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Sammanfattning

Motivation att lära tillsammans är rubrik på min magisteruppsats, där jag genomfört
en aktion inom matematik i den niondeklass jag undervisade. Syftet med aktionen
var att försöka skapa en kultur i klassrummet som gynnade viljan att lära.
Huvudfrågeställningen var om det var möjligt att stärka elevers lust att lära genom att
arbeta tillsammans. Jag uppfattar lärandet som ett samspel mellan tre dimensioner;
kognition, psykodynamik och samhällelighet. I aktionen har kognition representerats
av Vygotskij, men även av Löwing, psykodynamiken av Glasser med sk ”äkta
gruppuppgifter” och samhälleligheten av Person och hans indelning av elever i
”kunskapsvilliga”, ”marknadsanpassade” och ”skoltvungna”.
Metoden jag använde mig av var att observera elever, indelade i
kunskapsheterogena grupper enligt Persson, när dessa arbetade med gruppuppgifter
inom området samband. Uppgifterna utgick från en gemensam praktisk uppgift som
sedan gemensamt diskuterades och abstraherades. Innan och efter aktionen
undersöktes elevernas inställning till matematik. Dessutom fick eleverna kontinuerligt
utvärdera gruppuppgifterna och sin och gruppens insats. Samtidigt förde jag
personlig loggbok vilken jag senare utförde ett bubbelkretslärande av.
Resultatet visar att lära tillsammans gynnar de flesta men framförallt de
”skoltvungna”. Samtidigt tycks det som om en liten grupp av elever ogillar att bli s.k.
”genomsnittselever”.
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1. Inledning och bakgrund

Jag har arbetat som lärare i nitton år och har under dessa år haft möjlighet att jobba

med elever i flera olika typer av skolor: förortsskolor med hög andel invandrare, en

landsbygdsskola, en stadsskola, en skola beläget i ett fiskeläge och nu i en små-

stadsskola där upptagningsområdet utgörs av ett välbärgat villaområde. Målgruppen

har hela tiden varit tonåringar. Att arbeta med tonåringar är spännande och utveck-

lande men också komplext, då elever i denna period av livet snarare fokuserar på

jaget, den egna utvecklingen och hur förhålla sig till sin omgivning snarare än på de

ämnen som senare delen av grundskolan är uppdelad i. Eftersom elever på de olika

skolorna befunnit sig i samma utvecklingsfas uppfattar jag att likheterna mellan sko-

lorna och dess elever har varit större än skillnaderna. Det jag då har i åtanke är att

den inre motivation, som att känna samhörighet, uppleva glädje, vara omtyckt, bli

sedd, utvecklas som människa ser likartad ut hos alla elever oavsett samhällsklass,

nationalitet och bostadsort. Denna inre motivation uppfattar jag vara en stark drivkraft

för att elever ska uppleva mening med att vara i skolan. Att undersöka motivationens

inverkan på lärandet är också första anledningen till min aktion.

 Samhället har under denna period genomgått stora förändringar. En av många tren-

der är en förskjutning från det kollektiva till allt påtagligare individcentrering . Att

försöka gynna det kollektiva; att lära tillsammans är därför den andra anledningen till

min aktion.

 Läraruppdraget har också förändrats; som lärare uppfattar jag alltså att skolan blir

allt mer komplex och att kraven på mig som lärare ökar och med dem ökar behovet

av vidareutbildning. Jag uppfattar att det finns flera ”motsättningar” inom skolan idag:

skolan är en kollektiv verksamhet, inte minst på vår skola där gruppstorlekarna är

stora, trots att det tydligt står i läroplanen att elever ska mötas på sin nivå och utgå

från sina möjligheter och undervisningen alltså vara individuell. Läroplansmålen ska

vara överordnade kursplanemålen trots att det är dessa som betygssätts. Skolan ska

utveckla kreativitet och en känsla av glädje inför kunskapsinhämtande samtidigt som

den ska vara måleffektiv, dvs. få alla elever att uppnå samma mål och mätas efter

samma betygskriterier innan de lämnar det nionde skolåret. Tredje anledningen till

min aktion är därför att förbättra mina kunskaper om hur inlärning går till för att bättre

kunna svara mot alla dessa krav och förväntningar. I aktionslärandekursen har jag

getts möjlighet att utgå från min egen verksamhet och på ett systematiskt och mål-
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medvetet sätt utveckla denna. Jag har här tagit del av tidigare forskning och erfaren-

heter och tillsammans med kurskamrater och lärare diskuterat viktiga frågor. När det

så var dags att skriva en uppsats var jag tvungen att prioritera mellan alla de olika

frågeställningar jag bar med mig och valet föll då på hur det går till när elever lär sig

och vilka faktorer det är som gynnar viljan att lära, något jag trots allt intresserar mig

speciellt för.

 Därför har jag valt att göra en aktion som är elevcentrerad och inriktad mot motiva-

tion. Fokus i aktionen ligger dock på hur jag som lärare kan skapa goda inlärnings-

situationer och därmed möjliggöra mellanmänskliga relationer som bidrar till att ele-

ver lär tillsammans. Jag undervisar både i NO och matematik men upplever att ele-

verna oftare tappar motivation i matematik och att eleverna uppfattar detta som ett

svårare ämne. Därför valde jag att arbeta med matematik. Att förbättra mina egna

kunskaper inom matematikdidaktik är alltså en fjärde anledning till min aktion.

1.1 Syfte och problemformulering

Vilka faktorer är det som gynnar viljan att lära? Frågeställningen har sin utgångs-

punkt i motivation, med tiden har det dock för mig vuxit fram en mer komplex bild av

vilka faktorer det är som påverkar motivation men också lärande. Hur ska jag som

lärare kunna skapa goda inlärningssituationer?

 Syftet med aktionen skulle därför kunna uttryckas som ” ett försök att skapa en kultur

i klassrummet som gynnar lusten att lära bl.a. genom att fokusera på didaktiken och

låta elever lära tillsammans. Min huvudfrågeställning skulle då bli ”Hur kan man

styrka elevers lust att lära matematik genom att arbeta tillsammans?”

 En möjlig väg att skapa goda inlärningssituationer kan vara att försöka arbeta fram

metoder i undervisningen som på ett bättre sätt tar hänsyn till lärandets faktorer. Med

lärandets faktorer menar jag här de faktorer Illiris(2001) presenterar i sin

triangelmodell av lärande; kognition, psykodynamik och samhällelighet.

 Jag har gjort en fri tolkning av denna modell som jag presenterar i teoriavsnittet (se

sid. 8). Det psykodynamiska hörnet representeras av Glasser (1996), som

presenterar en modell, där han förespråkar att vi i skolan borde använda oss av

gruppuppgifter för att gynna den inre motivationen. Han säger att uppgifterna bör

vara av typen ”äkta gruppuppgifter” vilket innebär att uppgiften kräver samarbete.

Med den typen av gruppuppgifter skulle det vara möjligt att gynna inre
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motivationsfaktorer som att känna samhörighet, att ha roligt och att känna makt i

form av inflytande. Gruppuppgifter är troligen inte hela lösningen till en bättre metod

utan måste kombineras med en väl vald metodik. Här kommer Löwings (2006) tankar

in: det är viktigt att utgå från de mål som ska uppnås - i det här fallet kursplanemål i

området samband - och sedan konstruera uppgifter som på bästa sätt svarar mot

dessa mål. Att utifrån vardagshändelser skapa en gemensam erfarenhet och därifrån

gå från det konkreta till det abstrakta är ett strävansmål för mig. Väl sammansatta

grupper skulle kanske också åstadkomma en lärosituation där elever hjälper

varandra för att komma vidare i sin s.k. ”utvecklings-zon” . Vygotskij är här en

inspirationskälla då han menar att elever behöver lite hjälp vid rätt tillfälle för att

utveckla sitt tänkande.

 Att sätta samman väl fungerande grupper är en utmaning i aktionen. Här har jag

bl.a. hämtat inspiration från Perssons(2003) tanke om att elever kan delas in i

kunskapsvilliga, utbildningsberoende och skoltvungna. I aktionen har jag försökt att

blanda elever från de olika grupperna men ändå haft i åtanke att låta eleverna i

gruppen ha ungefär samma kunskapsnivå för att gynna den s.k. utvecklingszonen.

Genom att välja ett område inom matematik som var helt nytt för eleverna uppfattade

jag det enklare att blanda elever, då förkunskaper inte blir avgörande.

2. TEORI

Centrala begrepp i aktionen är lärande och motivation. Lärandet har fokus på social-

konstruktivism då utgångspunkten är att kunskap konstrueras genom språket och är

en mellanmänskig process. Motivation beskrivs både som en inre och en yttre

process och en växelverkan dem emellan .

2.1 Verksamhetsteori - kognition och samhällelighet

Illiris(2001) beskriver lärandet som ett samspel mellan tre dimensioner; kognition,

psyko-dynamik och samhällelighet. Lärandet handlar om en kognitiv process - att

tillägna sig kunskap och färdigheter, en psykodynamisk process - där känslor,

attityder och motivation kan fungera som drivkraft för lärandet och en social och

samhällelig process - där lärandet påverkas av bakomliggande samhällsstrukturer.

Här visar han på komplexiteten i att undervisa och påpekar att det är en kombination



7

av inre motivation, vad samhället och kulturen ”önskar” och hur inlärning går till som

påverkar hur väl en elev lyckas med inlärning.

Illiris har presenterat en modell av hur faktorer samverkar där han använder en

triangel och låter hörnen representera de kognitiva, psykodynamiska och sam-

hälleliga processerna.

Denna modell återkommer jag ofta till, men då i förändrad form, då den kommit att bli

den modellbild jag bygger min teori på i aktionen. Den kognitiva aspekten integrerad

med den samhälleliga aspekten brukar benämnas verksamhetsteori. I min uppsats

representeras denna teori av Vygotskij(1999). Lärandet har ett färdighets- eller

betydelsemässigt innehåll där tillägnelsen främst sker genom en kognitiv process.

(Begreppet kognitiv omfattar här även det motoriska lärandet, som liksom kunskaps-

tillägnelsen styrs av det centrala nervsystemet.) Lärandet har också en social och

samhällelig process, där den sociala är en direkt eller indirekt mellanmänsklig nivå

där samspelsprocesser pågår och en bakomliggande samhällelig nivå som påverkar

både de enskilda personerna men också själva samspelsprocessen. För att

konkretisera detta skulle man kunna säga att i mötet mellan människor utvecklas

lärandet med hjälp av språket. Lärandet påverkas i sin tur av vad samhället uppfattar

vara viktig kunskap t.ex. föräldern som säger till sitt barn att det är viktigt att lära sig

matte.

Vygotskij(1999) är en inspirationskälla för min aktion och därför återger jag kortfattat

hans tankar från boken ”Tänkande och språk”:

Psykodynamik
Freud

Kognition
Piaget

Samhällelighet
Marx
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 Vygotskij utgår från att psykologiska fenomen och processer bara kan förstås i sina

historiska och sociala sammanhang. Vidare menar han att det mest centrala i

medvetandet är vårt tänkande och språk. ”Tänkande förlöper i språket … tänkandet

och språket är nära förknippat med varandra men inte identiska, utan förhållandet är

komplext. Sambandet mellan tanke och språk etableras under barnets utveckling.”

(Vygotskij Tänkande och språk s.9 )

Det som binder samman språk med tanken är ordbetydelsen. ”Ordbetydelsen förenar

de bägge processerna. Ordbetydelsen är både språk och tänkande på samma gång.

Ordbetydelsen blir en analysenhet, en minsta gemensam cell för de två processerna”

(s.10) ” En av de viktigaste frågorna vad gäller tänkande och språk är förbindelsen

mellan det intellektuella och det affektiva. Om man isolerar tänkandet från

känslolivet, kan man inte förklara tänkandets uppkomst, skriver Vygotskij. Det

innebär att varje idé innehåller en affektiv relation till verkligheten som idén refererar

till.” (s.10)

 Barnet brukar ofta tala för sig själv och detta menar han är ett sätt för språket att gå

från ”inre tal” till ”yttre tal”. Han menar att barnet är socialt från början och att dia-

logen i språket fyller en social funktion. Genom andra lär man sig själv. Tänkandet

hör nära ihop med det inre talet. Att utveckla ordbetydelsen är en komplicerad pro-

cess. Först behärskar barnet ordet på tinget. Senare utvecklas ordbetydelsen i för-

hållande till olika föremål i omgivningen och barnet får fler aspekter på ordet. Med

tiden utvecklas ordet till att bli mer generellt. Vygotskij har namngivit de tre faserna -

synkretisk, komplex och begreppslig fas. Vidare har Vygotskij utvecklat en teori om

vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Begreppen är beroende av sin kontext.

Vetenskapliga begrepp är teoretiska och mer allmängiltiga och de vardagliga begrep-

pen är mer personliga. Undervisningen handlar om att möta vetenskapliga begrepp

och här har läraren en viktig roll. Vygotskij presenterar en teori om den närmaste

utvecklingszonen. Elevens spontana tänkande utvecklas när den möter den vuxnes

vetenskapliga begrepp. I min aktion är Vygotskij central då han poängterar hur

vardagsbegrepp blir till vetenskapliga begrepp när vi lär tillsammans och när han

säger att kunskap växer fram i mellanmänskliga möten med hjälp av språket och

skulle alltså gynnas av gruppuppgifter.

 I Illiris(2001) triangelmodell av lärandet motsvaras det kognitiva hörnet också av

Piaget och hans stadieteori. Piaget tillhör den kognitiva traditionen och är därmed

framförallt individuellt betingad. Min aktion bygger på gruppuppgifter där kunskap
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sker i mellanmänskliga processer, därför har jag valt att inte fördjupa mig i Piaget

trots att han är en central person för utvecklingspsykologin och för det

institutionaliserade lärandet.

2.2 ”Egen tolkning” av lärande modell

De kognitiva processerna representerats i min aktion framförallt av Vygotskijs tankar

om elevers utvecklingszon, hur elever utvecklar vardagsbegrepp till vetenskapliga

begrepp. Språket har, enligt Vygotskij(1999) en avgörande betydelse för inlärningen

och kan gynnas av att elever lär tillsammans. Hur elever grupperas och

undervisningen organiseras är också viktiga faktorer för inlärning.

 Löwing(2006) har också inspirerat mig och hon skriver om vikten av att läraren först

väljer ut de mål som ska uppnås och därefter lämplig metod och materiel. Målen som

jag valt ut till min aktion kommer från matematikområdet samband. Jag vill variera

praktiska och teoretiska uppgifter och här betonar hon vikten av diskussion för att vid

en laborativ metod först konkretisera och därefter med hjälp av det matematiska

symbolspråket abstrahera. Att välja laborativa gruppuppgifter i området samband

skulle alltså kunna möjliggöra att man utgår från elevers vardagsbegrepp och

därefter på ett konkret sätt tillsammans utför en laboration, som därefter diskuteras

gemensamt för att utveckla vardagsbegreppet till ett vetenskapligt begrepp. Löwing

Kognition

         Vygotskij
          Löwing

Samhällelighet

Persson
Dovemark

Giota

LÄRANDE

      Psyko-
    dynamik

Glasser
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(2006) får alltså också representera det kognitiva hörnet i min aktion. Kopplingen

mellan Vygotskij(1999) och Löwing(2006) och min modell ligger alltså i

utgångspunkten i det konkreta - vardagsbegrepp - för att sedan utveckla tanken till

ett vetenskapligt begrepp, göra det mer abstrakt. Kunskapen bildas då tankar blir till

ord och i det mellanmänskliga mötet utvecklas ytterligare till nya tankar och

kunskaper. Om man som lärare känner till elevens förkunskaper minskar risken för

lotsning och det är då samtidigt viktigt att använda sig av ett korrekt matematiskt

språk för att senare kunna göra generella antagande - att abstrahera kunskapen och

göra den vetenskaplig.

