till  stor  hjälp.  Britta  anser  att  det  är  bättre  att  samarbeta
kamrater, än att sitta ensam. Läraren har många elever att gå runt och hjälpa och därför
kan  eleverna  fungera  som  ett  bra  stöd  för  varandra.  När  det  gäller  den  skriftliga
feedbacken från läraren säger Britta:

Alltså, jag är lite dålig på att läsa om jag ska vara ärlig men... Alltså någon gång har jag väl
läst såhär snabbt men jag har inte riktigt... jag läser ju oftast men det är bara liksom såhär
skumma. Så märker man ju ganska mycket själv också. Vissa saker som man har svagheter i.

Britta anser att hon får veta vad hon behöver förbättra, detta genom att läraren säger
eller skriver det. Britta hävdar att hon har god koll på hur lärarens bedömning går till
och i sin kunskapsprofil kan hon ta del av hur hon ligger till kunskapsmässigt.

Algebra är något som Britta har börjat förstå mer och mer. I ettan var det svårt men nu i
årskurs tre har det gått bättre. Så här i efterhand menar Britta att hon kunde ha siktat lite
högre betygsmässigt. Med lite mer vilja tror hon att hon skulle kunna nå högre betyg,
men  eftersom  matematikkurserna  har  varit  svåra  är  hon  ändå  ganska  nöjd  med
resultatet.

6.2.6 Anna

Anna  berättar  att  hon  tittade  på  den  film  som  har  varit  aktuell  inför  varje
lektionstillfälle,  och  inför  de  nationella  proven  tittade  hon  igenom  de  filmer  som
behandlade områden i matematik som hon upplevde som svåra. Filmfrågan använde hon
mer som en koll på att hon hade förstått filmen, då svaret på frågan framkom i filmen.
Filmläxan gjorde att hon på lektionerna hade tid att räkna och fråga om hjälp när hon
upplevde matematiken som svår.  Om genomgångarna skulle genomföras  på det mer
traditionella undervisningssättet menar Anna att  det skulle innebära att  genomgångar
hade tagit cirka 20 minuter av lektionstiden. matematiklektionerna var relativt korta och
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ett mer traditionellt arbetssätt skulle innebära att Anna skulle behövt ta hem och räkna
betydligt mer än hon gjort. Lektionstiden hade inte heller räckt till i samma utsträckning
till stöd i lösningen av svårare uppgifter.

Anna upplever den gemensamma rättningen som bra eftersom att inte det rätta svaret
presenterades direkt. Istället fick eleverna möjlighet att tillsammans fundera på olika
lösningsmetoder. Dessutom menar Anna att hon får en ökad inblick och förståelse för
hur uppgifter bedöms av läraren. Anna kan inte minnas att någon hennes lösningar har
varit uppe vid den gemensamma rättningen, och hon kan inte svar på vad hon tyckte om
att se kamratlösningar.

När det gäller Annas matematikutveckling anser hon själv att hennes kamrater inte har
haft så stor betydelse för henne. De observationer som genomfördes visade trots det att
hon samarbetade, oftast med en och samma kamrat. Anna berättar att hon inte brukar
läsa den skriftliga feedback som läraren publicerar i lärplattformen. Hon lyssnar dock på
den muntliga feedback som läraren ger kontinuerligt. Anna hävdar att hon aldrig har
upplevt att feedbacken har varit orättvis och hon menar att hon oftast fått tid att agera
utifrån den feedback hon får.

Ända sedan Anna varit liten har hon varit bra på huvudräkning.

Matte är roligt när man förstår. För att lära sig är det viktigt att repetera och repetera.

Om Anna inte förstår frågar hon läraren. Hon brukar även öva hemma tills hon förstår
och båda föräldrarna kan hjälpa till om det behövs.

6.2.7 Bosse

Bosse tycker att undervisningen har varit bra. Det har varit enkelt och smidigt att gå
tillbaka och repetera. Han har kunnat titta på filmen flera gånger om det varit något som
han inte har förstått. Lektionstiden har kunnat användas till att arbeta. Han har känt att
han hunnit följa planeringen och har därför inte behövt ta hem och arbeta. Den nackdel
han kan se med filmerna är att han saknar möjlighet att fråga under filmens gång om det
är något som han inte förstår. Bosse hävdar dock att han oftast brukar förstå filmerna
och därmed inte behöver fråga så ofta. Inför de nationella proven har han tittat igenom
de filmer som behandlat områden som han haft lite bristande kunskaper i. Filmfrågan
har  han svarat  på,  men han har  upplevt  dem som ganska  enkla  och grundläggande
frågor.

Bosse anser att den gemensamma rättningen har varit bra. Man går igenom allt och får
ökad förståelse. Det är ett ganska effektivt sätt att lära sig det man inte kunde innan
menar Bosse.  Att  se kamratlösningar har han inte  tänkt så mycket  på.  Vissa är mer
tydliga än andra, och de är inte alltid så korrekta. Några gånger har Bosses lösning varit
uppe i den gemensamma rättningen. Det tycker han känns bra. Det visar att han gjort
bra ifrån sig.

