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Sammendrag 

Utdanningsdirektoratet (2010) sier at egenvurdering er en del av underveisvurderingen der 

elevene skal vurderer eget arbeid (forskrift til opplæringsloven §3-12). En måte elevene kan 

gjøre dette på i matematikk, er å rette egne prøver slik at de blir mer bevisste over egen læring 

og kvaliteten på arbeidet sitt. Denne studiet ønsker derfor å undersøke egenvurdering nærmere 

og med fokus på metakognisjon. Metakognisjon handler ifølge Flavell (1979) om kunnskap 

rundt egne kognitive prosesser og produkter, samt alt annet som kan relateres. Til dette har jeg 

utviklet følgende problemstilling; «Hvordan elevers egenvurdering av prøveresultater bidrar 

til metakognisjon?», og med tilhørende forskningsspørsmål; «Hvordan oppfatter elever at de 

er i egen læringsprosess?» og «Hvordan retter elever egne prøveprestasjoner?». 

Studien er todelt og vil bestå av totalt 129 prøvebesvarelser som elevene har rettet sammen med 

tilhørende egenvurderingsskjemaer. Dette er fordelt over tre kapittelprøver der elevene først 

skulle rette sin egen prøve og deretter svare på et egenvurderingsskjema. Analysen vil bruke 

Mayring (2014) sitt rammeverk for kvalitativ innholdsanalyse som handler om å utvikle 

kodeskjemaer som består av: kategorier, definisjoner, eksempler og koderegler.  

Resultatet viser at de aller fleste elevene har en oppfattelse av hvor de er i er i egen 

læringsprosess. Hvordan elevene uttrykker velger å uttrykke seg og svarer på spørsmålene som 

ble stilt, er noe upresist og lite nøyaktig. Dette betyr at de færreste klarer å være spesifikke i 

beskrivelsene sine og sine oppfatninger av hvor de er i egen læringsprosess. Videre viser 

resultatet at de aller fleste elevene retter sine egne prøver med å skriver ned det riktig svaret på 

oppgaven, eller ikke skrive noen som helst. Det er få elever som retter sin egen prøver med å 

skrive kommentarer til seg selv og peke ut hvor i utregningen det gikk galt. Studien indikerer 

at egenvurdering kan virke positiv på noen av elevenes metakognisjon. 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Egenvurdering er et aktuelt tema i norsk skole i dag og ifølge forskrift til opplæringsloven §3-

12 er dette noe som alle elevene skal gjennomføre. Her står det at elevene skal være involvert i 

eget læringsarbeid ved å vurdere eget arbeid og utvikling (forskrift til opplæringsloven § 3-12). 

I 2010 skjedde det en nasjonal satsing for vurdering for læring der de tok utgangspunkt i fire 

forskningsbaserte prinsipper for god underveisvurdering. Ett av disse prinsippene handler om 

at elevene skal vurdere eget og andres arbeid. Basert på forskningsrapporter, kartlegging og 

tilbakemeldinger fra deltakerne i denne satsingen, har det blitt oppnådd gode resultater. Et 

eksempel er rapporten Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS, NTNU, 2015). 

Denne rapporten sier blant annet at elever med tydelig mål og som er aktive i egen 

læringsprosess kan fremme læring og mestring.  

En forutsetning for denne typen vurdering er at elevene får et bevisst og reflektert forhold til 

egen læring (Udir, 2015). Som en følge av dette sier Utdanningsdirektoratet (2015) at de kan 

bli mer bevisste på kvaliteten på arbeidet sitt og vurdere faglig utvikling. Dette kan igjen 

resultere til å utvikle egne læringsstrategier og evne til å tenke kritisk. Dette kan knyttes opp 

mot metakognisjon som handler om å reflektere over egen tenking (Hopfenbeck, 2014). 