 I litteraturen presenteras inte sällan Freud som ”psykodynamikens fader”. Freud

lanserade driftteorin och han representerar det psykodynamiska hörnet i Illiris modell

trots detta uppfattar inte jag denna teori som avgörande för min aktion och därför

återger jag inte hans teori utan detta hörn får i stället representeras av Glasser

(1996) och hans tankar om inlärningsgrupper. Han menar att gruppuppgifter, och

därmed möjligheten att lära tillsammans, kan gynna människors inre motivation och

tillgodose basbehov som att överleva, att tillhöra och älska, att ha makt, att vara fri

och att ha roligt.

 Hörnet med den samhälleliga påverkan har jag låtit representeras av Perssons

(2003) tankar om skola och makt. Han presenterar en tanke om utvecklingsrationa-

lism, där han delar in elever i tre kategorier: de utbildningsberoende, elever som

uppfattar skolan som en möjlighet att skaffa en utbildning och en framtida karriär, de

skoltvungna, elever som p.g.a. skolplikten finns i skolan men som hellre skulle vilja

göra något annat av sin tid och slutligen de kunskapsvilliga, elever som uppfattar att

kunskap har ett egenvärde. Perssons(2003) indelning av elever har legat till grund

när jag grupperat elever i aktionen. Praktiskt har detta skett genom att elever besva-

rat frågor om deras inställning till matematik, detta finns beskrivet i kap 4.3.

 Till det samhälleliga hörnet hör också yttre motivation som betyg och därmed beho-

vet av tydliga betygskriterier och föräldraönskemål om informativa och välskrivna

omdömen. Dessa frågeställningar funderar jag över men i denna aktion tar de ingen

större plats.

 Att vara en medveten didaktiker är viktigt för lärandet. Jag återger därför Löwing

(2006) som varit en stor inspirationskälla för aktionen. Löwing(2006) beskriver vikten

av att varje lärare tar reda på elevernas förkunskaper inom ett visst arbetsområde
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innan de ger sig i kast med att undervisa om detsamma. Hon påvisar i sin forskning

att alltför många lärare håller på med hastighetsindividualisering i stället för att bygga

upp en vidare förståelse hos eleverna om det valda området. Lärarna lotsar ofta den

enskilda eleven i stället för att ta reda på vad eleven inte förstår i uppgiften, vilket

enligt Löwing(2006) inte leder till någon utveckling av det matematiska tänkandet

samtidigt som eleven får svårigheter att göra generella antaganden om matematiken.

 Hon skriver vidare om vikten av att matematikundervisning fokuserar på

måleffektivitet – att pedagoger kan optimera kunskapsinhämtning för elever med rätt

vald metodik. Viss kunskap tränas mest effektivt med individuell träning som t.ex.

färdighetsträning i matematik medan andra s.k. kompetensfärdigheter ibland lämpar

sig bättre i grupper av olika storlek. Löwing (2006)skriver att vid de tillfällen laborativa

uppgifter genomförs i undervisningen tenderar dessa inte sällan att bli ”göramoment”,

där kunskapen inte utvecklas från ett konkret görande till abstrakt tänkande som kan

användas i liknande situationer och senare byggas vidare på i senare studier.

2.3 Teoretiker vilka skapar förståelse för lärandemodellen i aktionen

Triangelmodellen innehåller ett psykodynamiskt hörn därför att lärandet alltid har en

”psykodynamisk process d.v.s. en process som omfattar psykisk energi förmedlad

via känslor, attityder och motivationer som både fungerar som drivkrafter och själva

påverkas genom lärandet” (Illiris 2001 s.17). Motivation är ett begrepp som ofta

förekommer i litteratur och omnämns då som både inre och yttre motivation

Inre motivation – Glasser

Glasser (1996) har varit en stor inspirationskälla för aktionen och han tillhör de

psykologer som framhåller den inre motivationens betydelse för lärande.

Glasser(1996) har skapat en så kallad ”motivationsteori”. Genom att använda denna

hävdar Glasser att antalet elever, som är villiga att arbeta hårdare i skolan skulle

kunna öka. Teorin handlar om belöning. Den utgår från att människan har fem

basbehov: (1) att överleva och fortplanta sig, (2) att tillhöra och älska,(3) att ha

makt,(4) att vara fri och (5) att ha roligt.

 Glasser menar att vårt beteende alltid innebär att människan väljer att göra det som

hon för stunden känner är mest tillfredställande. Enkla överlevnadsdrifter som

hunger, törst och sexuell frustration är relativt entydiga och vi lär oss snabbt att
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minimera eventuella obehag från dessa. När vi försöker att tillfredställa de behov

som inte är överlevnadsrelaterade, exv. nöje, frihet och speciellt makt, stöter vi på

större svårigheter, därför att det inte är lika lätt att klart precisera vad som tillfreds-

ställer dessa behov. Det är till exempel svårare att finna en vän än att komma in från

kylan. Behovet av makt är särskilt svårt att tillfredställa därför att i många kulturer är

det inte socialt accepterat att öppet sträva efter makt.

 Glassers(1996) maktbegrepp är alltså psykologiskt och kan ge effekter som följer

nedan i texten. Perssons(2003) maktbegrepp är politiskt då han menar att skolan per

definition är maktutövare. Skolplikten är ett sätt att med makt förflytta elever från

hemmet till skolan. Samtidigt finns en ambition att få elever att utbilda sig för att

kunna infogas i samhället. Glasser(1996) menar att makt får oss att känna oss

betydande. Vidare säger han att maktmotivet är en stöttepelare för hela vårt

konsumtionssamhälle eftersom nästan allt som köps och säljs, förutom rena

nödvändigheter handlar om makt. Vi är tävlingsinriktade och det är viktigt med ära,

stolthet och integritet. Vi har ett behov av att ha rätt och att vinna samt att någon

lyssnar till oss. Vi oroar oss över vem som erkänner oss, om vi åstadkommer

tillräckligt mycket, är tillräckligt rika, snygga, välklädda och inflytelserika. Vidare oroar

vi oss över status, ställning och om vi har något inflytande. Vi försöker undvika de

som vill styra oss och kanske utnyttja oss. Inte sällan förekommer det tankar hos

många av oss att vi har blivit kränkta och att vi vill hämnas.

 Makt i sig är varken god eller ond utan det beror på hur den används. Frihet står ofta

i konflikt med makt och i viss mån med samhörighet. Ju mer makt man har, desto

mindre frihet. Vi tävlar gärna, men vill själva välja när och hur detta ska ske. Vi vill

vinna, men vill vara fria att förlora utan att förlora för mycket. Vi älskar våra föräldrar,

men vill ha frihet att utvecklas på egen hand … alltså en konflikt mellan frihet och

tillhörighet. Glasser menar att nöje, att ha roligt, kan innefatta skratt, lek och under-

hållning. Glädje som katalysator har förmågan att lätta upp arbetet och bidrar till att vi

trivs tillsammans.

 Min skola har varit föremål för två olika forskningsprojekt. I ett av dem blev jag själv

observerad och det gick under namnet ”Kreativitet, performativitet och hybrida

praktiker”
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 Under detta namn ”gömmer sig” forskning som bl.a. går ut på att undersöka hur vi

pedagoger lyckas kombinera läroplansmål med kursplanemål och på vilket sätt vi

lyckas tydliggöra detta för våra elever. Projektet finansierades av Myndigheten för

skolutveckling och Marianne Dovemark genomförde under läsåret 2005/2006 en

studie på vår skola. Under denna tid hade jag upprepade möjligheter att diskutera

mina resultat från aktionen med henne, vilket var mycket värdefullt för mig då hon

studerade samma grupp av elever som ingick i min aktion. Dovemark representerar

också det samhälleliga hörnet i min modell.

Marianne Dovemark kom 2004 ut med sin avhandling: Ansvar – flexibilitet –

valfrihet. En etnografisk studie om en skola i förändring. Hon menar att det skett en

förändring av utbildningspolicyn i Sverige och att denna förändring har sina rötter i

OECD och EU. Skolans fokus har förskjutits från en tidigare ”skola för alla” till allt

större fokusering på individen. Utbildningspolicyn i Sverige förordar flexibilitet, ansvar

och valfrihet för både lärare och elever. Tanken är att detta ska producera motivera-

de, alerta, ifrågasättande, självstyrande och flexibla lärare och elever som inte längre

bara reproducerar redan färdig kunskap. Dovemark har studerat hur det omstrukture-

rade utbildningssystemet fungerar på det lokala planet i två klasser på samma skola.

På den studerade skolan fanns ambitionen att genomföra ”den nya skolan” och att ge

elever ansvar, flexibilitet och valfrihet. I valfriheten fanns möjligheter att välja lokal för

studier, arbetskamrater, tidpunkt, innehåll (till viss del) och omfattning av arbeten.

Ansvar innebar ansvar för arbetet, lärandet och skolmiljön. Flexibilitet innebar själv-

ständigt arbete, att ta initiativ, att arbeta hemma, planera och välja rätt. Dovemark

menar att den ”nya skolan” gynnar de elever som redan är studiemotiverade och

kommer från studiemotiverande hem, där föräldrar och syskon har möjlighet att hjäl-

pa till med studier. De elever som har en lägre grad av studiemotivation eller som

anses som ”svaga” missgynnas av den ”nya skolan” där individualiseringen har

minskat möjligheten att få hjälp av lärare och andra elever. Elever från andra kulturer

och med ett annat modersmål missgynnas av samma anledning.

 Dovemark menar att den ”nya skolan” riskerar att öka den sociala segregationen.

När elever själva får välja med vem de vill arbeta finns det risk att man väljer kom-

pisar för att socialisera med i stället för att arbeta med det tänkta studieinnehållet.

Intervjuer med elever visade också att de ”duktiga” eleverna gärna arbetar indivi-

duellt, men om det inte fanns lärare att tillgå eller om uppgiften krävde samarbete
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föredrog de ”duktiga” eleverna varandra för att på ett effektivt sätt producera om-

fattande inlämningsarbeten. Att arbeta med kompisar med lägre ambition och

studiebegåvning uppfattades inte helt positivt, eftersom detta ”sinkade” deras eget

arbete och möjligheter till framtida höga betyg. Elever som hade problem med att

planera och organisera sitt arbete och elever med läs- och skrivsvårigheter uttryckte

att det nya arbetssättet gjorde det svårt att förstå och hinna med det tänkta inne-

hållet. Individualiseringens fördelar lyftes dock fram av vissa elever och dessa elever

uppfattade att individualiseringen medförde att de lärde sig bättre, fick lugn och ro,

möjlighet att arbeta i sin egen takt samt att de fick det som de själva ville.

 Anders Persson är gästprofessor vid Halmstad högskola och vi har under kursen i

aktionslärande haft möjlighet att lyssna på en föreläsning av honom. Hans tankar om

skola och makt och hans indelning av elever i utbildningsberoende, skoltvungna och

kunskapsvilliga har jag använt mig av i det samhälleliga hörnet i min triangel.

 Anders Persson skriver i sin bok Skola och makt (2003) om skolplikten vilket

innebär att alla elever är tvungna att tillgodogöra sig en grundläggande utbildning.

Eftersom det inte går att tvinga någon att tillgodogöra sig utbildning, då detta kräver

att eleven är motiverad att lära sig, betyder skolplikten i realiteten att det är ett tvång

att vara i skolan. Detta medför att det kommer att finnas en grupp av elever som

uppfattar sig som skoltvungna. Dessa elever är svårmotiverade och skulle troligen

hellre vilja göra något annat med sin tid, men detta är inte möjligt. Samtidigt innebär

detta att vissa av dessa elever kan använda skolan som en arena för att visa sitt

missnöje, då det samtidigt är en rättighet att vara i skolan. Eftersom skolan inte

endast skall förvara, utan också utbilda elever, måste skolan försöka förmå dessa

elever att se skolan som en möjlighet till utbildning och framtida karriär. Persson

menar att det finns en annan stor grupp av elever; de utbildningsberoende. Dessa

elever kan tänka sig att arbeta med skoluppgifter idag för att uppnå höga betyg, vilka

senare kan ge möjligheter till utbildning och karriär. Detta uttrycker Persson som

utvecklingsrationalism, en uppskjuten behovstillfredsställelse vilken förutsätter

känslodisciplinering. Enligt Persson är detta den tydligaste utvecklingstrenden i

skolan idag. Utbildningsberoendet har vuxit fram samtidigt som kunskapens mening

har minskat i betydelse.  Den tredje gruppen av elever som Persson skriver om är de
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kunskapsvilliga eleverna vilka drivs av en autentisk kunskapstörst. De kan vara i

skolan och bli utbildade utan att uppleva det varken som tvång eller beroende.

 Persson skriver vidare att ett tredjedelssamhälle håller på att växa fram. Han menar

att en tredjedel av eleverna uppfattar sig som fängelsekunder (skoltvungna) och två

tredjedelar har blivit utbildningsvilliga och samlar poäng i form av betyg. Mot denna

utveckling finns en annan utvecklingstendens där krafter försöker återerövra

kunskapens mening inom skolan. Detta menar Persson är mycket viktigt då

”marknaden” gör tävlingen och konkurrensen till ställföreträdande mening, medan

”fängelset” utgör svar på upplevd meningslöshet.

 När min aktion var genomförd fann jag resultat som kunde vara genusberoende och

där motivation möjligen berodde av en kombination av summativa och formativa

bedömningar . (Giota hänvisar till Lindström och Lindberg(2005) vilka menar att

summativ bedömning är att med olika sorters prov kontrollera vad elever lärt sig och

formativ bedömning kan användas för att befrämja lärandet och vägleda

undervisningen.)

 Jag letade därför efter litteratur som kunde verifiera detta och fann en relativt ny

forskningsrapport från Giota(2006) som också har en diskussion kring ”motivation att

lära” och därför kan vara intressant för de resultat som framkommit i aktionen.

I min modell representerar Giota framförallt det samhälleliga hörnet då hon bl.a.

diskuterar mål och betygskriterier.

 Giota (2006)skriver om socialt önskvärt beteende och menar att elever anpassar sig

till skolans krav och förväntningar och ofta visar på socialt önskvärt beteende trots att

de inte alltid uppfattar verksamheten utmanande eller intressant. Detta menar Giota

beror på att ”Framgångar i skolan för många elever i dagens samhälle är det enda

kriteriet för att man har ett värde som person” (Giota 2006 b). Att ha ett värde som

person är ett grundläggande behov hos alla människor (Covington 2000 i Giota

2006)). Covingtons forskning om ”self-worth” visar att elever strävar att uppfylla olika

sorters mål i skolan, oberoende av om det är socialt accepterade mål eller

lärandemål. I den mån elever internaliserar eller accepterar detta samhälleliga värde

kommer deras värde som personer att vara beroende av deras skolframgångar. Det

finns en grupp av elever som väljer ett självständigt beteende för att behålla en

känsla av ”self-worth” och inte framstå som inkompetenta. En annan grupp av elever
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som ofta är prestationsinriktade går in för anpassning, ansvarstagande, försiktighet

och arbetsvilja för att uppnå personligt relevanta mål och på så sätt känna sig

kompetenta.