Bosse anser att kamraterna inte haft någon betydelse för hans matematikutveckling. Han
jobbar självständigt och brukar lyssna på musik på matematiklektionerna för att inte bli
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distraherad av kamrater som pratar. Han vill inte hamna i en diskussion, för då får han
ingenting gjort.

Bosse har inte haft så många matematiklärare i sitt liv men den nuvarande är den bästa
hittills. Hen är tydlig, bra på att lära ut och har ett bra system med ett tydligt upplägg.
När han gick i ettan gick det inte så bra och då fick han feedback av läraren under
utvecklingssamtalet.  Han  fick  råd  om  hur  han  kunde  ändra  beteende,  fokusera  på
matematiken och förbättra sig.

Bosse menar att han inte är någon större stjärna på matematik men att han är någorlunda
bra på ekvationer. Han vill ha lugn och ro när han arbetar. Han koncentrerar sig och
arbetar självständigt. Om han kör fast frågar han om hjälp. Blir han efter i planeringen
arbetar han ikapp senare och då sitter han i  ”pluggerian”.  Pluggerian är ett rum vid
biblioteket där eleverna kan arbeta i en lugn miljö.

Matematik har inte varit något favoritämne och studierna hade kunnat gå bättre. Bosse
menar att om man hamnar efter i tidig ålder blir det svårt att komma ikapp. Han menar
att  det  är  viktigt  att  ta  tag  i  svårigheterna  i  tid.  Det  är  svårt  om man  inte  har  de
grundläggande kunskaperna redan från grundskolan. Hans råd till yngre elever är att
fokusera på matematiken så att man verkligen förstår det man gör, annars blir det svårt
att hänga med senare på gymnasiet.

6.2.8 Lasse

Lasse berättar att han inför varje matematiklektion brukar se den film som är tänkt att
eleverna ska se och i de fall när han inte hinner med planeringen under lektionstid och
upplever momentet som svårt, tittat han på filmen igen när han arbetar hemma.

Det är ju svårt om hen hade haft genomgångar, dem kan man ju inte se igen. Filmfrågan är
för att se om man har förstått filmen. Läraren har även lagt ut lösningar på svåra uppgifter på
hemsidan. Dessa har visat exakt hur man kommer fram till lösningen och inte enbart svaret.

Till lektionerna anser Lasse att han brukar komma förberedd och kan därför börja arbeta
med tänkta uppgifter direkt. Lasse tycker om detta arbetssätt. Han menar att det är lätt
att lära sig och han har alltid möjlighet att repetera det som han upplever som svårt. Alla
har en egen inloggning till lärportalen, vilket han anser gör det lätt för honom att få koll
på hur han ligger till. Man gör en markering när man har sett en film och får därför en
god  överblick  på  vilka  filmer  han  har  sett.  All  planering  finns  även  tillgänglig  i
lärportalen. Kamraterna kan hjälpa till om det är något han inte förstår.

Man kan ju inte alltid fråga läraren. Hon ska ju hjälpa alla andra samtidigt och då kan man ju
fråga dem som har klarat talen. Vi brukar fråga varandra och det är bra att man kan lära sig
av varandra.

De gemensamma rättningarna bidrar till att Lasse får en ökad förståelse för hur läraren
bedömer  hans  kunskaper.  Detta  gör  att  han  själv  upplever  att  hans  egen
bedömningsförmåga förbättrades  och får förståelse för hur  bedömningar  görs.  Lasse
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tycker  att  det  är  bra  att  se  kamratlösningar.  Hans  lösningar  har  varit  uppe  vid  den
gemensamma rättningen.

Det var kul, då vet man att man varit bra. Det blir lite som en belöning.

Lasse brukar läsa skriftlig feedback som läraren ger, förutom den feedback som läraren
skriver på prov som han får tillbaka. Han föredrar den muntliga feedback som läraren
ger  kontinuerligt  under  kursens  gång.  Lasse berättar  att  han vid ett  tillfälle  har  fått
feedback som han inte riktigt höll med om, det var på ett nationellt prov. Han kom fram
till rätt svar, men inte kunde visa på hur han kom fram till svaret och fick därför inga
poäng på uppgiften.

Enligt Lasse är hans styrka i matematik att han är envis och inte ger upp. Han berättar
att han inte kan hoppa över tal, vilket medför att han kan fastna för länge på en uppgift
och inte komma vidare.

Jag måste klara talet och då tar jag ju till mig det jag gör... Det kan ju både vara en styrka och
en förlust samtidigt.

Matematikstudierna  har  gått  lite  sämre  än  Lasse  förväntat  sig.  Han  tycker  att
studietakten på kursen har varit hög, vilket har gjort att han har haft svårt att hänga med.
Så  här  i  efterhand  kan  han  se  att  han  hade  behövt  lägga  ner  mer  tid  på
matematikstudierna. Han har räknat relativt mycket hemma och när han har varit osäker
inför prov har börjat läsa på några dagar innan provtillfället. Lasse är lite besviken på
sina studieresultat i matematik, men menar att han får skylla sig själv för att han inte har
lagt ner mer tid på studierna.