Schneider & Artelt (2010) sier at elevenes metakognisjon har betydning for 

matematikkprestasjonene deres. I 2010 utførte forskerne et studie der de blant annet 

sammenliknet tidligere forskning på metakognisjon og elevers prestasjoner i faget. Resultatet 

var at metakognisjon hadde en vesentlig og betydelig påvirkning på prestasjonene. En av 

grunnene til dette er at elevene kan bli flinkere til å huske matematiske strategier som de kan 

bruke når de skal løse oppgaver (Schneider & Artelt, 2010).  

Ifølge rapporten Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS, NTNU, 2015), er en 

utfordring med elevinvolvering at den er relativt lav på alle trinn forteller (Sandvik og Buland, 

2014). En grunn til dette er at mange av lærerne synes det er vanskelig å la elevene ta del i 

vurderingsarbeidet på en god måte. Rapporten sier videre at en dette kan skyldes lærerens 

kompetanse eller skolens virksomhet. Min erfaring som elev og student i praksis, er at skolene 

har lite elevinvolvering og lite egenvurdering. På bakgrunn av dette ønsker jeg å rette mer fokus 

på egenvurdering. 
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1.2 Problemstilling 

Hensikten med denne oppgaven er å ta for seg egenvurdering med fokus på hvordan elevene 

retter egen prøveprestasjon. Motivasjonen for denne oppgaven er å finne ut om egenvurdering 

kan virke positivt på elevenes utvikling av metakognisjon, samt øke bevisstheten om hvor de 

er i egen læringsprosess. Dersom elevene er bevisste over dette kan de styre sin egen læring 

bedre (Hopfenbeck, 2014). For å kunne undersøke dette vil jeg analysere et utvalg av 

prøvebesvarelser som elevene har rettet selv med tilhørende egenvurderingsskjemaer. Med 

dette som utgangspunkt har jeg utviklet følgende problemstilling med tilhørende 

forskningsspørsmål: 

 

 «Hvordan elevers egenvurdering av prøveresultater bidrar til metakognisjon?»  

For å kunne svare på dette har jeg valg ut to forskningsspørsmål: 

1. Hvordan oppfatter elever at de er i egen læringsprosess?  

2. Hvordan retter elever egne prøveprestasjoner? 

 

Det første forskningsspørsmålet tar for seg hvordan elevene oppfatter at de er i egen 

læringsprosess. Her skal elevene svare utfyllende på spørsmålsskjema. Gjennom disse 

spørsmålene er målet å få en bredere innsikt i hva elevene selv tenker, og deretter kunne si noe 

om hvordan de selv oppfatter egen læringsprosess, noe som regnes til metakognitiv kunnskap. 

Et eksempel på dette er hva elevene selv oppfatter at den mestrer og eventuelt ikke mestrer i 

faget. 

Det andre forskningsspørsmålet ser på hvordan elever retter sine egne prøveprestasjoner. For å 

kunne svare på dette vil jeg se på prøvebesvarelser og hvordan elevene markerer på prøven at 

de har gjort en oppgave riktig eller feil. Dersom de har gjort en oppgaven feil vil jeg også se på 

hvordan de rettet opp oppgaven. Et eksempel på dette kan være at eleven setter en stor «R» for 

riktig eller et «kryss» for at oppgaven ikke er riktig. Elevens prøveprestasjoner har som hensikt 

å gi et nærmere innblikk i elevenes metakognitive ferdigheter. Grunne til dette er at det kan 

fortelle meg noe om elevenes evne til å kontrollerer den pågående tenkingen, som i mitt tilfelle 

vil være hvordan de tenker når de skal rette egen prøve (Furnes & Norman, 2013). 
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Problemstillingen min begrenser oppgaven til å handle om elevenes oppfatning av egen 

prøveprestasjon i matematikk og hvordan dette kan bidra til refleksjon/metakognisjon. Til tross 

for at elevene skal rette opp de oppgavene de ikke fikk til, vil jeg ikke legge vekt på hva slags 

type feil eller misoppfatning dette er. Det er nok å se at elevene ikke får til oppgaven. I tillegg 

til dette sier heller ikke studien noe om selve undervisningen som blir gjort i forkant og bakkant 

av prøven, samt lærerens rolle i egenvurderingen. 