 I en studie där sambandet mellan självuppfattning och motivation undersöktes fram-

gick att i en grupp med trettonåriga elever uppfattade alla att de var lika kompetenta,

oavsett om de var lärande- eller prestationsorienterade. De elever som var negativt

inställda till skolan uppfattade sig som mindre kompetenta inom det akademiska om-

rådet och visade lägre uthållighet när de löste svåra uppgifter inom både det akade-

miska och sociala området. Denna grupp av elever visade också mindre framtidstro,

fler depressiva symtom och var mer ängsliga. I denna grupp fanns fler pojkar än

flickor. Hartner (1984 i Giota 2006)) säger att elever som uppfattar sig själva som

kompetenta, gläds mer över skoluppgifter och uppvisar högre inre motivation än

elever som skattar sin kompetens lägre. Elever som skattar sin kompetens högre

upplever större glädje då de har lyckats med svårare uppgifter än lätta.

 Giota skriver att lärare ofta föredrar studiemotiverade och anpassningsbara elever

och att det oftare är flickor som lever upp till dessa mål. Det skulle kunna vara en

förklaring till att flickor ofta visar högre prestationer än pojkar. Hon skriver vidare att

några få studier visat att strävan efter höga betyg och att bry sig om sitt eget lärande

inte behöver vara oförenliga mål, utan i vissa situationer till och med kan vara

ömsesidigt förstärkande. Dessa studier indikerar med andra ord att summativa och

formativa bedömningar inte behöver utesluta varandra utan kan vara komplement till

varandra. Återkoppling är viktig i formativ bedömning. För att återkoppling ska kunna

fungera måste läraren ha en uppfattning om vilka kunskapskvaliteter och kvalitativa

nivåer som är relevanta för en viss uppgift. Om elever ska kunna ta ett större eget

ansvar för sitt eget lärande måste elevens kvalitetsbegrepp i stora drag

överensstämma med lärarens. Eleven måste ha insikt om vad som skiljer den egna

prestationen från den eftersträvansvärda. ”Att tolka och konkretisera skolans

kunskapsmål, samtidigt som de ska stödja och stimulera elevens lärande, motivation

och kompetenser, är en utmaning för lärarna” (Skolverket 2003).

 Bedömning sker alltid utifrån ett urval av kunnande och i förhållande till vissa i förväg

utvalda kriterier, vilket innebär att det finns vissa områden som inte blir föremål för

bedömning. Otydliga kriterier lämnar å andra sidan utrymme för personliga intressen

och värderingar av elevernas personlighet. Bedömningar påverkar inte bara under-
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visningen utan också den som blir bedömd – eleven. Här finns en risk att eleven

uppfattar sig dömd snarare än bedömd.

 Elevers bristande intresse för skolan och skolarbetet och därmed sämre studieresul-

tat har ingen enkel förklaring. Det kräver bl.a. att elevernas perspektiv på skolan lyfts

fram. Det kräver också att modeller utvecklas som binder samman både inre kogniti-

va och motivationsmässiga förändringar hos elever och miljömässiga förändringar på

alla nivåer, vilka står i ett interaktivt förhållande till varandra och påverkar olika elev-

gruppers motivation och kompetens och därmed studieresultat positivt eller negativt.

2.4 Summering

I min teoridel har jag som grund valt Illiris modell(2001) av lärandes faktorer (sid.7),

av vilken jag sedan gjort en egen tolkning (sid.10). Med ett antal andra teoretiker har

jag sedan försökt tydliggöra komplexiteten i lärandet så som jag uppfattar den. I den

efterföljande aktionen har jag prövat om det möjligen förhåller sig så. Fokus har legat

på social konstruktivism, vilket innebär att kunskap konstrueras genom språket och

är en mellanmänsklig och därmed en kollektiv process. Eftersom Piaget förespråkar

en mer individuell kunskapsprocess har jag valt att låta Vygotskij(1999) representera

det kognitiva hörnet i modellen. Han lanserar också teorin om den närmaste

utvecklingszonen, där vardagsbegrepp kan bli till vetenskapliga begrepp om eleven

får rätt handledning . Denna teori är viktig för min modell då den poängterar

möjligheterna att lära tillsammans. I det kognitiva hörnet finns också Löwing(2006),

som argumenterar för vikten att pedagoger känner till elevens förkunskaper, vilka

Vygotskij(1999) kallar vardagskunskaper. För att dessa ska utvecklas till abstrakt och

mer generell kunskap, vilket möjligen kan liknas med vetenskapliga begrepp, krävs

dels att man möter eleven där den är i utvecklingszonen och att hon möts av ett

utvecklingsbart och korrekt, men inte alltför förenklat språk. I verksamhetsteorin finns

en tydlig samhällelig aspekt, därför har jag valt att föra in Perssons(2003) tankar om

utvecklingsrationalism men också Dovemarks(2004) tankar om hur den ”nya skolan”,

med sin tydliga individualisering, gynnar eller missgynnar elevgrupper. Både

Persson(2003) och Dovemark(2004) pekar på att skolan, som den ofta är

organiserad i dag, skapar en grupp av elever som upplever ett utanförskap och

därför inte uppfattar att de ”ingår”. I min aktion har aspekten att lära tillsammans varit

viktig inte minst för att försöka få denna grupp av elever uppleva att de ”ingår”.  En
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annan representant för det samhälleliga hörnet är Giota(2006), som diskuterar hur

mål- och betygskriterier kan påverka . Dessa fungerar som yttre motivationsfaktorer

för eleven men är också en möjlighet för samhället att styra skolan, här finns alltså en

koppling till Perssons maktbegrepp och utvecklingsrationalism. Giota(2006) redovisar

”ny” forskning inom ämnesområdet, då hon refererar till andra forskares resultat och

bl.a. inför ett möjligt genusperspektiv på lärandet. Den psykodynamiska aspekten har

framförallt representerats av Glasser(1996). Han lanserar s.k. ”äkta grupparbeten”,

vilka enligt honom gynnar den inre motivationen och därmed finns koppling till

Vygotskijs(1999) tankar om att lära tillsammans.

3. Aktionsforskning och metodval inom aktionsforskning

3.1 Skolverkets tankar om motivation

Skolverket representerar politikers syn på och vilja att styra undervisningen.

Matematik ligger till grund för naturvetenskapliga utbildningar vilket av många anses

vara en viktig grundstomme till forskning och utveckling för Sverige. Då elevers

motivation till ämnet matematik och kunskaper i ämnet matematik har minskat har

Skolverket gjort flera utredningar och det har kommit flera rapporter som visar på en

negativ trend. Lundqvist (2003) presenterar i Skolverkets rapport 221(2003) hur

lusten att lära matematik väcks och hålls vid liv i grundskolor och vuxenutbildningar.

Rapporten behandlar bland annat behovet av begriplighet i matematiken; innehållet

måste kännas begripligt och relevant för att eleverna ska erhålla ny kunskap. Många

elever beskriver att matematiken har liten relevans och att innehållet inte känns

meningsfullt. För att förstå och se glädjen med den abstrakta matematiken behövs

konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar. Vidare framgår i rapporten behovet

av varierad undervisning. Det är ofta en sorts modell som dominerar undervisningen i

matematik år 7-9, nämligen att eleverna arbetar enskilt med bokens uppgifter och

läraren går runt och ger enskild hjälp. Gemensamma genomgångar är sällsynta.

”Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för

lusten att lära” (s 30). Detta gäller såväl läromedel, innehåll och arbetssätt. Vidare

har elever beskrivit en undervisning med gemensamma samtal som positivt. Där får

de vara aktiva och diskutera lösningar. Problemlösning med gruppdiskussioner var

enligt rapporten ett annat populärt inslag i matematikundervisningen.

Resultaten av rapporten ovan har också funnits med när jag planerade min aktion .
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3.2 Aktionsforskning

Aktion betyder aktiv handling och innebär att man aktiv går in och vill förändra någon

social praktik t.ex. skolan. Den som först skrev om aktionsforskning var Kurt Lewin

på 1940 – talet (Stensmo 2002). Han menade att aktionsforskning var socialforsk-

ning, som hade som mål att förändra och förbättra villkoren för socialt utsatta

grupper; forskningen måste vara till nytta för någon ”klientgrupp”. Han menade att

aktionsforskning är pragmatisk och problemlösande och drog paralleller till Dewey

(Stensmo 2002) som såg lärande som en problemlösningsprocess. Lewin (Stensmo

2002) beskrev aktionsforskning som en process där de fyra stegen planera, agera,

observera och reflektera ingick. Senare har denna process vidareutvecklats av

många forskare för att bl.a. fungera som ett verktyg för skolförbättring. En definition

av aktionsforskning lyder:

” …the study of a social situation with a view to improving the quality of action within

it” (Elliot, 1991, s. 69).

Aktionsforskning skulle alltså kunna vara ett ”verktyg” för att sätta ord till lärares

”tysta kunskap”. Lärarens praktiska och forskarens teoretiska kunskaper kan

integreras och medföra en ökad förståelse för verksamheten.

 Aktionsforskning följer en cyklisk process där den genomgår ett antal faser;

planering, aktion, observation och reflektion. De nya kunskaper som kommer fram i

reflektionen kan sedan användas för att planera en ny aktion som leder till nya

observationer och reflektioner som i sin tur resulterar i en ny aktion och processen

liknar en spiral där man återkommer till olika faser, men för varje gång på ett

kvalitativt högre plan. Därmed kan ny kunskap bildas ur den egna verksamheten och

den kunskapen svarar också på de frågor som de inblandade söker svar på. Detta

uppfattar jag vara den stora nyttan med aktionslärande/forskning.

 Aktionsforskning utgår alltså från praktiska vardagsfrågor och problem och har som

mål att förbättra vardagen, men också att sprida kunskap till andra situationer. Den

ger en möjlighet att utveckla skolans lärandesituationer såväl som arbetssituationer.

 Tiller (1997) påpekar att har ett bottom – up – perspektiv, det vill säga den utgår från

ett upplevt behov hos läraren. Idén är att det också är läraren som kan skapa kun-

skaper och teorier för att förändra och förbättra sin egen verksamhet. Motsatsen till

bottom – up är top – down vilket innebär att läraren behöver hjälp någon annanstans

ifrån för att ledas till förändring och förbättring. Förutom begreppet aktionsforskning
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så finns begreppet aktionslärande, som används av vissa t.ex. Tiller (1997) men som

inte berörs av Rönnerman (2004). Möjligen skulle dessa begrepp kunna finnas

samtidigt: då en person befinner sig i elevgrupp är han/hon en aktionslärande och vid

ett senare tillfälle skulle samma person kunna vandra över och bli en aktionsforskare

när denne vetenskapligt systematiserar och analyserar det han erfarit.

 Aktionslärande/forskning ger alltså mig som lärare en möjlighet att på systematiskt

sätt studera problem och få flera aspekter och möjligheter att lösa problem.

Aktionsforskningen bygger på att forskaren deltar i den verksamhet som studeras.

Ofta finns både forskaren och aktörer och dessa uppträder som likvärdiga parter i en

gemensam undersöknings- och problemlösningsprocess. Då forskare deltar i

planering, genomförande och utvärderande av åtgärder har detta lett till ett

ifrågasättande av deras objektivitet och distans till materialet de ska utvärdera.

3.3 Metodiska grepp i aktionen

Inom aktionslära är det vanligast att använda kvalitativa metoder och så har också

jag gjort. Observationer, loggbok och utvärderingar av elevers upplevelser i samband

med gruppuppgifterna har varit de metoder jag använt mig av för att söka svar på

min frågeställning. För att teoretiskt fördjupa mina kunskaper inom metodval har jag

tagit hjälp av Stensmo (2002).

 Dessutom har eleverna svarat på enkätfrågor innan och efter aktionen. Då eleverna

besvarade samma frågor innan och efter aktionen fanns möjlighet att undersöka om

inställning till matematik förändrats. Detta är en kvantitativ metod. Att använda flera

metoder ökar tillförlitligheten i undersökningen. Det blir en form av en triangulering.

 Att vara en deltagande observatör medför dock att uppmärksamheten på aktionen

inte alltid kan vara total då jag inte sällan varit än mer koncentrerad på elevernas

kunskapsinhämtning. Att vara observerande deltagare eller deltagande observatör

ändrar fokus och det handlar om att ha både närhet och distans. I själva aktionen

med eleverna har närhet varit viktigt. Efter aktionen har jag själv skrivit loggbok och

försökt att hitta distans. Diskussioner med kolleger, kursdeltagare och handledare

och studier av texter har också givit möjlighet att hitta distans.

 Under aktionen har jag vandrat mellan att vara aktionslärande när jag var med

eleverna (närhet) till att mera agera som aktionsforskare när jag systematiskt försökt

analysera de resultat aktionen visat på (distans).
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3.4 Urval och etiska aspekter

I undersökningen ingick de 37 elever som finns i år 9 på skolan. Att använda den

undervisningsgrupp som författaren är ansvarig ligger i linje med aktionslärande/

forskningens tanke, att systematiskt göra en undersökning i sin egen verksamhet

som kan leda till förbättringar i den egna verksamheten men också spridas vidare till

andra intresserade. Eleverna är indelade i två kunskapsheterogena grupper där det

finns något fler pojkar än flickor. Alla elever var delaktiga i undersökningen som om-

fattades av enkätundersökningar, observationer och gruppuppgifter med tillhörande

diskussioner och genomgångar. Under observationerna var eleverna omedvetna om

att just de var observerade.

 Att göra en s.k. totalundersökning, dvs. låta alla elever i gruppen ingå i aktionen är

viktigt då aktionen ingår som ett led i min undervisning och då alla elever är lika

viktiga. Det är också viktigt att behandla alla elever lika ur ett psykologiskt och etiskt

perspektiv. Att välja ut elever kan ge dessa elever en speciell status och det kan få

konsekvenser både ämnesmässigt, socialt och psykologiskt vilket jag inte önskade.

Att välja ut elever kan också vara utslagsgivande för resultatet av aktionen. Att

inkludera alla ökar, beroende på frågans formulering, trovärdigheten och metodiskt

kan jag bredda studien. Att samla in material från alla elever och låta alla elever ingå

i aktionen har alltså praktiska, pedagogiska, metodiska, teoretiska och etiska skäl.

3.5 Enkät

Enkät betyder rundfråga och innebär att man ställer samman frågor för att kunna

jämföra, sortera dem i kategorier och undersöka om det verkar föreligga ett samband

mellan de olika svaren. För att minska risken för bortfall i en undersökning bör fråge-

formuläret inte vara för omfattande och det är därför av vikt att man tänker igenom

vilka frågor som är mest relevanta för undersökningen. Dessutom bör frågorna vara

formulerade på ett enkelt och korrekt språk. Vanligast är det med s.k. slutna frågor

med fasta svarsalternativ. Fördelen med fasta svarsalternativ är att de är lätta att

besvara, ger ett objektivt intryck och är lätta att koda. Multipla valfrågor är en typ av

slutna frågor som jag använt mig av för att undersöka om elevers inställning till

matematik hade förändrats under aktionen med gruppuppgifter.

 Skalfrågor innebär att frågorna besvaras på en skala som graderats. Jag valde att i

utvärderingsfrågorna efter varje gruppuppgift låta eleverna fylla i en femgradig skala
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som hade till uppgift att mäta både riktning och styrka i deras attityder. Mitt syfte var

att undersöka hur eleven uppfattade att gruppuppgifterna fungerade; var eleven

delaktig och i vilken grad? Var alla i gruppen delaktiga? Hur uppfattade eleven

uppgiften (rolig – tråkig, lätt – svår, viktig – oviktig)?