6.2.9 Kerstin

Kerstin har sett filmen och gjort filmfrågan dagen innan varje lektionstillfälle. Hon har
verkligen  fokuserat  och  försökt  att  förstå.  Mobiltelefonen  och annat  som hon  själv
upplever kan distrahera henne, har hon satt bort medan hon sett filmen. På lektionerna
har hon kunnat lägga all tid på att arbeta och hon anser att hon har haft möjlighet att
fråga om sådant som hon inte förstått. Innan prov har hon återigen sett på några filmer
för att repetera innehållet.

Vid den gemensamma rättningen har hon fått se exempel på hur man kan lösa de 
uppgifter som hon missade på provet, vilket hon anser är bra.

Då kanske man kommer på att så kan man göra.

Hon menar även att hon lär sig bra av att titta på kamraters lösningar, eftersom det kan
visa på olika sätt  att  tänka och lösa en uppgift.  De kan även skilja  sig  en del  från
lärarens  egen  lösning.  Kerstins  lösningar  har  inte  varit  uppe  vid  någon  av  de
gemensamma  rättningarna.  Kerstin  anser  att  kamraterna  inte  har  haft  någon  större
betydelse för hennes egen matematikutveckling. På lektionerna föredrar hon att arbeta
självständigt.

Alla fokuserar på sitt. Det är ju inte så många som är på samma plan, typ...
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Ibland  har  det  hänt  att  hon  och  några  kompisar  träffats  på  fritiden,  för  att  plugga
tillsammans inför ett prov. Kerstin anser själv att hon lär sig bäst när hon försöker själv
och frågar när hon inte kommer vidare.  Det händer att hon frågar om samma sak tio
gånger, därför att hon anser att det bidrar till god inlärning. Hon tycker att matematik är
roligt  när  hon förstår.  När Kerstin räknar  hemma och inte förstår brukar  hon lämna
uppgiften och gå vidare. Hennes styrka i matematik är att hon förstår ”tänket”. Hon kan
ofta svaret, men kan inte alltid förklara hur hon kommer fram till det. Kerstin berömmer
sin lärare i matematik, Kerstin menar att läraren förklarar på ett sätt som gör att hon
förstår.

Läraren är bra på att förklara. Ja, hon är bra på allt!

Kerstin tar del av den skriftliga feedback som läraren ger. När läraren skriver att hon
behöver träna extra på något, så tar hon till sig och gör det. Hon kan inte minnas och
beskriva något speciellt tillfälle där hon fått muntlig feedback.

Kerstin upplever att matematikstudierna inte gick så bra i årskurs ett, och det gjorde att
hon fick ett lågt betyg. Kerstin förstod att om hon fortsatte så, så skulle det leda till ett
underkänt betyg. Därför lade hon ner mycket mera tid på studierna, framför allt genom
att försöka öka sin förståelse i ämnet. Det visade sig fungera bra och hon fick ett högre
betyg i årskurs två. Även i årskurs tre har det gått bra.

Jag har lagt ner mycket tid på matematiken.

Kerstin har en vision och förhoppning om att studera vidare på universitet lite senare,
kanske till civilekonom.

6.2.10 Mia

Mia tycker att matematikundervisningen har fungerat bra. Hon har titta på aktuell film
innan lektionstillfället. Det har hänt att hon glömt det någon gång, men då har hon tittat
på filmen efter lektionen. Filmfrågan har hon svarat på, men den anser hon inte har varit
till någon hjälp. Mia menar att om man har sett filmen, så kommer man ihåg svaret.
Inför prov har hon repeterat genom att läsa i läroboken. .

Mia tycker inte om den gemensamma rättningen. Hon sitter mest och väntar på att få gå
ut.

... för det känns ju som att hon (läraren) ändå måste rätta sedan.

Mia menar att den inte ger så mycket, men hon tror att det kanske beror på att hon inte
är  så  fokuserad  på  uppgiften.  Hon  vet  vad  läraren  bedömer,  det  kan  hon  se  i
lärplattformen. Hon ser fördelar med att få ta del av kamraters lösningar. Mia kan inte
komma ihåg att hennes lösningar har varit uppe vid någon gemensam rättning.

Att se kamratlösningar kan vara spännande. Då ser man att andra kan tänka helt annorlunda.
Oftast är det andras lösningar som varit uppe.
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Hon tycker att det är skönt att sitta ensam och arbeta med matematik. Mia anser att
klasskamraterna är bra om man behöver fråga om hjälp när läraren inte har tid. Mia
tycker att läraren är bra på att förklara. När hon sitter hemma och räknar får hon klara
sig själv, föräldrarna kan inte hjälpa till när det gäller matematik. Ibland har hon ringt en
äldre kusin som är bra på matematik, och därigenom fått hjälp med uppgifterna. Mia
brukar bli irriterad om hon inte förstår.  Det händer då att hon ge upp. Efter en stund
försöker hon igen, och kan även be om hjälp då. Mia anser att matematik är roligt när
hon förstår. Mia har inte gillat matematik och hon har alltid tyckt att det har varit svårt.
Hon har svårt att komma på vilka hennes styrkor i matematik är. Efter lite eftertanke
säger hon att det är när hon får utmaningar. Då känner hon att hon kan något i alla fall.