 De elever som var frånvarande vid enkätfrågorna ”frågor om matematik” svarade på

dessa vid ett senare tillfälle. Det gällde två elever innan aktionen och två elever efter

aktionen, dock inte samma elever.

3.6 Observationer

Observationer kan utföras på flera sätt. Systematisk observation, vilket innebär att

man i förväg bestämmer vad man ska observera och osystematisk observation, vilket

innebär att man helt enkelt försöker att få ut det mesta av observationstillfället. I

aktionslärande/forskning blir det en deltagande observation vilket innebär en bland-

ning av systematisk och osystematisk observation. Med deltagande observationer vill

man visa en social verklighet ”inifrån”. Detta förutsätter att forskaren (eller jag som

lärare) deltar i verksamheten under längre tid. Detta är ett kriterie som gynnar

aktionsforskning/lärande. Svårigheten med denna observationstyp är att hitta närhet

och samtidigt behålla förmågan att gå utanför sig själv och skapa överblick. Jag som

lärare måste hitta en balans mellan närhet och distans. Det är viktigt att jag som

lärare inte redan innan aktionen tror mig veta vad jag ska hitta utan försöker göra den

välkända vardagen till något ”främmande” för att se och förstå sådant som annars

kan uppfattas som bekant och ”vardagligt”. Deltagande observationer innebär en

treställig relation mellan jag (subjekt) den andre (subjekt - här eleven) och ett gemen-

samt sakförhållande (objekt). Följande kriterier observerades under aktionen: aktivitet

och engagemang hos eleverna, samtal mellan eleverna under arbetets gång och hur

samarbetet i grupperna fungerade. Förhoppningen var att dessa observationer skulle

överensstämma med de utvärderingssvar eleverna gav efter gruppuppgifterna.

4. Genomförande av aktion

Aktionsforskning eller aktionslärande beskrivs ofta i flera faser: planera, agera,

observera och reflektera. Dessa faser är sedan tänkta att återkomma så att det

bildas en s.k. aktionslärande spiral. Denna metod finns beskriven i Stensmo (2002)
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men har också använts av Tiller (2002) m.fl. I genomförande delen har jag därför valt

att skriva om aktionen indelad i faser integrerat med resultat och tolkningar för att

tydliggöra aktionen och de resultat och tankar som följer av denna. Under rubriken

diskussion försöker jag senare att fördjupa de tolkningar och analyser jag gjort och

jämföra dessa resultat med tidigare forskning

4.1 Fas ett – en ”föraktion”

Mina första planer för aktionen började egentligen för två år sedan då jag tillsam-

mans med två kurskolleger och tillika arbetskolleger kom överens om att göra en

gemensam aktion i matematik med elever i olika åldrar. Syftet med den aktionen var

att göra matematik roligare och de bakomliggande tankarna var att det var viktigt att

utgå från elevers egna funderingar. Dessutom var det  viktigt att synliggöra

kunskaper t.ex. genom att låta äldre elever förklara för yngre och därmed få en tydlig

mottagare. Denna aktion byggde också på gruppdiskussioner.

 De erfarenheter jag fick med mig av denna aktion var bl.a. att de elever jag under-

visade uppfattade aktionen motiverande eftersom det hände något nytt, variationen

ökade. Eleverna uttryckte också positiva tankar om att arbeta i grupp, men några

elever påpekade att de hellre skulle vilja jobba i grupp inom den egna gruppen och

inte mot de yngre eleverna.

 Ytterligare tankar från eleverna var att de uppfattade aktionen som om den inte

ingick i den ordinarie undervisningen med tydliga mål och därför inte uppfattades lika

viktig. Dessa aspekter hade jag med mig in i min nya aktion. Under denna första

aktion upplevde jag också att metoden jag använde mig av inte riktigt fungerade då

jag var en deltagande observatör. Att vara en deltagande observatör innebär att man

har två roller samtidigt och det ställer höga krav på att i förväg planera hur aktionen

ska vara möjlig att observera och att de efterföljande utvärderingsfrågorna faktiskt

mäter det de är tänkta att mäta. Ytterligare erfarenhet från aktionen var att jag utgick

från ett upplevt behov; att göra undervisningen mer motiverande för elever vilket

senare medförde ett upplevt behov av att fortbilda mig om vilka faktorer som enligt

tidigare forskning påverkar motivation och lärande.

 Den första aktionen som vi gemensamt genomförde dokumenterades i form av en

uppsats. Senare i aktionslärandekursen hade vi också i uppgift att skriva en essä.

Jag valde att låta denna essä handla om motivation och min tanke var att jämföra

inre och yttre motivation. Efter att ha läst en del litteratur insåg jag att det inte riktigt
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var så enkelt, utan att dessa var beroende av och växelverkade med varandra. Men

litteraturstudierna var värdefulla för min egen utveckling som lärare.

 När så den ”riktiga” aktionen skulle planeras kändes det som en naturlig fortsättning

att låta aktionen handla om motivation men också lite om lärande. Inom motivation

var det Glassers tankar om s.k. äkta grupparbeten som varit den största inspirations-

källan men jag insåg också att motivation och lärande är mycket nära förknippade

och därför fick alltså aktionen en ny riktning när jag valde att införa fler aspekter.

4.2 Fas två – Kopplingar mot teoridelen

Tidigt i utbildningen beslöt jag mig för att göra en aktion med elever. Mest intresserad

var jag som sagt att undersöka vilka faktorer det är som påverkar elevers vilja att lära

sig. Det finns mycket litteratur skrivet om motivation. Läsningen av Glassers (1996)

bok Motivation i klassrummet gav många intressanta tankar om s.k. äkta

grupparbete. Enligt honom kan ett grupparbete som kräver samarbete få elever som

inte är intresserade av kunskapsmålen i sig, att uppleva inre motivation i form av

glädje, samhörighet och makt. I en grupp kan elever lära av varandra förutsatt att

gruppen är inde-lad så att elever som ingår tillhör samma utvecklingszon och kan ge

varandra hjälp vid rätt tillfälle (jfr Vygotskijs (1999) tankar om inlärning). Då kan

tanken hos en elev uttalas och bli en ny mer utvecklad tanke hos nästa elev och ett

lärande i gruppen uppstå.

 Enligt läroplanens bokstav förutsätts att alla elever har en inre motivation och vill lära

sig ny kunskap. Riktigt så enkelt uppfattar jag inte att det är. Persson (2003) tankar

om skolan ur ett maktperspektiv och elevkategorisering; de skoltvungna, de

utbildningsberoende och de kunskapsvilliga ger en mer nyanserad bild. På skolan

där jag arbetar uppfattar jag att de flesta elever tillhör kategorin utbildningsberoende,

dvs. skolan ger möjligheter att skaffa en lämplig utbildning, som senare ska ge

tillgång till en önskad karriär. Ett fåtal är skoltvungna och några är kunskapsvilliga .

 Ett syfte med min aktion var bl.a. att försöka få elever som uppfattade sig som

skoltvungna att bli mer positivt inställda och vilja arbeta. Dessutom skulle det vara

intressant att få elever att lära sig för kunskapens egen skull i stället för att lära sig för

att det eventuellt generar ett högt betyg . När jag senare i min aktion gjorde grupp-

indelningar av elever låg dessa tankar till grund för indelningen. Aktionen fick därmed

en tydligare samhällelig infallsvinkel. Medvetenhet om rätt vald didaktik är också en
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faktor som jag uppfattar påverkar elevers vilja att lära. Löwing (2006) var en

inspirationskälla till aktionen. Att först utgå från de mål som skulle uppnås och där-

efter medvetet välja didaktik som passade var den tanke jag utgick ifrån. Illiris (2001)

bok Mötet mellan Freud, Piaget och Marx gav en visuell bild, en ”modell” som jag haft

med mig under aktionen. Han beskriver hur komplext lärandet är och att det

påverkas av psykodynamik (inre motivation), samhällelighet (yttre motivation) och

kognitioner (hur det går till när man lär sig). I den triangel, där hörnen representerar

kognition, psykodynamik och samhällelighet, placerar han olika teoretiker beroende

på hur de prioriterar de olika begreppen. Illiris (2001) lägger sig själv i mitten. Jag

delar den uppfattningen att alla faktorer spelar in.

4.3 Fas 3 – Elevernas tankar om matematikundervisningen

Jag valde att göra aktionen inom ämnet matematik och ett lämpligt område var

samband, beroende på att det är ett ämnesområde där det är relativt enkelt att göra

laborativa undervisningsuppgifter och att det var ett område där elevernas för-

förståelse inte skilde sig så mycket eftersom det var nytt för eleverna. Ambitionen var

att aktionen skulle bestå av ett antal gruppuppgifter som kunde utföras konkret i

gruppen och sedan diskuteras tillsammans och leda till en mer abstrakt tanke så att

symbolspråket i matematik kom att användas. Utgångspunkten var de kursplanemål

som finns för området: eleven ska kunna tolka och använda enkla formler, samt

kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden

och händelser. Ett antal uppgifter sattes samman från flera olika förlag och några

konstruerades av mig själv. Dessa uppgifter sammanställdes till ett litet kompendium

som var och en av eleverna senare fick ett exemplar av. Det hade varit värdefullt om

jag hade låtit andra matematiklärare läsa detta kompendium innan aktionen

påbörjades, men p.g.a. av min och andra lärares arbetsbelastning blev detta inte av.

Genom att låta flera personer läsa och framföra aspekter på uppgifterna i kompendiet

hade troligen kvalitén höjts och möjligen hade tillförlitligheten ökat.

Innan aktionen påbörjades informerades föräldrarna om denna på ett föräldramöte.

Frågor om möjligheter till individuell mätbarhet och om det var möjligt att uppnå de

högsta betygen ställdes. Dessa frågor besvarade jag på ett för föräldrarna lugnande

sätt och därmed var det godkänt att påbörja aktionen.
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 Eleverna har sedan länge känt till att de skulle ingå i en liten studie som ingår i min

aktionslärandeutbildning. De flesta reagerade positivt med uttalanden om att det

skulle bli spännande med något nytt. Aktionen inleddes med att elever fick svara på

ett antal frågor som rörde deras inställning till matematik, hur de skulle vilja att

undervisningen var organiserad, när de kände sig mest nöjda med matematik och

vad de uppfattade att de hade för nytta av matematik i framtiden (se bilaga 2).

Eleverna visade intresse för frågorna och satt länge och funderade var för sig.
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Denna frågeställning visar att 88 % av eleverna uppfattar matematikundervisningen

som rolig eller ganska rolig, 12% anser att matematik är ganska tråkigt och 0%

angav tråkigt. Siffran är nog lite högre än motsvarande siffra för riket skulle visa, vil-

ket undervisande lärare naturligtvis uppskattar. Frågorna besvarades inte anonymt

varför man kan anta att några elever svarat mer positivt än vad de egentligen anser.

Anledningen till att inte låta eleverna svara anonymt var att enkätsvaren användes för

att gruppera elever som kunskapsvilliga, utbildningsberoende och skoltvungna.

 På frågan om ”Vad tänker du om ämnet matematik? ” visade svaren att 24 elever

anser att det är bra att kunna matematik. Detta motsvarar 65 % av eleverna. Nyttan

av matematik verkar vara klar för många elever och en trolig förklaring till detta är att

många av eleverna kommer från akademikerhem.  Erfarenheter från föräldramöten

har också visat på att föräldrar värderar ämnet högt och anser det viktigt vilket med

stor sannolikhet påverkar elevernas inställning. Inom grupper råder också en inställ-

ning att utbildning är viktigt för att få ett välbetalt jobb. Här finns alltså många elever

som skulle kunna grupperas som utbildningsberoende. Möjligen kan svaret också

bero på att vi har haft många diskussioner i gruppen om ”vad ska vi ha det här till”.
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 Sjutton elever ansåg att matematik var intressant vilket skulle kunna indikera att åt-

minstone en del av eleverna är s.k. kunskapsvilliga. Tjugo elever anger att matematik

är roligt ibland och tråkigt ibland. Detta kan naturligtvis bero av flera saker, men det

verkar finnas ett visst behov av förändring för att flera ska känna sig nöjda med

undervisningen. Tolv elever anger dock redan nu att de upplever undervisningen

omväxlande. Kanske beror detta på att jag redan innan aktionen arbetat för att hitta

alternativ till den vanliga boken för att variera undervisningen. Endast en elev anger

att hon inte vet vad hon ska ha sina kunskaper till. Denna elev ”avviker” vid ett flertal

tillfällen vid utvärderingar men tillhör samtidigt en av de mer högpresterande

eleverna. Eleven i fråga är ny i gruppen och har kanske inte riktigt hittat sin plats i

kompisgruppen ännu. De två elever som svarar att de uppfattar matematikundervis-

ningen som enformig och tråkig svarade också att matematik är svårt och eleverna

tillhör de mer svagpresterande eleverna i den grupp jag innan aktionen skattade som

skoltvungna. (Se svarssammanställning i bilaga 4)

 Frågeställningen ”När känner du dig mest nöjd med matematik” har missförståtts av

många elever. Eleverna har inte rangordnat utan kryssat för de alternativ de tycker

passar bäst in på sig själva. Ur svaren kan jag utläsa att det viktigaste för många är

att lyckas bra på prov, vilket troligen underförstått kan leda till höga betyg och fram-

tida valfrihet. Svaret förvånar mig inte även om jag hade hoppats på ett annat svar.

Här finns en stor grupp elever som kan ses som tydligt utbildningsberoende. Troligen

finns en del av förklaringen även hos undervisande lärare vilket tål att fundera över.

Elva elever uppger att de känner sig mest nöjda när de känner att de förstår, gläd-

jande svar för mig som lärare. Åtta elever uppger att de är mest nöjda när de lär sig

något nytt vilket tyder på ett intresse för matematik. Att hinna många uppgifter gör

fem elever, motsvarande 13 %, mest nöjda. (Se svarssammanställning i bilaga 4)

3. Hur skulle du vilja att undervisningen i matematik var organiserad?  (före aktion)

Bland elevkommentarerna har jag gjort ett urval. Framförallt har jag valt sådana som

visar den starkaste trenden bland svaren. Dessutom har jag valt kommentarer som

avviker från det vanligaste eller kommentarer som visar något speciellt intressant:

”Jag tycker man ska räkna i en mattebok för man lär sig mest så.”

”… att man jobbar mycket individuellt. Ungefär som vi gör nu”
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”Jag skulle vilja ha lite mer enskilt arbete och kanske lite mer arbetsmaterial. Och istället få med hjälp

av läraren än att ha en halvtimmes undervisning.”

Dessa kommentarer visar på en traditionell syn av vad som är bra matematikunder-

visning - boken är en ”garant” för god undervisning - liksom svårighet att få tillräckligt

med individuell hjälp. Problemet uppfattar jag också ligga på organisationsnivå, då

det inte finns tillräckligt med resurser att erbjuda extra stöd eller mindre grupper.

”… ärligt talat tycker jag att det är bra som det är nu, jag tycker att vi ska jobba som vi gör nu.”

”Jag tycker att undervisningen i matematik skall va ungefär som den är nu. Med mycket individuellt,

genomgångar och att man har möjligheten att arbeta med kompisar och med lite grupparbete”.

”Jag gillar när det är genomgångar och diskussioner. Och det är bra att jobba själv i bok”

Dessa och flertalet andra kommentarer visade på att eleverna i stort var nöjda med

matematikundervisningen - mycket individuellt arbete men där det förekommer viss

variation i form av grupparbeten och gemensamma genomgångar.

”Jag tycker det är bra som vi har det. Både individuellt i grupp, genomgångar. Lite mer omväxling mer

kreativa saker kanske som t.ex. spel eller något i stil med chefrens pyramid”

”… det skulle vara intressant att använda matte i praktiken t.ex. utomhus”.

Kommentarerna visar på ett intresse av att förändra undervisningen.

”… roligt med svårare uppgifter - olika böcker att välja mellan med olika svårighetsgrad.”

”… korta gemensamma genomgångar – frivilliga”

Två av de högpresterande eleverna, som själva vill välja och som inte är beroende

av så mycket hjälp uppskattar friheten och utmaningen.

”… ganska tråkigt. Grupparbeten skulle vara bra. Gillar inte när man arbetar helt själv.”

… är en kommentar från en lågmotiverad elev, som jag uppfattar som skoltvungen.

Denne elev visade tydligt under aktionen att gruppuppgifter gynnade honom.

4. Stämmer din vilja med verkligheten? Jfr fråga 3 (innan aktion)

Många elever uppfattade att önskemålen på undervisningen stämde med verklig-

heten. Lite försynt skriver en elev att det vore bra med fler diskussioner medan en

annan elev uttrycker sitt missnöje med diskussioner.
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 Vid ett senare tillfälle fick eleverna göra en fördiagnos (bilaga 1) där de fick stryka

under de begrepp de kände igen och ringa in begreppen om de ansåg sig kunna

förklara dem eller göra beräkningar med hjälp av dem. Området samband var helt

nytt för de flesta eleverna och därför var begreppen också okända för de flesta. Detta

faktum var också en anledning till att välja ut just detta område då det inte skiljer

mycket i förförståelse mellan eleverna.

4.4 Fas 4 - genomförande av gruppuppgifter

Första gruppuppgiften var att ”sänka skepp”. Syftet var att lära sig hur ett koordinat-

system fungerar. Eleverna arbetade två och två och alla grupper utom en visade stort

engagemang. Grupperna bestämdes av mig. I den grupp som inte fungerade fanns

en elev som jag uppfattar som skoltvungen. Denne elev visar på låg motivation och

låg självkänsla. Språket som eleven använder skiljer sig från andra elevers språkbruk

Eleven vägrade att utföra uppgiften varpå den samarbetande eleven tog illa upp och

blev ledsen. Efter lite övertalande fick jag tillåtelse att hjälpa igång gruppen och

sedan fungerade det bättre. Eleven som vägrade göra uppgiften kom senare vid

gruppuppgifter att utebli eller försöka ”försvinna” från klassrummet när jag inte hade

fokus på denne. Efter gruppuppgiften fick alla elever enskilt utvärdera uppgiften samt

sin och gruppens insats. Dessa frågor återkom efter varje gruppuppgift. Med utvärde-

ringsfrågorna försökte jag få eleverna att fundera över sin egen insats; hur aktiva de

var och hur mycket de lyssnade på andra men också på hur resten av gruppen

fungerade. Lyssnade alla? Var alla delaktiga? Kom allas förslag på lösningar fram?

Frågor om huruvida uppgiftens lösning gynnades av samarbete eller om det krävdes

samarbete fanns med för att undersöka om det var s.k. ”äkta gruppuppgifter”. En

sammanställning av utvärderingen finns i bilaga 4.

 Förutom elevernas utvärdering observerade jag arbetet i syfte att höja processtro-

värdigheten. Jag uppfattar det som om eleverna var seriösa när de utvärderade och

för det mesta fanns en överensstämmelse mellan utvärderingarna och mina observa-

tioner. I denna utvärdering kan man utläsa att de flesta elever var aktiva och upp-

fattade att de andra eleverna också var det . Detta stämmer också med mina

observationer. Eleverna lyssnade på varandra och uppfattade att uppgiften krävde
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och gynnades av samarbete. Eleverna menade att uppgiften var rolig, ganska lätt

men inte så viktig. Elevernas egna kommentarer visar på att uppgiften fungerar bra

för att lära sig ett koordinatsystem.

 Efter varje lektionstillfälle samlades kompendierna in. Denna metod medförde att

eleverna uppfattade uppgiften mer seriös och att inget kompendium försvann eller

glömdes bort. En nackdel med metoden var att elever inte kunde arbeta på egen

hand med dessa uppgifter, Den lärare som har vissa av eleverna i basämnesträning

(extra tid för vissa elever att träna basämnen: svenska, matematik och engelska)

uttryckte avsaknad av den vanliga matematikboken. Detta löstes med andra uppgifter

i matematik. Vid varje lektionstillfälle placerades kompendierna ut i de grupper som

jag bestämt. Gruppstorleken och sammansättningen varierade. Från början hade jag

gjort en gruppindelning av eleverna som jag hade för avsikt att behålla konstant. I

dessa grupper hade jag blandat elever som jag uppfattade som skoltvungna,

utbildningsberoende och kunskapsvilliga men där kunskapsnivån var likartad så att

eleverna fanns i samma utvecklingszon och kunde hjälpa varandra (jfr Vygotskij).

Praktiska omständigheter som att SYV kallade elever för gymnasievalsamtal, den

nya kuratorn kallade för ”lära känna” - samtal, elevers frånvaro för tandläkarbesök,

besök hos syster, sjukfrånvaro etc. gjorde det svårt att hålla grupper intakta.

Grupperna kom därför att variera mer än jag planerat, men utgjordes fortfarande av

en blandning av elever som var skoltvungna, utbildningsberoende och kunskaps-

villiga. Elever i samma grupp hade ungefär samma kunskapsnivå. Tjejer och killar

blandades. I den ena gruppen uppfattade jag det som om det fanns ett större

engagemang för gruppuppgifterna än i den andra. Denna observation förvånade mig

lite då elever ur denna grupp tydligt uttryckt fördelarna med att ha en matematikbok

och inte på samma sätt visat intresse för diskussioner och alternativa uppgifter.

 Jag noterade i mina observationer att några elever uppfattade att det var för lågt

tempo på gruppuppgifterna och att de därmed tappade lite intresse. Vissa elever

uppfattade att svårighetsnivån på uppgifter i början var för låg. Mot slutet av

kompendiet höjdes svårighetsnivån. Detta tillsammans med att tempot på uppgifterna

höjdes gjorde att dessa elever uttryckte större tillfredställelse. I samband med

uppgifterna diskuterade vi gemensamt de resultat de kommit fram till. Här uppfattar

jag att eleverna var delaktiga och att elever som annars inte brukar vara muntligt

aktiva fanns med i diskussionen. Det fanns större fokus hos de elever som jag
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uppfattar som skoltvungna under aktionen. Detta gäller både under tiden uppgifterna

löstes men också i den efterföljande diskussionen. Vissa elever, framförallt några

tjejer, uttryckte dock sitt missnöje med gruppuppgifterna. Anledningen var att de inte

fick välja med vem de skulle arbeta och att de tyckte uppgifterna var för enkla. Mina

observationer av dessa tjejer under aktionen visade dock på att de visade engage-

mang och arbetade bra under uppgifterna. En gruppindelning fungerade inte alls och

det uttryckte också alla i gruppen efteråt. Med i gruppen fanns ledarfiguren i det gäng

som jag uppfattar som skoltvungna. Denne elev visade under aktionen ett mycket

större engagemang för matematik än vid den vanliga matematikundervisningen. I

denna gruppering tog dock eleven en negativ ledarroll och samarbetet fungerade

dåligt trots att jag försökte styra arbetet. Positivt med detta var dock att jag vid hand-

ledning av gruppen gjorde honom uppmärksam på att det var han som upptäckt lös-

ningen och att eleven fick förklara för de andra. Som lärare är det roligt att få för-

stärka elevers förmåga och jag tog senare tillfället att påtala elevens talang för matte.

Vid det efterföljande provet visade eleven mycket bättre resultat än tidigare. Under

aktionens gång var det några elever som upptäckte att de arbetade bra ihop med

matematikuppgifterna och dessa elever har fortsatt att samarbeta efter aktionens

slut. Några elever utryckte vid personliga samtal att det var positivt för deras studier

att läraren bestämde med vem de skulle arbeta. Efter tio lektioner (3_ vecka) var

uppgifterna i kompendiet lösta och diskuterade. Då gjordes en oförberedd diagnos

som visade på ett högt och jämnt resultat för samtliga elever, även de elever som

annars har svårare att klara målen.

 Därefter repeterade vi moment tillsammans plus att vi fördjupade kunskaperna om

räta linjens ekvation med att rita och tolka grafer. Hela området avslutades med ett

individuellt prov, vilket de flesta elever och föräldrar önskat. Under tiden som

aktionen har pågått har några elever frivilligt anmält sig till en nationell matematik-

tävling som presenterades för dem
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4.5 Fas 5– utvärdering av aktionen

Efter aktionens slut frågade jag åter samma frågor om deras inställning till

matematik.
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Vad tycker du om 
matematik? (efter)

Det fanns fortfarande inga elever som uppfattade att matematik var tråkigt. Gruppen

som tyckte att det var ganska tråkigt med matematik hade minskat från tolv procent

till två procent. Resultatet tyder på att aktionen med gemensamma gruppuppgifter

har gynnat denna grupps inställning till matematik så att dessa elever nu återfanns i

gruppen som ansåg att matematik var ganska roligt. Samtidigt hade gruppen som

ansåg att matematik var roligt minskat från 33 till 15 procent. Eleverna som ändrat

åsikt återfanns nu i gruppen som ansåg att matematik var ganska roligt. Gruppen

som ansåg att matematik var ganska roligt hade ökat från 55 till 78 procent.

Resultatet tyder på att aktionen har ändrat fördelning av svar mot mitten så att fler

tycker det är ganska roligt med matematik och färre tycker det är roligt och färre

tycker det är ganska tråkigt. Att alla gör samma uppgift samtidigt verkar uppskattas

av vissa elever och missgynna andra.

 På frågan ”Vad tänker du om ämnet matematik?” hade svaren inte förändrats nämn-

värt av aktionen. En sammanställning av dessa och de andra svaren finns i bilaga 4

men det jag noterar här är att på frågan ” När känner du dig mest nöjd med

matematik?” är det färre elever som anger att de är mest nöjda när de lyckats bra på

ett prov. Möjligen har aktionen förändrat fokus från provresultat till att lära sig nya

saker.
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3. Hur skulle du vilja att undervisningen i matematik var organiserad? (efter aktion)

Här har jag som tidigare valt ur kommentarer som visar på den starkaste trenden,

eller som avviker från trenden.

”Jag tycker det är bra om man går in och bryter lite från matteboken så vi inte jobbar med den hela

tiden. Även om det står samma i boken och det häftet vi fick så känns det ändå roligare. - ja det var

precis det vi gjorde.”

”Det har väl varit bra organiserat som det varit nu”

”Jag tycker att matematiklektionerna ska vara som de varit den senaste tiden. Den har varit väldigt bra

organiserad. – Ja”

Dessa kommentarer tillhör en grupp killar som tydligt tog ställning för aktionen och

som ansåg att den var väl organiserad och att de upplevde att matematikundervisnin-

gen blev roligare. I denna grupp återfinns flera elever som tidigare visat behov av

hjälp med att organisera sitt arbete . Resultat från aktionen tyder på att gemensam-

ma gruppuppgifter gynnar elever som har svårare att organisera sitt arbete i

matematik.

”Tyckte det var bra som det var innan”

”Det var bara gruppuppgifter i häftet, lite långtråkigt. Vi borde ha mer individuell matte”

”Jobba i bok, det här är för segt tempo. Individuellt eller att själv välja kompis””

De elever som i sina kommentarer varit mest negativa och som uppfattat att grupp-

uppgifterna medfört att det blivit mindre roligt med matematik är en grupp av hög-

presterande tjejer. I enkätfrågorna efter aktionen anger de att matematik blivit ganska

roligt. Två flickor angav t.o.m. att det blivit ganska tråkigt ifrån att ha varit roligt.

Orsakerna till detta kan vara flera - frihetsgraden att välja arbetspartner, arbetstakt

och svårighetsnivå av uppgifter minskade. Alla elever blev mer jämställda eller

”genomsnittselever”. Finns kapaciteten att ta eget ansvar och lära av andra kan

möjligen gemensamma gruppuppgifter uppfattas begränsande för kunskapsutveck-

lingen på det personliga planet. Grupprocesser ”tar” energi från effektiviteten att

utvecklas på det personliga planet. Att lösa många uppgifter i boken och ligga långt

framme i boken ger en form av bekräftelse för eleven. Möjligen ger det också en form

av makt vilket Glasser menar är en drivkraft för den inre motivationen. Diskussioner

med Margareta Dovemark om detta styrker mina antagande. Möjligen kan flickorna

uppleva en otydlighet i vad denna nya arbetsform kan ge för möjligheter till höga



34

betyg. Många och långa diskussioner om måluppfyllelse tillsammans med tydlig-

görande av betygskriterier har troligen gjort flickorna uppmärksamma på hur de ska

hantera matematikboken för att uppnå höga betyg. Nya förutsättningar ger möjligen

en känsla av osäkerhet.

Fråga 4 till 6 från enkäten finns redovisade i bilaga 4.

5. Att vara en lärande praktiker

5.1 Dubbelspiralmodell

Under hela min aktion har jag skrivit personlig loggbok. Med hjälp av anteckningar ur

denna loggbok har jag presenterat händelseförloppet av aktionen i form av en

dubbelspiral. Denna spiralmodell återfinns i bilaga 5. En spiralmodell är gjord av

cirkelmodeller av lärande som vävts samman och placerats ovanpå varandra eller i

förlängningen av varandra så att en ny cirkel börjar där den förgående slutar.

Spiralen visar på att lärandet leder till reflektion som leder till ytterligare lärande.

Spiralen är i sin lodräta riktning en modell som visar att tid förflyter men också att

aktionen leder till utveckling och nytt lärande, alltså en progression i lärandet, som i

sin tur driver förändring. I dubbelspiralen motsvarar den högra spiralen en beskriv-

ning av själva aktionen. För att öka överskådligheten, då det blev mycket text, mot-

svarar de numrerade rutorna i spiralen en beskrivande text som finns att läsa i bilaga

5. Den vänstra spiralen motsvarar mitt eget lärande och utveckling under aktionen.

Jag tänker mig att dessa interagerar med varandra och driver varandra.

5.2 Dubbelkretslärande

För att ytterligare utveckla mina reflektioner och öka metakognitionen – att lära att

lära – har jag använt mig av Argyris (1992  i Hermansen 2000) modell av

enkelkretslärandet och dubbelkretslärandet.

 Enkelkretslärandet skulle man kunna se som en konvergent problemlösning där det

finns en fråga och ett svar och där man inte funderar så mycket över problem-

lösningsstrategin i sig, utan där man kort och gott löser problemet. Dubbelkretsläran-

det kan ses som en divergent problemlösning där varje fråga har många svar. I

dubbelkretslärandet gör man mer grundläggande antaganden och fördjupar sig i
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dessa och kan därmed bli uppmärksam på faktorer som blivit oreflekterade rutiner.

Dubbelkretslärandet har i mitt fall lett till att jag vid ett flertal tillfällen – se exempel

nedan – har omstrukturerat och förändrat mina strategier, ifrågasatt invanda

tankemönster och fått distans till mitt undervisande.

 Metoden jag använder mig av är alltså att jag studerat mina egna reflektioner i

dubbelspiralen och försökt reflektera över dessa för att öka min metakognition. Jag

ser denna metod som en möjlighet att distansera mig från min egen verklighet och

för en stund bli gäst i min verklighet och se vardagshändelser utifrån nya synvinklar

och därmed överskrida vanetänkandet och hitta nya mönster och lösningar.