Inför prov tränar hon på det hon inte riktigt förstår. Om läraren har skrivit någon 
kommentar så tränar hon på det läraren lyfter fram. Mia känner att hon gjorde sitt bästa 
och tror inte att hon hade kunnat göra något annorlunda. Efter att ha läst klart sista 
matematikkursen så känner hon att det skulle vara roligt att läsa mer, men samtidigt så 
vet hon inte om hon har behov av det inför framtida utmaningar.

6.3 Lärarens uppfattning om elevernas måluppfyllelse

Läraren berättar att det inte finns någon speciallärare i matematik på skolan, istället är
det lärarna på enheten som ger detta stöd. Läraren anser att den nuvarande formen av
stöd, då stödet ges samtidigt i flera ämnen, inte är optimalt då det förekommer att elever
behöver stöd i flera ämnen. Med detta system måste eleven själv välja vilket stöd hen
ska gå på. I och med att elevernas schema är ganska fullspäckat är det svårt att finna
någon annan möjlig stödform. Om eleven trots erbjudet stöd inte uppnår ett godkänt
betyg i kursen, kan eleven få läsa om kursen, gå i “liten grupp” eller göra en “prövning”.
Läraren förklarar att prövning innebär att eleven studerar på egen hand, och därefter får
möjlighet att skriva ett nationellt kursprov. Dessa prövningar genomförs två gånger per
termin.

Om en elev misslyckas på ett enskilt prov händer inget särskilt, utan eleven får en ny
chans att visa sina kunskaper i slutet på kursen när de nationella proven genomförs.
Läraren hävdar att måluppfyllelsen i klassen generellt, varken är bättre eller sämre hos
dessa elever än hos andra. Läraren har dock inte jämfört klassens resultat med andra
klasser som läser samma kurs. Vidare menar hen att det trots allt är ett ganska begränsat
underlag, så det skulle inte kunna leda till  en korrekt slutsats.  Innan läraren började
arbeta  enligt  nuvarande  arbetssätt  undervisade  hen  elever  på  yrkesförberedande
program. De hade generellt  en lägre måluppfyllelse än elever  på studieförberedande
program. När läraren jämför elevernas måluppfyllelse då och nu, är det stor skillnad.
Samtidigt  menar  läraren  att  det  antagligen  finns  andra  faktorer  än  det  förändrade
arbetssättet som spelar stor roll.  Fördelen med nuvarande arbetssätt är enligt läraren att
det blir en mer likvärdig undervisning. Eftersom att alla elever inte har föräldrar som
kan hjälpa dem med matematiken,  fungerar  filmerna  i  lärportalen  som ett  bra  stöd.
Dessutom har skolan försett  alla elever med en dator som ökar eleverna chanser att
kunna ta del av filmerna. Eleverna kan därefter arbeta i skolan med det som de tycker är
svårt och har möjlighet att få hjälp och stöd av läraren.
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Några elever har tagit det här ett steg längre, så att de inte bara ser filmen utan de sitter och
jobbar med de enklare uppgifterna hemma innan lektionen och tar de svåra uppgifterna när
de  kommer  till  mig  sen.  Det  är  jättebra.  de  har  verkligen  förstått,  de  verkligen  maxar,
utnyttjar det här systemet.
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7 Diskussion och analys
Nedan redovisas en diskussion och analys av det resultat som tolkats utifrån studiens 
frågeställningar, en metoddiskussion och ett slutord.

7.1 Läraren anpassar undervisningen för att möta elevernas behov

Läraren  är  väldigt  tydlig  med  mål  och  kriterier.  Wiliam (2013)  menar  att  om man
tillsammans med eleverna utvecklar lärandemålen lär sig eleverna att tillämpa mål och
kriterier i det egna arbetet. Vidare menar han att det alltid är läraren som har ansvaret
och kunskapen om vilka mål man ska arbeta mot. Vid den gemensamma bedömningen
som läraren genomför efter varje test ser eleverna hur arbeten av hög kvalitet kan se ut.
Det  medför  att  eleverna  får  en  ökad  förståelse  för  bedömning  och  betygskriterier.
Wiliams  studier  visar  att  när  eleverna  är  medvetna  om  kriterierna  minskar  också
prestationsklyftorna.  Gipps  (1999)  anser  att  eleverna  ska  vara  med  i
bedömningsprocessen och känna till mål och kriterier. Hon menar att man på så vis tar
vara på elevernas sociala och kulturella erfarenheter och samtidigt utvecklar elevernas
metakognitiva förmågor.