Aktionslärandet har möjliggjort teoretiska studier och jag har med dessa formella

kunskaper och insikter haft möjlighet att sätta ord till en del av den ”tysta kunskap”

som nitton års yrkeserfarenhet gett. Att sätta ord till kunskap och erfarenheter har

ökat min professionalitet som lärare. Detta ger mig trygghet i mötet med elever,

kolleger, föräldrar och andra berörda. Kunskapen gör det också lättare att förklara för

elever varför vi studerar ett visst område och varför vi valt en viss metod. Detta ökar

trovärdigheten och gör undervisningen mer motiverande när jag som lärare bättre

kan svara på frågorna vad, hur och varför.

 Under kursens gång har jag haft möjlighet att studera och diskutera litteratur tillsam-

mans med kurskolleger. Att tillsammans diskutera och reflektera över relevant litte-

ratur har möjliggjort att vi tillsammans har hamnat i den närmsta utvecklingszonen

enligt Vygotskij. Vardagskunskaper har blivit till teoretiska kunskaper vilket kan liknas

vid ett kunskapssprång. Dubbelkretslärandet, den metod jag använder mig av nu,

skulle också kunna liknas vid ett kunskapssprång. Att mer systematiskt analysera

händelser och försöka se dem ur flera och nya synvinklar har för mig blivit en bra

problemlösningsmodell. Att tydliggöra vad problem beror av kan också vara en

stresshanteringsmetod; vad är möjligt för mig att förändra och vad beror av faktorer

som jag inte råder över? Om jag inser att ett problem inte beror på min insats eller på

omständigheter som jag kan påverka, är det viktigt att jag delegerar ärendet vidare till

någon som har profession eller ekonomiska befogenheter att lösa problemet. Det kan

t.ex. röra elevärenden där det behövs kurator eller psykologisk hjälp eller problem

som hör hemma på organisatorisk nivå, där jag möjligen har påverkansmöjlighet men

inte beslutsrätt. Jag tror att detta är ett sätt att förhindra utbrändhet.
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5.3 Exempel på reflektioner och rollutveckling

Att arbeta med gruppuppgifter har ytterligare förstärkt min tanke om gruppdynami-

kens krafter och hur väsentligt det är att elever uppfattar att de är delaktiga. Att ”ingå”

och bli sedd kan vara tillräcklig motivation för att faktiskt ta sig an även matematik-

uppgifter som inte i sig upplevs lockande. En tid efter aktionens slut var det en av

eleverna, som jag uppfattade som skoltvungen, som uteblev från lektioner. Det visa-

de sig senare att han hade slutade tro på sin egen kapacitet att lösa matteproblem.

Det tog en stund för mig att inse hur mycket hans självförtroende sjunkit, det är

ibland svårt att skilja ”tuffhet” från dåligt självförtroende. Jag funderade över hur jag

bäst kunde hjälpa honom och bestämde mig för att agera ifrån det psykodynamiska

hörnet och tydligt visa att jag brydde mig och att jag ”såg” honom.  Händelsen var en

viktig påminnelse för mig som lärare att ”närhet” till elever, att se och förstå sig på

elevers totala livssituation är lika viktig som att hitta ”distans” och analysera situa-

tioner. Närhet och distans är viktiga parametrar att laborera med när jag som lärare

förhåller mig till elever, kolleger och skolhändelser. Under den första tiden av aktions-

lärandekursen upptog de teoretiska studierna mycket tid, energi och engagemang

och det var en tid av distans i förhållande till kolleger och elever. När kursen nu efter

fyra år är på väg att ta slut upplever jag att jag har internaliserat mycket av den

teoretiska kunskapen och det är åter lättare att hitta närhet. Jag nu upplever mig mer

trygg i min roll som lärare gentemot såväl elever som lärare och föräldrar.

 Om jag återgår till reflektioner runt grupper verkar det som om grupprocesser ibland

dock kan bli för påfrestande för elever. Det jag då har i åtanke är killen som ofta

”försvann” under aktionen. Möjligen var det hans dåliga självförtroende tillsammans

med hans språkbruk som medförde att han inte vågade vara med. Här fanns ett

tydligt ”klassmöte” – arbetarklass mötte övre medelklass – där ett mer akademiskt

språk utgör en maktfaktor. I mina möten med killen i fråga försökte jag visa intresse

för elevens hela livssituation (närhet) genom att söka upp honom och försöka locka

tillbaka honom. Samtidigt försökte jag hitta distans till situationen för att bättre kunna

analysera och försöka hitta den egentliga orsaken till hans ”försvinnande” och

därmed hitta möjliga vägar till lösningar. Detta förhållningssätt att tydligt visa att jag

bryr mig (närhet) samtidigt som jag söker distans för att analysera problemet och se

det ur flera olika aspekter är en tydlig rollutveckling hos mig som pedagog.
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Ytterligare en reflektion runt grupper är att det faktiskt inte är lätt att hålla grupper

intakta vid arbete, då elever emellanåt ”försvinner” på diverse möten. Dessa möten

är inte mindre viktiga, men jag har tidigare inte varit medveten om hur mycket de

faktiskt påverkar undervisningen och grupprocesserna.

 Att åter befinna sig i elevrollen har varit lärorikt på många sätt, inte minst att inse hur

svårt det kan vara ”koda av” hur en aktionslärandeuppsats bör ser ut. Det är viktigt

att man som elev får möjlighet att se goda exempel, även om det då finns en risk att

de blir styrande. Att i förväg känna till förutsättningarna ger trygghet samtidigt som

jag uppfattar att formen för att skriva aktionslärandeuppsatser är under utveckling. Att

inte riktigt ”veta” hur det ska se ut kan möjligen leda till kreativa förslag och utveck-

ling. För att höja validitet i aktionen pratade jag bl.a. med specialpedagogen på

Almers och med Marianne Dovemark. Att diskutera klassrumssituationer och de

reflektioner man gjort där är givande ur fler aspekter. Att sätta ord till sina egna

tankar för ofta tanken vidare samtidigt som man kan få bekräftelse eller motfrågor

som ytterligare för tanke och förståelse framåt. Min förhoppning är att jag nu har med

mig inspiration och kunskap för att ”lyfta mig” vidare i min utveckling.

6 . Diskussion

6.1 Reliabilitet och validitet

Data har samlats in genom enkäter och elevutvärderingar och jag har gjort

deltagandeobservationer med tillhörande loggbok. Aktionen innefattar ett relativt

begränsat material och säkrar därmed inte kvaliteten i undersökningen. Studien visar

en samstämmighet mellan enkätsvaren för de elever som upplevt matematik mer

stimulerande under aktionen och de observationer som gjordes. Den grupp av elever

som i enkäten uppgav att matematik blev mindre stimulerande visade inte detta fullt

ut i de observationer som gjordes. Detta resultat återkommer i resultatdiskussionen.

Observationer är subjektiva, vilket ger en personlig bild av händelser . För att öka

reliabiliteten på aktionen har resultaten därför också diskuterats med Dovemark. Hon

har vid ett tidigare tillfälle observerat samma elevgrupp i ett forskningsprojekt med

frågeställningen ”kreativitet, performativitet och hybrida praktiker”. Enligt henne är de

resultat som kommit fram i studien rimliga och vissa resultat styrks i den doktorsav-
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handling hon utkom med 2004. Här hade jag ytterligare kunnat ökat reliabiliteten om

jag engagerat kolleger att delta men på grund av tidsbrist blev så inte fallet.

 Reliabilteten visar resultatets tillförlitlighet och kan bl.a. ökas om man till eleverna

använder sig av enkla satser med lättförståliga och vanliga ord (Stensmo 2002).

Härav kommer enkätuttrycken tråkigt, ganska tråkigt osv. Undersökningsperioden

och elevantalet påverkar också undersökningens reliabilitet. Därför var det positivt att

använda sig av två elevgrupper som kunde jämföras. Elevbortfallet under de

observerade gruppuppgifterna anser jag inte haft någon stor påverkan på resultatet,

mycket beroende på att olika elever var frånvarande vid de aktuella tillfällena.

 Processvaliditeten är ett mått på hur väl metoderna mäter frågeställningen. Jag

anser att den i min undersökning är god då enkäter, utvärderingar, observationer och

loggboksanteckningar överensstämmer väl. Den dialogiska validiteten ökade då

möjligheten gavs att diskutera upplägg och resultat med Dovemark, som studerat just

den elevgrupp som var delaktig i aktionen. Härmed fanns möjlighet till ett” inside –

outside-perspektiv”. Den demokratiska validiteten har ökats då resultat diskuterats

med den specialpedagog som gjort observationer i gruppen i samband med att

pedagogiska utredningar utförts på en elev i klassen.

6.2 Resultatdiskussion

Resultat från enkätfrågor visar på att så många som 78% av eleverna uppfattar

matematik vara ganska roligt efter aktionen. Observationer av gruppuppgifterna

under aktionen visade på ett stort engagemang hos de flesta elever. Också de svar

som eleverna gav i sina utvärderingar efter varje gruppuppgift visade på att sam-

arbetet i grupperna fungerat bra och att eleverna uppfattade uppgifterna ganska

roliga till roliga, viktiga och ganska lätta. Detta tyder på att arbetsformen i aktionen

kan vara en metod att använda för att skapa en god inlärningssituation. Efter

aktionen genomfördes också en oförberedd diagnos för att mäta kunskapsnivån.

Denna visade på en hög jämn nivå för samtliga elever. Därefter gjordes ett föran-

nonserat prov på området samband. Provet hämtades från lärarhandledningen för

den matematikbok vi brukar använda. Till dessa prov finns rättningshänvisningar och

rekommendationer för betygsgränser motsvarande de poäng eleven uppnått. Enligt
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dessa gränser blev samtliga elever godkända, flertalet väl godkända och några

mycket väl godkända.

 Det verkar alltså som om aktionen gynnat lärandet både kognitivt och psykodyna-

miskt. Löwing(2006) skriver om risken att laborativa moment blir ett ”göra-moment”

som inte leder till en abstrakt kunskap. Elevernas provresultat tyder dock på att den

abstrakta kunskapsnivån var relativt hög och att de vardagsföreteelser som aktionen

utgick ifrån har utvecklats till abstrakta kunskaper. Detta kan möjligen också jämföras

med Vygotskijs(1999) teori om när vardagsbegrepp blir till vetenskapliga begrepp,

exv. kom elevernas jogginghastigheter att omvandlas till riktningskoefficienter i de

”väg – tid-samband” som ritades.

 Det finns dock en del resultat som tyder på att aktionen gynnat vissa elever mer än

andra. De elever som jag innan aktionen grupperat som skoltvungna reagerade i

stort positivt på aktionen. Deras personliga kommentarer var att det blev roligare, det

var enklare när alla gjorde samma sak, och att det var lättare att förstå då det

omgående följdes upp med gemensam diskussion.

 Vid diskussion med Dovemark visar det sig vara samma resultat hon funnit i sin

studie. Lågpresterande elever och elever med lägre motivation verkar missgynnas av

uppgifter som kräver stor egen insats i form av ansvarstagande eller kunskaps-

inhämtande. Även om gemensamma genomgångar genomförs finns det risk att

kunskapsstoftet inte hamnar inom den enskilde elevens utvecklingszon (jfr Vygotskij

1999). Dessutom följs gemensam genomgång inte sällan av individuellt arbete där

elever arbetar med olika uppgifter med begränsade möjligheter till tillräcklig

individuell hjälp och då finns risk att eleven själv inte kan utveckla sin tanke och

förståelse och därmed minskar intresset. I aktionen kombinerades gemensamma

genomgångar med möjligheten att hjälpa varandra då alla arbetade med samma

uppgift. De svagare har möjlighet att få hjälp av andra mer högpresterande elever

som annars brukar arbeta med andra uppgifter och välja andra samarbetspartners.

Vygotskij menar att språket är väsentlig för inlärningen och ger möjlighet att utveckla

en elevs tanke om denne bara får lite hjälp i vid rätt tidpunkt. Möjligen var det

gruppuppgifterna med styrda grupper som gynnade vissa elevers utveckling. Det var

alltså främst de ”ostrukturerade killarna” som gynnades av gruppuppgifter.

Giota(2006) skriver att elever med negativ inställning till skolan uppfattar sig som

mindre kompetenta vad gäller samtliga uppgifter inom det akademiska området och

visar lägre uthållighet när de ska lösa svåra uppgifter, såväl inom det akademiska
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som det sociala området. Dessutom är de mer ängsliga, har mindre framtidstro och

visar fler depressiva symptom. Elevgruppen som undersöktes bestod av fler pojkar

än flickor.

Covington (2000 i Giota 2006) skriver att för att inte tappa ”self-worth” och framstå

som inkompetenta ger många av dessa elever upp sina egna mål att lära i skolan

och går in för ett självdestruktivt lärande - att inte utföra de uppgifter som läraren ger.

I aktionen var det en av pojkarna som tydligt visade på ett avvikande beteende. Efter

ett antal pedagogiska utredningar har det framkommit att problemet inte är dyslexi

eller annan diagnos utan ett motivationsproblem. Det fanns en förhoppning på att

denna aktion skulle öka hans motivation. Tyvärr svarade han oftast med att utebli

och att ”försvinna” när gruppuppgifterna skulle komma igång. Kanske är det så att

hans ”self- worth” var i fara, att han inte trodde att han skulle räcka till i grupparbetet.

Möjligen är det också så att hans språk skiljer sig från de andras språk och blir ett

hinder i mötet och därmed inte ger den inlärning som Vygotskij(1999) förespråkar.

 De elever som i sina kommentarer varit mest negativa och som uppfattat att grupp-

uppgifterna medfört att det blivit mindre roligt med matematik är en grupp av hög-

presterande tjejer. I enkätfrågorna efter aktionen anger de att matematik blivit ganska

roligt från att ha varit roligt. Två flickor angav t.o.m. att det blivit ganska tråkigt från att

ha varit roligt. Troligen finns det flera orsaker till denna reaktion.

 Giota (2006) skriver att vissa elever relaterar framgång i skolan till deras eget värde

som person. Möjligen är det lättare för vissa elever att mäta och uppleva framgång i

skolan, när elever kan uppvisa många lösta uppgifter från matematikboken, jämfört

med den insats som gruppuppgifterna gav. Att vara längst fram i matematikboken

skulle också kunna ge en känsla av makt, vilket Glasser (1996) anser vara en inre

motiva-tionsfaktor. Giota(2006) skriver vidare att vissa studier visat att summativa

och formativa bedömningar inte behöver utesluta varandra, utan vara ett komplement

till varandra. Återkopplingen är viktig i formativa bedömningar och det är viktigt att

läraren har en uppfattning om vilka kunskapskvalitéer och kvalitativa nivåer, som är

relevanta för en viss uppgift. Möjligen är det så att den nyuppkomna situationen med

gruppuppgifter skapade osäkerhet vad gäller målen och möjligheter att uppnå höga

betyg och där-med sänkte detta motivationen för vissa elever. Att vara ännu mer

tydlig med mål och betygskriterier i nya situationer är viktigt att tänka på för mig som

lärare. Min ambition var att vara tydlig i detta avseende men denna faktor kan

förbättras i en kommande aktion. Dovemark(2004) skriver i sin avhandling att
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högpresterande elever ofta väljer andra högpresterande elever vid samarbete för att

gynna sin egen möjlighet till utveckling och höga betyg. I aktionen fanns inte

möjligheten att välja samarbetspartner och de högpresterande eleverna fick då och

då hjälpa de andra elever vilket möjligen kan ge en känsla av att inte lägga all energi

på sin egen utveckling. Minskad valfrihet i svårighetsnivå och arbetstakt kan också

vara faktorer som påverkar.

 Giota (2006) refererar till Hartner &Connelly (1984) vilka menar att elever som

uppfattar sig själva som kompetenta är mer tillfreds med skoluppgifter och upplever

mer inre motivation och större glädje då de lyckas med svårare uppgifter än lätta. En

av flickorna i gruppen skrev i sina kommentarer att hon gillade svåra uppgifter.

I aktionen grupperade jag i kunskapsvilliga, utbildningsberoende och skoltvungna.

Om det är möjligt att generalisera utifrån resultaten så tycker jag mig ha sett en trend

- aktionen med helt styrda gruppuppgifter verkar ha gynnat gruppen med skoltvungna

mest. De utbildningsberoende tyckte matematik var ganska roligt innan aktionen och

ändrade inte denna inställning nämnvärt under aktionen. I gruppen med de

kunskapsvilliga finns de elever som uppfattade aktionen mest negativ.

Observationerna visade dock inte på detta och dessa elevers kunskapsnivå på

efterföljande prov avvek inte från det normala. Aktionen verkar ha haft effekten att

fler elever var ”med på tåget” och därmed gynnat en mer kollektiv solidarisk

utveckling. Både Persson(2003) och Dovemark (2004)skriver om att

individualiseringen i den svenska skolan missgynnar vissa grupper och aktionen med

gruppuppgifter verkar ha motverkat dessa tendenser.  De elever som önskat en mer

individualiserad undervisning har dock inte helt oväntat uppfattat aktionen mer

negativ.

 För att tydliggöra aktionen, så att den skulle skilja sig från den ordinarie matematik-

undervisningen, kom gruppuppgifterna att dominera och det blev nästan ingen tid för

eleverna att arbeta individuellt. Fler elever kommenterade detta:” kul med grupp-

uppgifter, men måste det vara hela tiden?”

Gruppstorleken och sammansättningen varierade med det fanns nästan ingen möjlig-

het att jobba självständigt. När aktionen nu är avslutad har jag fortsatt att använda

mig av gruppuppgifter men inte lika ofta. Detta verkar uppskattas av elever som före-

drar variation. De gemensamma genomgångarna var många under aktionen.

Gemensamma genomgångar är dock ett moment som eleverna är vana vid och

därför medförde detta ingen större förändring. Jag har dock uppfattningen att flertalet
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elever uppskattar gemensamma genomgångar om det finns möjlighet att fråga och

diskutera och att de inte tar för lång tid i anspråk.

 Det verkar som om aktionen har lyft engagemanget för matematik både hos mig

som lärare och hos eleverna. Jag uppfattar det som om eleverna lägger ned mer tid

och engagemang på matematik nu än innan aktionen. Kanske beror det på att jag

som lärare lägger ned mer engagemang och tid på min undervisning, eller ännu

troligare beror det på att eleverna snart ska skriva nationella prov och att många

elever nu gjort sitt gymnasieval. Många elever i gruppen har valt program på

gymnasiet som kommer kräva fortsatt stort engagemang och tid för matematik.

6.3 Summering

När jag summerar resultaten av aktionen, uppfattar jag det som att styrda gruppupp-

gifter, att lära tillsammans, varit gynnsamt för de flesta eleverna. Det kan alltså vara

en metod för att skapa goda inlärningssituationer. Framförallt verkar den ha gynnat

de elever som jag uppfattar som skoltvungna, de elever som i dag av olika anlednin-

gar har låg motivation och upplever utanförskap. Att lära tillsammans verkar också ha

möjliggjort att dessa elever upplevde sig mer ”sedda” och att den inre motivationen

härmed bättre tillgodoses. I de efterföljande nationella proven i matematik uppnådde

samtliga elever betyget godkänd. I aktionen kombinerades gemensamma genom-

gångar med möjlighet för eleverna att hjälpa varandra då alla arbetade med samma

uppgifter. Detta medförde att fler elever hamnade i den närmaste utvecklingszonen

då de svagare eleverna kunde få hjälp av de mer högpresterande och vardagsbe-

grepp kunde utvecklas till vetenskapliga begrepp (konkreta uppgifter kunde bearbe-

tas och utvecklas till abstrakt kunskap). Några högpresterande tjejer uppfattade

aktionen negativt; troligen finns det flera orsaker till denna reaktion. Helt styrda

gruppuppgifter minskar möjligheterna till valfrihet vad gäller arbetstakt, svårighetsnivå

och samarbetspartners vilket kan ha sänkt deras motivation. Möjligen är det lättare

att mäta och uppleva framgång i skolan, när elever kan uppvisa många lösta

uppgifter från matteboken jämfört med den insats som gruppuppgifterna gav.

 Vad har då aktionen gett mig som lärande lärare? Att studera en händelse utifrån

olika aspekter och distansera mig från min egen vardag och därmed bli gäst i verklig-

het har varit givande. Att dokumentera aktionen har synliggjort hädelseförloppet och
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gett större möjligheterna till reflektion(se kap att vara en lärande praktiker). Att an-

vända metoden att distansera mig från undervisningen för att analysera orsak och

verkan har på ett bättre sätt medvetandegjort mig om hur jag bör agera för att öka

lärandet. Reflektion medför att jag på ett bättre sätt kan avgöra från vilket håll i min

triangelmodell nästa förbättring eller ”aktion” bör utgå för att därmed öka lärandet.

Behöver eleven exempelvis mer bekräftelse krävs mer ”närhet” från mig som peda-

gog där jag tydligare visar att jag ”ser” elever och hela deras livssituation. Ingången

kommer då från det psykodynamiska hörnet i modellen. Är det så att finns det behov

av en bättre vald metod för att öka lärandet utgår jag från det kognitiva hörnet. Är det

möjligen så att det finns behov av att på ett bättre sätt konkretisera de mål och

betygskriterier som är väsentliga är det lämpligt utgå från det samhälleliga hörnet i

modellen.

 Att kombinera tydlighet vad gäller kunskapsmål och de tillhörande betygskriterier

med lämpligt vald didaktik och låta elever lära tillsammans verkar gynna både de

lågmotiverande eleverna men också de mer högpresterande eleverna. Vid de efter-

följande nationella proven skrev tre fjärdedelar av eleverna resultat som motsvarade

väl godkänt eller mycket väl godkänt.

 Vad kan aktionslärande föra med sig in i skolans vardag? Aktionslärande har ett

bottom–upp-perspektiv och därmed kan jag sprida mina erfarenheter till kolleger. I

detta möte kommer troligen erfarenheterna att ytterligare utvecklas. Min lärande-

modell är möjlig att använda i alla ämnen. Jag uppfattar det som jag har inspirerat

min närmsta kollega, med vilken jag delar kontaktlärarskap i klassen, att använda sig

av modellen. Jag har inbjudits att berätta om aktionen och dess resultat för hela

rektorsgruppen i Varberg. Detta kan vara ytterligare ett sätt att föra aktionslärandet in

i skolan. På vår skola har det förekommit en debatt bland lärarna om hur vi kan för-

bättra matematikundervisningen i ett F-9 perspektiv samt hur vi kan medvetandegöra

språkets betydelse för matematisk inlärning. Specialpedagogen på vår skola,

Margareta Bengtsson har tillsammans med mig och min kollega Anna Magnusson

ansökt om pengar från myndigheten för skolutveckling. Hela summan på 75.000

kronor har beviljats och kommer att användas till föreläsare, litteratur och handled-

ning för gemensamma diskussioner under kommande läsår för att öka alla pedago-

gers kompetens inom matematik.
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6.4 Fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att genomföra undersökningen under längre tid, för att se

om en varierad undervisning med gruppuppgifter i matematik leder till en ökad

motivation att lära. Denna undersökning visar på att det är möjligt bland elever med

lägre skolmotivation. Kombinerad med ännu tydligare målformuleringar och betygs-

kriterier skulle kanske även de utbildningsberoende och kunskapsvilliga uppfatta

undervisningen gynnsam. Att lyckas få de elever som i dag uppfattar sig som ut-

bildningsberoende att känna ökad motivation och bli kunskapsvilliga vore en

utmaning. Vygotskijs tanke om elevers utvecklingszon är intressant och en mer

ingående undersökning av elevers vardagsbegrepp innan matematikgenomgångar

skulle kanske möjliggöra att elevers spontana tankar utvecklades från vardags-

begrepp till vetenskapliga begrepp.
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Bilaga 1

Utvärdering av gruppuppgift

Namn på alla i gruppen:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

I vilken grad deltog du i diskussionen när ni löste uppgiften
Inte alls 0….1….2…..3….4….5  Mycket

I vilken grad deltog alla i diskussionen när ni löste uppgiften?
Inte alls 0….1….2….3….4….5  Mycket

I vilken utsträckning lyssnade ni på varandra?
Inte alls  0….1….2….3….4….5  Mycket

Hur nöjd känner du dig med gruppens lösning
Inte alls 0….1….2….3….4….5   Mycket

Hur uppfattade du uppgiften:

Tråkig 0…..1….2…..3….4….5  Rolig

Svår  0…….1….2…..3…..4…..5   Lätt

Helt oviktig 0…..1….2….3….4….5  Viktig

Vilken roll uppfattar du att du hade i grupparbetet?
”Ledaren”    ”samordnaren”     ”idesprutan”    ”arbetsmyran”

Egna
tankar:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Bilaga 2
Frågor om matematik

Namn:………………………………………………………………………….………..

1. Vad tycker du om matematik?         roligt      ganska      ganska       tråkigt
                                                                           roligt         tråkigt

2. Vad tänker om ämnet matematik? Välj ett eller flera alternativ

Jag tycker matematik är intressant

Jag tycker matematik är lätt

Jag tycker det är bra att kunna matematik

Jag tycker  det är omväxlande

Jag tycker det är sådär, ibland roligt, ibland tråkigt

Jag tycker det är svårt

Jag vet inte vad jag har för nytta av mina mattekunskaper

Jag tycker det är enformiga och tråkiga uppgifter

Jag skulle hellre vilja göra något annat av min tid

Det är …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

3.Hur skulle du vilja att undervisningen i matematik var organiserad?
T.ex. arbetssätt; individuellt, gruppuppgifter, gemensamma genomgångar och diskussioner, arbetsmateriel,
mattebok, dator, stenciler, tid, lektionslängd, viss tid på dagen osv

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



49

4. Stämmer din vilja med verkligheten? Jfr fråga 3

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. När känner du dig mest nöjd med matematik?
( rangordna från 1-5, 1 betyder att du känner dig mest nöjd, 2 att du är näst mest
nöjd osv)

När jag lärt mig något nytt

När jag hunnit med många uppgifter

När jag har lyckats bra på t.ex. ett prov

När jag känner att jag förstår

När jag har hjälpt någon annan så att hon eller han förstår

När ……………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................

6. Anser du att du känner till de mål som krävs för att bli godkänd i matematik?

Motivera!.........................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Vad tror du att du har för nytta av matematik - nu och i framtiden?
     Skriv flera förslag.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Tack för dina svar!
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Bilaga 3
Förförståelse för ”samband”

I kursplanen står det att  eleven när den har slutat nian ska kunna tolka och använda
enkla formler, samt kunna tolka och använda grafer till funktioner som beskriver
verkliga förhållanden och händelser.

När begrepp och termer ur området samband delas upp blir det en lista där du ska:

# stryka under de ord du känner igen (har hört)

# ringa in de ord du kan beskriva eller beräkna

koordinatsystem

origo

koordinater

talpar

vågrät axel, första axeln

lodrät axel axel, andra axeln

x-koordinat, y- koordinat

samband, linjärt samband

funktion, linjär funktion

proportionell, proportionalitet

värdetabell

formel, variabel

graf, diagram

räta linjens ekvation

riktningskoefficient

skärningspunkt

definitionsmängd

värdemängd 

funktionsvärde
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Bilaga  4

2. Vad tänker du om ämnet matematik? Välj ett eller flera alternativ (före aktion)

17 st  Jag tycker matematik är intressant

4 st Jag tycker matematik är lätt

24 st Jag tycker det är bra att kunna matematik

12 st Jag tycker det är omväxlande

20 st Jag tycker det är sådär, ibland roligt, ibland tråkigt

3 st Jag tycker det är svårt

1 st Jag vet inte vad jag har för nytta av mina mattekunskaper

2 st Jag tycker det är enformiga och tråkiga uppgifter

O st Jag skulle hellre vilja göra något annat av min tid

2. Vad tänker du om ämnet matematik? Välj ett eller flera alternativ (efter aktion)

19 st  Jag tycker matematik är intressant

11 st Jag tycker matematik är lätt

25 st Jag tycker det är bra att kunna matematik

6 st Jag tycker det är omväxlande

23 st Jag tycker det är sådär, ibland roligt, ibland tråkigt

6 st Jag tycker det är svårt
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Nedan finns ett antal elevkommentarer till fråga 3 och 4 (efter aktionen)

3. Hur skulle du vilja att undervisningen i matematik var organiserad?
      T.ex. arbetssätt; individuellt, gruppuppgifter, gemensamma genomgångar och diskussioner, arbetsmateriel,
      mattebok, dator, stenciler, tid, lektionslängd, viss tid på dagen osv

4. Stämmer din vilja med verkligheten? Jfr fråga 3

. Jag tycker det är bra om man går in och bryter lite från matteboken så vi inte jobbar med den hela
tiden. Även om det står samma i boken och det häftet vi fick så känns det ändå roligare. - Ja det var
precis det vi gjorde.

Gruppuppgifter, gemensamma genomgångar och diskussioner - ja det gör det
Nu är det bra med genomgångar – Ja hyfsat

bra som Jag tycker matten är den är just nu – Ja

Jag tycker att matematiklektionerna ska vara som de varit den senaste tiden. Den har varit väldigt bra
organiserad. – Ja

Jag tycker man ska blanda lite av varje – Ja ganska bra
Det var bara gruppuppgifter i häftet, lite långtråkigt. Vi borde ha mer individuell matte- Ja

Jag skulle vilja arbeta mer individuellt i böckerna – Ibland

Mer stenciler och dator arbete - min vilja följer inte verkligheten

Jobba i bok, det här är för segt tempo. Individuellt och efter lunch - Nej, lite att vi inte gör samma grej
hela tiden

Mer anpassat efter elevernas enskilda behov. För mig :mer diskussioner och svårare ,klurigare
uppgifter. – Man kan få det så men det är inte så nu!

Jag tycker att det är jättebra så som vi har att vi har ett häfte som vi gör uppgifter i gemensamt och
sedan utvärderar.

Ungefär so vi har det nu. och det är roligare att göra grupparbete och att jobba fritt - Just nu gör den
det men jag vet inte om den kommer att förändras

Jag skulle faktiskt vilja att man jobbar mer individuellt och att man ibland har gruppuppgifter och
gemensamma genomgångar på varje moment. Annars är det bra!
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5. När känner du dig mest nöjd med matematik?   (före aktion)

( rangordna från 1-5, 1 betyder att du känner dig mest nöjd, 2 att du är näst mest nöjd osv.)

8 st När jag lärt mig något nytt

5 st När jag hunnit med många uppgifter

19 st När jag har lyckats bra på t.ex. ett prov

11 st När jag känner att jag förstår

1 st När jag har hjälpt någon annan så att hon eller han förstår

5. När känner du dig mest nöjd med matematik?   (efter aktion)

( rangordna från 1-5, 1 betyder att du känner dig mest nöjd, 2 att du är näst mest nöjd osv.)