Den feedback som eleverna i klassen får är uppgiftsorienterad och framåtriktad. Den
visar tydligt för eleverna hur de själva kan påverka sitt lärande. De frågorna som ställs i
de  enkäter  som läraren  genomför  efter  varje  matematikkurs,  handlar  om elevernas
självreglerade  lärande,  SRL.  Enligt  Dweck  (2000)  tillskriver  framgångsrika  elever
orsakerna till inre, instabila orsaker. Detta är positivt eftersom eleverna själva då kan
påverka utgången. Vid en av observationerna som genomfördes i denna studie fick en
elev muntlig feedback i form av konkreta råd om hur hen kunde arbeta för att uppnå ett
godkänt betyg i  matematik.  Enligt Wiliam (2013) är feedback mest effektiv när den
beskriver vad eleven kan förbättra, samt hur det kan göras. Bra feedback fokuserar på
ansträngning och prestation och inte på personliga egenskaper (Appelgren & Bengtsson,
2015; Dweck, 2010; Wiliam, 2013).

Att använda filmer med genomgångar gör att eleverna själva kan reglera när och hur de
inhämta ny kunskap, vilket ökar känslan av autonomi och kompetens (Abeysekeraa &
Dawson, 2015).  Enligt  den självbestämmande teorin (SDT) människan behov av att
känna autonomi och kompetens (Palm, 2015b). När eleverna kan se en film är de är inte
heller i lika stor utsträckning beroende av läxhjälp av exempelvis föräldrarna.

Vid “Ordmästaren” delar läraren ut frågan slumpvis.  När slumpen får avgöra menar
Wiliam (2013) att alla måste vara beredda på att svara, och därmed vara aktiva. Om
eleverna  själva får  välja  huruvida de  ska  delta  eller  inte,  t  ex genom att  räcka  upp
handen, blir de som deltar duktigare eftersom de över mer. Över tid ger det dessa elever
fördelar,  och  de  elever  som avstår  från  att  delta  avstår  också  från  möjligheten  att
utvecklas och bli duktigare.

Klimatet i klassrummet uppmuntrar eleverna att samarbeta och hjälpa varandra. Känslan
av tillhörighet  är  också ett  av behoven enligt  SDT (Abeysekeraa & Dawson,  2015;
Palm,  2015b).  Studier  visar  att  kollaborativt  lärande  är  effektivt  och  att
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matematiklärandet gynnas både för den som ger och den som får hjälp, om den består av
förklaringar.  Särskilt  ökar  lärandet  för  den  som ger  hjälp  (Vetenskapsrådet,  2015b;
William, 2013).

Efter  varje  kurs  får  läraren  respons  av  studenterna  och  detta  använder  hen  för  att
utveckla  undervisningen.  En  grundläggande  idé  vid  formativ  bedömning  är  just  att
använda  belägg  för  lärande  för  att  justera  undervisningen  och  därmed  kunna  möta
elevernas behov bättre (Wiliam, 2007b).

7.2 Elevernas upplevelse av matematikundervisningen

Samtliga elever  säger att  de ser på filmerna och de flesta använder filmerna för att
repetera inför prov. Hemma kan de backa filmen om de inte förstår eller om de missar
något. Eleverna kan påverka när de ska se filmerna och de kan repetera så många gånger
de vill. Enligt SDT är det ett medfött behov hos människa att själv kunna påverka sitt
arbete  och  sina  uppgifter  (Palm,  2015b).  I  skolan  har  de  sedan  möjlighet  att  fråga
läraren om det fortfarande är något de inte förstår. De kan genomföra det lägre nivåerna
av kognitivt arbete hemma och fokusera på högre former av kognitivt arbete, där de har
stöd av läraren, i klassrummet (Westermann, 2014).

Vid  den gemensamma bedömningen får  eleverna  se  elevlösningar  av  olika  kvalitet.
Enligt William (2013) är det lättare att upptäcka fel och brister i andras arbeten, än i sitt
eget. När elever ser fel och brister i andras arbeten kan de undvika att göra dessa i sina
egna  och  det  kan  vara  verkningsfullt  att  eleverna  får  ta  del  av  elevarbeten  av  hög
kvalitet. De flesta elever i studien menade att de förstod lärarens bedömning bättre när
de  fått  genomföra  den  gemensamma  rättningen.  Gipps  (1999)  menar  att  eleverna
utvecklar  sina  metakognitiva  förmågor  när  de  får  ta  del  av  bedömningsprocessen.
Studien visade att det för vissa elever kan vara känslomässigt krävande att se sina egna
arbeten offentligt  i  klassen,  även om ingen vet vems arbete  det är.  Därför finns det
anledning  att  vara  försiktig  med  att  visa  elevlösningar  vid  de  gemensamma
bedömningarna av proven.

Torrance (2012) menar att  all  bedömning är formativ, men inte nödvändigtvis på ett
positivt sätt.  Att ge och ta emot feedback är en känslomässigt krävande process och
kritik  påverkar  elevers  identitet  och  självkänsla  särskilt  om man  får  negativ  kritik.
Vidare menar Torrance att bedömning i klassrummet är en ”offentlig tillställning”. Man
kan istället  välja  att  endast  visa utmärkta elevlösningar  eller  visa elevlösningar  från
andra klasser och grupper än den aktuella. Till exempel kan man fråga kollegor i andra
klasser om man kan få använda deras elevlösningar.

Ungefär hälften av eleverna i studien använder kamratlärande som inlärningsstrategi.
De diskuterar svåra tal och hjälper varandra. De övriga eleverna menar att de arbetar
bäst  självständigt  och  att  kamraterna  inte  har  någon  större  betydelse  för  deras
matematikutveckling. Enligt Wiliam (2013) är kamratlärande är ett viktigt steg när man
vill sträva efter att elever ska äga sitt eget lärande.

Efter varje prov får eleverna skriftlig feedback av läraren. Enligt lärarens egen enkät
(bilaga 5) tar hälften av eleverna alltid del av detta och resten av eleverna gör det vid
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enstaka tillfällen. Vid intervjuerna säger två av tio elever att de tar till sig och agerar
utifrån den skriftlig feedback de fått. Tre elever säger att de inte läser eller att de bara
skummar den skriftliga feedbacken, resten kommenterar inte skriftlig feedback. Wiliam
(2007a) anser att lärare som vid sidan om skriftliga kommentarer på prov också skriver
betyg eller poäng, skriver kommentarer i onödan. Han påstår att eleverna då fokuserar
på poäng/betyg och jämför gärna sitt resultat med kamraternas. När  poäng och betyg
skrivs ut kan läraren lika gärna avstå från att skriva kommentarer. Vidare menar Wiliam
att det är mycket mer effektivt att enbart skriva kommentarer, då tvingas eleven att delta
kognitivt i arbetet. I gymnasiet får elever betyg efter varje genomförd kurs och i den här
klassen får de även skriftlig feedback. Jag anser att det är bra att eleverna får skriftlig
feedback. Alla elever får möjlighet att ta emot den, men det är helt upp till eleven själv
vad den gör av informationen. Eleverna är nöjda med den muntliga feedback de fått. En
elev som haft problem med koncentrationen har berättat hur han fått feedback som lett
till att han kan fokusera bättre än tidigare. Den feedback som är mest effektiv är enligt
Wiliam (2013) den som beskriver både vad som kan förbättras, men också hur det kan
förbättras.

En elev berättar att han har svårt att lämna en uppgift när han kör fast, vilket gör att han
har svårt att komma vidare och tiden går. Han halkar därmed efter i planeringen och
måste arbeta mycket med matematiken hemma. Ibland börjar han träna inför provet för
sent, och hinner inte lära sig det han ska. Enligt Wiliam (2007a) måste läraren förklara
vad som är viktigt, särskilt för lågpresterande elever då de annars kan “fastna” och inte
komma vidare.  Att skjuta upp och undvika handling är en självhandikappande strategi
och medför att den personliga utvecklingen begränsas (Zimmerman, 2000).

En annan elevs  beskriver  att  matematikstudierna inte  gick så bra i  årskurs  ett.  Hon
bestämde sig för att lägga ner mer tid och verkligen satsa på att förstå det hon gjorde.
Hon stängde av mobiltelefonen och fokuserade på filmerna när hon arbetade hemma.
Hon förbättrade sina resultat och är nöjd över resultatet. Den som är starkt självreglerad
är  beredd  att  anstränga  sig  ännu  mer  för  att  nå  målen  (Zimmerman,  2000).  Vid
genomförandefasen utövar den lärande självkontroll genom att fokusera på uppgiften,
stänga av omgivningen,  koncentrera sig och självinstruera sig  till  att  följa  strategin.
Elever med ett  växande tankesätt ser utmaningar som ett tillfälle att  lära sig och de
värderar ansträngning (Dweck, 2010). Det är mer troligt att studenter med ett växande
tankesätt  svarar  på  hinder  och  prövningar  med  att  fortsätta  att  försöka,  pröva  nya
strategier, använda alla resurser som de har för att lära sig.

7.3 Lärarens uppfattning om elevernas måluppfyllelse

Enligt läraren är det är inte möjligt att säga att måluppfyllelsen blir bättre genom detta
arbetssätt.

Det kan istället leda till sådant som inte mäts med resultat på nationella prov, som t ex att de
övas i ansvarstagande, en känsla av att äga sitt lärande osv. Det är som när politiker köper in
datorer och tror att resultaten i skolan ska förbättras. Det funkar inte så. Eleverna får andra
kunskaper än de som normalt mäts.

Läraren anser  att  undervisningen blir  mer  likvärdig  då eleverna får  se  en film med
genomgångar hemma. Alla elever kan se en film, men alla har inte föräldrar som kan
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hjälpa dem med matematikuppgifter. Att se filmerna hemma förutsätter dock att alla har
tillgång till internet hemma.