11 st När jag lärt mig något nytt

2 st När jag hunnit med många uppgifter

14 st När jag har lyckats bra på t.ex. ett prov

11 st När jag känner att jag förstår

1 st När jag har hjälpt någon annan så att hon eller han förstår
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6. Anser du att du känner till de mål som krävs för att bli godkänd i matematik?

Ja det gör jag väl, man bara hänger med på lektionerna.

Nej jag har inte någon större koll men till proven brukar jag veta var G-nivån ligger

Ja det tycker jag

Ja det hoppas jag. Det gäller att vara organiserad

Inte utantill. Men när det är prov så vet man godkändmålen.

Nja,  lite sådär. Kanske kan man ge ut dem på ett papper och klistra in i sin mattebok

Nae,  men man måste redovisa uträkningar det vet jag

På ett ungefär Jag tror det men jag tänker inte på dem för jag satsar på ett högre betyg än godkänd

Ja det gör jag

Nej det gör jag inte

Ja det gör jag för det är enkla mål i matte

Kanske, jag har faktiskt lite svårt för matte

Ja det gör jag men jag tänker inte på dem
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7.  Vad tror du att du har för nytta av matematik - nu och i framtiden?

     Skriv flera förslag.

Jag tror jag har jättestor nytta av matte. I nästan allting.

Behövs inom det mesta, både nu i gymnasiet och i blivande jobb

Jag vet inte exakt vad jag vill göra i framtiden men det är alltid bra att kunna, och man använder ju
matte i vardagen också

Man använder ju matte hela tiden

Jag tror att jag kan ha stor nytta av matten resten av livet

Det beror på vad man har för yrke

Nu är det för betygen skull och senare för typ när man skall räkna ut olika saker
Vardagsmatte, högskola och arbete

Jag tror att jag kommer ha mycket nytta av matte eftersom jag är intresserad av teknik

Till gymnasiet och när man ska ha hand om ekonomin, räkna ut medicin doser till hästar och hundar

Jag tror att man har nytta av + och – men inte av x och y

För att få bra betyg för att komma in på andra skolor och räkna ut saker i mitt vardagliga liv

När man handlar beroende på vilken linje du väljer på gymnasiet t.ex. teknik

I affären, överallt i vardagen finns det saker att räkna på. Om man ska bygga ut, köpa färg, på jobbet
och i vardagen. Hela tiden finns det saker att räkna på

När man räknar pengar eller nått annat man jobbar med t.ex. om man är en byggarbetare så ska man
kunna räkna

Kunna handla lagom mycket, allmän ekonomi, hjälpa sina barn i framtiden

Jag ska kanske bli rörmokare och då måste man kunna räkna

Vet faktiskt inte!
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Utvärdering av gruppuppgift : ”Sänka skepp”

 Namn på alla i gruppen: Sammanställning av alla elevers utvärdering

I vilken grad deltog du i diskussionen när ni löste uppgiften

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

                    1 4 26

I vilken grad deltog alla i diskussionen när ni löste uppgiften?

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

1 1 3 27

I vilken utsträckning lyssnade du på de andra gruppmedlemmarna?

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

1 6 24

I vilken utsträckning lyssnade ni på varandra?

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

2 8 22

I vilken grad uppfattar du att uppgiftens lösning gynnades av samarbete?

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

2 2 28

I vilken grad uppfattar du att uppgiftens lösning krävde samarbete?

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

1 4 26

I vilken grad uppfattar du att det fanns en bred diskussion där olika lösningsförslag diskuterades?

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

7 6 4 2 1 12

Hur nöjd känner du dig med gruppens lösning

Inte alls 0 1 2 3 4 5 Mycket

3 2 1 1 25
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Hur uppfattade du uppgiften:

Tråkig 0 1 2 3 4 5 Rolig

2 1 3 10 11 5

Svår 0 1 2 3 4 5 Lätt

3 2 2 7 7 12

Helt 0 1 2 3 4 5 Viktig

oviktig 1 3 8 14 3 4

Egna tankar: Det var ett bra sätt att lära sig koordinater. Lätt att lära sig på detta sätt, det var kul för

jag vann. Det tar ganska lång tid att vinna. Jag kan redan koordinater men det var ett bra sätt att

repetera på.
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Spiralmodell av aktionen 

1. Aktionslärandekursen startar
2. Föreläsningar och teoretiska studier om
 många olika ämnesområden inom skolan
3. Gemensam idé med mina kurskamrater
 och tillika kolleger att göra en aktion

inriktad mot motivation och matematik.
4. Matte- och motivationsaktion genomförs med både

yngre och äldre elever
5. Vi skriver en gemensam ”träningsuppsats”. Denna

liknar mest en traditionell akademisk uppsats i formen
förutom att diskussionen är mer omfattande.

6. Responderar på varandras uppsatser. Blir
uppmärksam på att metodvalen i aktionen inte riktigt
fungerade.

7 Enskilt essäskrivande om motivation. 
Glasser med gruppuppgifter och ”äkta 
grupparbeten” blir den största inspirationskällan.

8. Löwings bok inspirerar mig till att låta den nya
aktionen ha en mattedidaktisk inriktning.

9. Tankar om att försöka sammanföra mattedidaktik,
motivation med Glassers gruppuppgifter växer fram.

10. Jag börjar arbeta med triangelmodellen där Illiris varit
ursprunglig inspirationskälla.

11. Funderar en hel del över att göra aktionen tydligt
gruppinriktad för att komma ifrån dagens tydliga
individualisering. Lyssnar på en föreläsning av
Persson och får iden att låta gruppindelningen bli
skoltvungna, marknadsanpassade och
kunskapsvilliga.

12. Får möjlighet att diskutera gruppindelningsidén med
Persson själv som tycker det låter lite intressant.

13. Sammanställer frågor om inställning till matematik
som ska ligga till grund när jag gör gruppindelningar
av eleverna.

14. För att tydligt avgränsa aktionen bestämmer jag mig
för att välja området samband inom matematik.

15. Studerar kursplanemålen i matematik.
16. Praktiskt arbete för att söka efter och plocka fram

lämpliga uppgifter inom området samband
17. Behov av att göra kloka metodval, läser Stensmos

bok.
18. Skissar på metodmodell och skickar till handledare
19. Individuell handledning där jag får goda råd om hur

jag kan formulera enkätfrågor på olika sätt.
20. Sammanställer och kopierar elevkompendier om

samband
21 Föräldrarna informeras om aktionen. Inom

föräldragruppen finns ett tydlig marknadsanpassat
sätt att se på utbildning.

22. Aktionen påbörjas. Grupper jag satt samman blir
svåra att behålla då lektioner ofta avbryts av besök
från SYV, skolsyster, elever som är lediga osv.

23. Egen loggbok förs
24. Elever upplever uppgifter lite lätta, jag höjer

dessutom tempot på arbetet.
25. Vissa elever upplever aktionen med gruppuppgifter

mycket positivt andra är mindre nöjda.
26. En elev ”försvinner” ofta från aktionen.
27. Sammanställer resultat av enkätsvar och

utvärderingsfrågor.
28. Kunskapstest inom området samband genomförs .
29. Ny handledning; jag behöver stärka min trovärdighet i

aktionen.
30. Stämmer träff med Dovemark, hon presenterar

resultat från sin tidigare undersökning och vi
diskuterar resultat från min aktion.

31. Läser Dovemarks avhandling och hittar intressant
fakta som styrker mina antagande om att vissa elever
gynnas av kollektiv verksamhet

32. Ny handledning, jag får rådet att läsa Vygotskij.
33. Uppsatsskrivandet har pågått under en längre tid,

upplever osäkerhet inför formalia.

Parallell spiralmodell av min egen roll och
utveckling i aktionen

 I Aktionslärandekursen startar
II Teoretiska studier inleds och sakta börjar ”tyst

kunskap” verbaliseras.
III Träffar min kurskollega Magnus en gång i veckan för

att diskutera och reflektera över litteratur som vi
gemensamt kommit överrens om. Mycket värdefullt
för min egna lärargärning då denna teori kunde
appliceras på vår gemensamma  vardag och dess
möjligheter och svårigheter.

IV Här inföll en period då all teoretisk kunskap skulle
bearbetas och internaliseras i mig och därför
distanserade jag mig mera till min undervisning och
elever, jag tappade lite närhet och ”känsla”

V Uppsats skrivandet gör mig mer observant på
formalia och det akademiska språket vilket ytterligare
påverkade min distans till undervisning och elever.

VI Essäskrivandet medför att jag på ett bättre sätt
internaliserar mina teoretiska kunskaper med mina
erfarenheter.

VII Jag inser mer att motivation bara är en del av det
komplexa lärandet och aktionen får därför en ny
inriktning.

VIII Egna teoretiska studier av hur lärandet går till.
IX Läser Löwing och funderar mycket över mattedidaktik

och hur jag själv använder denna.
X Läser Illiris och blir inspirerad av hans komplexa tank

om hur kunskap växer fram. Triangelmodell.
XI Gruppindelning enligt Persson; hur ska jag ställa

frågor som går att använda till denna gruppindelning?
XII Vill att aktionen ska ha e praktisk inriktning, min

erfarenhet som NO-lärare säger mig att samband blir
relativt enkelt att göra praktiskt och
verklighetsförankrat

XIII Fundera över mina val till sambandsuppgifter, min
reflektion efteråt är att jag borde ha diskuterat detta
moment bättre med en ämneskollega.

XIV. Funderar mycket på metod val då detta är väsentligt
för trovärdigheten och för att hitta närhet och distans.

XV. Handledning av bl.a. metodmodell gjorde mig
uppmärksam på vikten att både kunna uppfatta
riktning och styrka av förändringar, och att flera
metoder bör visa liknande resultat en s.k.
triangulering som ger processvaliditet.

XVI. Inser på föräldramötet hur viktigt det är att berörda
känner sig trygga med aktionen och att föräldrarna vill
garantera sig att även detta moment är möjligt att
göra mätbart och ge höga betyg.

XVII De elevgrupper som jag ställt samman för aktionen
är svåra att behålla då det ofta sker schemabrytande
verksamheter, jag har inte riktigt tidigare innan insett
hur mycket detta faktiskt påverkar undervisningen och
grupprocesser.

XVIII.Loggboksskrivandet är verkligen ett sätt att reflektera
över min egen verksamhet! Det är ett levande
dokument som finns med mig överallt- ett sätt att
hinna dokumentera men också att fånga stunden då
idéer dyker upp allt som oftast och då aktionen tar
upp så stor del av tankevärlden just nu.

XIX. Funderar en del över tempohöjningen i aktionen, inte
sällan blir det de mest tongivande eleverna som
påverkar val av t.ex. tempo, men passar det alla?

XX Killar mer positiva än tjejer till helt gemensamma
aktiviteter, möjligen gynnas de som har svårare att
själv ta ansvar och organisera sitt arbete av
gemensamma aktiviteter.

XXI. Diskuterar den ”försvinnande” eleven med vår
specialpedagog. Är uppgifter för svåra? Kräver
samarbetet ett annat språk? Rädd att misslyckas?
Svårt att avgöra men gruppuppgifter blir inte
motivationshöjande för honom.
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34. Presenterar mitt utkast till uppsats för min
handledare och han påpekar att jag distanserat mig
från min text och att jag är för formell.

35. En ”mall” för hur vi bör förhålla oss till formalia i
uppsatsen skickas ut. Detta förenklar vidare arbete

36. För ytterligare konkretisering och att se goda
exempel på uppsatser inom aktionslärande och för
att ta reda på om det föreligger någon skillnad i
aktionsläraskrivandet mellan Sverige och Norge tog
jag kontakt med Karin Rönnerman. Vad jag förstår
finns ingen skillnad i svensk och norsk tradition i
skrivandet och jag får låna en uppsats att läsa som
ett gott exempel på ett aktionslärande.

37. En ny förändrad version av min uppsats växer fram
där jag förtydligar själva processen och där jag jobbar
med att hitta både närhet och distans.

38. Ny handledning; jag behöver en tydligare metodvals-
diskussion och det är viktig och att min egen roll
beskrivs bättre.

39. Läser mer litteratur om aktionslärande/forskning och
metodval och försöker beskriva och reflektera.

40. Hur är det möjligt att ytterligare förtydliga aktionen?
Denna spiralmodell är ett försök.

41. Hur får jag bättre fram min egen roll och utveckling,
den parallella spiralmodellen är ett försök.

XXII. Resultatsammanställning visar på en positiv trend
vad gäller motivation och lärande för de flesta
eleverna. Några tjejer visar sitt missnöje med
aktionen.

XXIII.Kunskapstest visar att lärandet varit relativt effektivt
för alla.

XXIV Varför valde jag ett traditionellt kunskapstest? För att
kunna göra en jämförelse med tidigare resultat men
också för att elever och föräldrar önskar se
möjligheter till höga betyg; Jag måste bli bättre på att
förmedla att det finns andra sätt att visa detta

XXV. Hur kan jag höja trovärdigheten? Får en idé att
diskutera resultaten med Dovemark då hon ju sedan
tidigare observerat gruppen.

XXVI. I diskussionen märker jag att det är lärorikt att sätta
ord till de tankar och reflektioner jag gjort under
aktionens gång och jag får en del motfrågor och en
del bekräftelse.

XXVII Blir mer och mer övertygad om att
gruppundervisning kan gynna svagmotiverade elever.

XXVIII Vygotskijs tankar om att kunskap skapas i
mellanmänskliga relationer passar väl in i min aktion
tillsammans med hans tanke om hur vardagsbegrepp
kan bli till vetenskapliga begrepp.

XXIX. Osäker på hur formalia på uppsatsen bör se ut.
Letar fram matematikdidaktiska uppsatser på nätet,
vilket senare visar sig vara en ”miss”.

XXX. Inser att jag inte riktigt vet hur en aktionslärande-
uppsats bör se ut.

XXXI Jag fick mig en rejäl tankeställare som lärare, hur
ska elever veta vad det är som förväntas av dem om
förutsättningarna inte klart deklarerats eller om de
inte har sett några goda exempel - viktig lärdom för
mig själv.

 XXXII. Möjligen har min och min handledares diskussion
om hur en aktionslärandeuppsats bör se ut inspirerat
honom att förtydliga med en ”mall”?

XXXIII Goda exempel och mycket diskussion förtydligar
vad som förväntas av mig i en aktionslärande-
uppsats.

XXXIV Närhet och distans är orden, uppsatsen blir mer
min egen och uttrycker vad det var jag ville och vad
det var som jag fann.

XXXV Aktionslärandekursen har fungerat som ett ”verktyg”
att se händelser ur flera aspekter och att för en stund
bli gäst i min egen verklighet och kunna se vardagen
med ett utifrånperspektiv, hitta distans. Teoretiska
kunskaper har sakta blivit en del av mig,
internaliserats och därmed har aktionen liknat en
spiral då praktiska lärdomar och teoretisk kunskap
höjt nivån upp på ett nytt plan i spiralen. Förmågan
att kunna distansera sig från sig själv och våga se
vilken roll jag själv spelar har jag nytta av även i
andra situationer. Jag uppfattar det som om jag
återtagit en del av den närhet (”känsla”) till eleverna
och undervisningen som jag miste en stund då
teoriinlärningen tog en stor del av min energi. Jag
upplever att jag med min nyvunna teoretisk kunskap
och utökade reflexiva förmåga upplever en större
trygghet i mötet med elever, föräldrar, kolleger och
elevhälsans personal.