Regelbunden formativ bedömning förbättrar elevprestationer (Black & Wiliam, 1998).
Enligt Dweck (2010) ser elever med ett växande tankesätt utmaningar som ett tillfälle
att lära sig och de värderar sina ansträngningar. Hon menar att det är mer troligt att
studenter med ett växande tankesätt svarar på hinder och prövningar genom att fortsätta
att försöka, pröva nya strategier, använda alla resurser som de har för att lära. Wiliam
(2013) menar att det viktiga är att lämna ” tillbaka bollen” till eleven. De måste få tid att
läsa,  svara  och  agera  utifrån  den  feedback  de  fått.  Konstruktiv  feedback  förbättrar
lärandet.  Enligt  Wiliam  får  elever  en  mer  positiv  attityd  till  matematik  och
prestationsklyftorna  minskar.  För  mig  verkar  det  självklart,  att  feedback  gynnar
måluppfyllelsen när eleverna själva upplever att de kan påverka sitt eget lärande.

7.4 Metoddiskussion

Enligt Denscombe (2009) kan man inte enbart förlita sig på vad människor säger att de
gör, utan att det faktiskt är bäst att observera det som verkligen sker. Min ambition har
varit att skapa en bild av helheten och studera förhållanden i sitt naturliga sammanhang
(kontext). Därför har en stor del av datainsamlingen bestått av observationer. Jag har
observerat samtliga matematiklektioner i en klass under en vecka, samt lärarens för- och
efterarbete  under  samma  vecka.  Semistrukturerade  intervjuer  genomfördes  med  tio
elever. Vid avlyssningen och transkriptionen av intervjuerna upptäckte jag hur viktigt
det  är  att  ställa  förståelsefördjupande  frågor.  Min  intervjuteknik  utvecklades  under
arbetes gång. Frågorna ökade min förståelse för det jag undersökte. Under tiden som jag
skrev på min rapport ställde jag även kompletterande frågor till läraren via mail.
Klassen genomförde en enkät där de markerade ett fritt antal svarsalternativ. Enligt 
Denscombe (2009) är en av nackdelarna med frågeformulär att det för forskaren inte 
finns möjlighet att säkra att respondenterna svarar sanningsenligt på frågorna. Jag har 
dessutom studerat resultat från tidigare genomförda enkäter som läraren gjort med 
klassen via lärportalen. Frågorna har rört sig om lärandet och undervisningen, och 
eleverna har även kunnat skriva egna kommentarer. Elevintervjuerna har varit en källa 
för att skapa ett elevperspektiv på undervisningen.

7.5 Slutord

I en speciallärares uppgifter ingår att förebygga hinder och svårigheter i lärmiljöer (SFS 
2007:638). Vad är då specialpedagogik? Enligt Persson (2013) är specialpedagogik en 
disciplin som ska stötta den vanliga pedagogiken. Den tidigare så individfokuserade 
forskningen finns fortfarande kvar men en mer miljörelaterad forskning har numera fått 
utökat utrymme. Alla lärare ska numera ha en viss specialpedagogisk grundkompetens 
(Persson, 2013). Ett viktigt förebyggande arbete sker i den ordinarie undervisningen.
I denna studie arbetar läraren, enligt mitt sätt att se, specialpedagogiskt genom sitt sätt 
att planera och organisera undervisningen. Med datorn som verktyg har hen ändrat den 
traditionella undervisningen. Eleverna har webbaserade genomgångar som de själva kan
styra över. De kan se om och backa så många gånger de vill. Detta menar jag förebygger
svårigheter då genomgångarna på detta sätt, med teknikens hjälp, blir individualiserade. 
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Läraren identifierar svårigheter och hinder undervisningen genom nätbaserade enkäter, 
utvecklar och förändrar undervisningen med hjälp av svaren. Detta menar jag visar på 
att läraren ser svårigheter i miljön och inte enbart hos individen.
Vid de gemensamma rättningarna visas olika elevlösningar. På detta sätt tar läraren 
tillvara den naturliga variationen av olikheter i klassen. Eleverna ser en mångfald av 
lösningar och kan lära av varandras olikheter.
I studien ges frivilligt stöd en gång per vecka. Eftersom stödet är frivilligt behövs och 
ingen diagnos eller kartläggning för att erhålla stödet och tröskeln för stöd är därmed 
låg.

Enligt Dweck(2010) behöver barn med inlärningssvårigheter hitta strategier för 
lärandet, snarare än att anstränga sig hårdare. Att flippa klassrummet har i visat sig ge 
positiva effekter för elevers lärande och motivation (Abeysekeraa & Dawson, 2015 ). 
Läraren som deltog i denna studie var mycket kunnig i användandet av webbaserade 
verktyg, trots det menade hen att arbetet med att producera webgenomgångarna tagit 
mycket tid i anspråk. Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är 
även det tidkrävande men enligt studier bra för lärandet (Black & Wiliam, 1998).  I ett 
sociokulturellt perspektiv är människan en redskapsutvecklande varelse som kan 
anpassa sig till nya förhållanden (Säljö, 2013). Ny teknik kan vara tidsbesparande, men 
bara om man behärskar den. Dagens komplexa samhälle kräver att man uppdaterar 
kunskap och upprätthåller ett livslångt lärande (Säljö, 2013). Därför menar jag att lärare 
borde erbjudas kontinuerlig fortbildning i användandet av webbaserade verktyg samt tid
för att regelbundet uppdatera sin kunskap då tekniken ständigt utvecklas. 

Skolan ska ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för lärande. Att 
systematiskt använda bedömning, integrerad i undervisningen och använda kunskapen 
till att förbättra undervisningen är ett sätt att hjälpa alla elever. Det gynnar inte bara 
elever i behov av anpassningar och särskilt stöd, det gynnar alla elever i skolan. Mer 
forskning kring det flippade klassrummet och huruvida det kan stödja elever att hantera 
arbetsminnet som Abeysekeraa & Dawson (2015) menar skulle vara önskvärt då 
forskning visar att matematiksvårigheter tycks ha samband med brister i arbetsminnet 
(Lunde, 2011).
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Sid 1(1)

Mail till lärare

Karesuando 2015-09-02

Mitt namn är Helen Marainen. Jag är en 1-7 lärare och arbetar på xxxskolan i xxxx.
Jag håller på att vidareutbilda mig till speciallärare i matematik på Umeå universitet.
Kursansvarig  är  Gunnar  Sjöberg  på  Institutionen  för  naturvetenskapernas  och
matematikens didaktik.
En del av utbildningen är att göra ett examensarbete i form av en uppsats.
Mitt arbete ska handla om bedömning och jag ska göra den i er klass.
Jag ska observera några lektioner och hoppas att jag får intervjua er lärare och någon
frivillig elev.
Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att när som helst avbryta er medverkan.
Mitt syfte men arbetet är att analysera matematik undervisningen som bedrivs i er klass.

I rapporten kommer jag inte att skriva var och i vilken skola som undersökningen görs.
Uppgifter  om  alla  undersökningen  ingående  personer  skall  ges  största  möjliga
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte
kan ta del av dem.
Insamlade uppgifter används för forskningsändamål, de kommer inte att användas eller
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.

MVH Helen Marainen
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Intervjuguide - elev

Tack  för  att  du  ville  ställa  upp  på  en  intervju.  Jag  har  under  ett  par  år  studerat
specialpedagogik för matematiklärare och gjort en studie i er klass. Jag ville undersöka
hur bedömning infört i undervisningen.....

1. Vilket var skälet till att du välde att gå på detta program?

2. Om du tänker tillbaka till när du började ettan.

 Hur upplevde du undervisningen i matematik?

 Berätta om er matematikundervisningen.

 Har matematikundervisningen förändrats sedan ni började i ettan? Hur?

  Berätta om skillnad och likhet i matematik jämfört med andra ämnen?
1. Hur lär du dig bäst? Vilken betydelse har dina kamrater på din 

matematikutveckling? Vilken betydelse har din matematiklärare haft?

2. Vad har du själv gjort för att utvecklas så mycket som möjligt i matematik?

3. Hur har du använt filmen och filmfrågan? Vad gör du om du inte kan svara på 

filmfrågan?

4. När är matematik roligt? Vad gör du när det blir svårt/jobbigt?

5. Berätta om er gemensamma rättning? Hur upplever du att se kamratlösningar vid

den gemensamma rättningen? Har du haft nytta av att se kamratlösningar? Har 

du fått förklarat orsaken till bedömningar?

6. Hur har du använt lärarens skriftliga feedback på er hemsida?

7. Kan du berätta om någon särskild gång när du fått feedback som verkligen varit 

bra? Har du fått feedback som varit orättvis och som du inte hållit med om? Har 

du fått tillräckligt med möjlighet att agera på feedback? Hur har du fått 

medvetenhet/ kunskap om vad du behöver utveckla?

8. Vilka är dina styrkor i matematik? Vilka styrkor hade din matematiklärare?

9. Är du nöjd med dina studieresultat? Finns det något du skulle göra annorlunda 

om du kunde?

10. Jag har inga fler frågor. Har du något att tillägga

Tack för din medverkan!
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Intervjuguide - lärare

1. Hur länge har du undervisat på det här sättet?

2. Beskriv hur du gör.

3. Vilka fördelar respektive nackdelar har detta sätt att undervisa?

4. Beskriv tidsanvändandet.

5. Hur syns formativ bedömning i undervisningen?

6. Har du någon utbildning i formativ bedömning?

7. Förekommer av kollegialt lärande?

8. Hur får elever i behov av särskilt stöd hjälp i matematik?

9. Hur får du återkoppling av eleverna?

10. Vad gör du om du ser elev som riskerar att inte nå målen?

11. Har du något att tillägga?
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Enkät till elever

Hur det gick på provet beror på att:

(kryssa för det som stämmer)

 jag har lätt för matematik.

 jag har svårt för matematik.

 jag har förberett mig väl inför provet.

 jag har inte förberett mig tillräckligt inför provet.

 jag hade tur med frågorna

 jag hade otur med frågorna

 lärare rättar snällt

 läraren rättar strängt

 jag har fått tillräckligt med hjälp inför provet

 jag har inte fått tillräckligt med hjälp inför provet

 jag visste vad jag vad jag behövde träna på inför provet

 jag visste inte vad jag vad jag behövde träna på inför provet
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Digitala responssystemet – sammanställning enkätsvar
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Digitala responssystemet - en elevs kunskapsprofil
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