1.3 Oppgavens oppbygning 

I teorikapittelet vil det bli redegjort for relevante begreper og forskning på egenvurdering og 

metakognisjon. Egenvurdering er et sentralt tema for oppgaven og vil bli presentert i lys av 

vurdering for læring. Videre er metakognisjon også et viktig tema. Her vil det komme fram 

teoretiske definisjoner og presentert to aspekter innenfor metakognisjon. Disse vil være 

metakognitiv kunnskap og metakognitive ferdigheter. Til slutt vil det også bli presentert 

relevant empirisk forskning på metakognisjon. 

I metodekapittelet vil valg av metode og forskningsdesign bli beskrevet. Dette innebærer 

beskrivelse av utvalg, matematikkprøvene som elevene gjennomførte og 

egenvurderingsskjemaene. Videre blir måleinstrumentene og gjennomføringen av forskningen 

beskrevet. Metodekapittelet avsluttes med å drøfte kvaliteten på studien ved å se på studiens 

validitet, reliabilitet og forskningsetiske perspektiver. 

Oppgavens analysekapittel vil ta for seg rammeverket som ble brukt til å analysere dataene og 

utviklingen av de forskjellige kodeskjemaene. Kapittelet er delt inn i to deler, der den første tar 

for seg kodeskjema for egenvurderingsspørsmålene og den den andre delen tar for seg 

kodeskjema for prøvebesvarelsene. Grunnen til at kodeskjemaene blir presentert i 

analysekapittelet og ikke metodedelen, er at de i seg selv er et resultater av analysen. 

Resultatet fra studiet vil blir fremlagt i resultatkapittelet. Første del av kapittelet vil fremlegge 

resultater fra egenvurderingsskjema og andre del vil fokusere på prøvebesvarelsene. 

I diskusjonskapittelet vil resultatene bli diskutert i lys av teori og tidligere forskning. Til slutt 

blir hovedfunnene og implikasjoner for videre praksis og forskning presentert. 

 



4 

 

2 Teori 

I dette kapittelet vil jeg presentere relevant teori og skape et godt teoretisk grunnlag for 

oppgaven. Kapittel 2.1 tar for seg vurdering for læring og forteller hvorfor dette er relevant for 

oppgaven. Kapittel 2.2 vil fokusere på egenvurdering, som er et sentralt aspekt innenfor 

vurdering for læring. Videre vil kapittel 2.3 ta for seg metakognisjon med fokus på metakognitiv 

kunnskap og metakognitive ferdigheter. Avslutningsvis vil jeg presentere tidligere forskning 

og hva dette har å si for min oppgave. 

2.1 Vurdering for læring 

Vurdering for læring er et sentralt tema når vi snakker om egenvurdering fordi det inngår som 

ett av fire prinsipper for effektiv brukt av vurdering for læring (Udir, 2010). Earl (2006) sier at 

vurdering for læring handler om å bruke informasjonen som man får fra elevene til å endre 

undervisningen og læringsaktiviteten. Klenowski (2009) støtter seg opp mot dette og legger til 

at læreren kan skaffe seg informasjon om elevgruppen via dialoger eller observasjoner. Han 

presiserer også at man må få informasjonen om elevgruppen på en slik måte at det vil fremme 

den pågående læringen som finner sted. Black og William (2009) sier at denne typen vurdering 

kan blir sett på som en bro mellom undervisning og læring, der målet er å møte elevenes 

læringsbehov bedre. Utdanningsdirektoratet (2013) støtter opp under dette og sier at vurdering 

for læringer er all den vurderingen som blir gitt underveis i opplæring og som bidrar til å fremme 

læring. I min masteroppgave vil jeg skaffe meg informasjon fra de utvalgte elevgruppene 

gjennom prøvebesvarelser og egenvurderingsskjemaer. Ut ifra den egenvurderingen som de 

gjennomfører vil jeg ifølge Earl (2006) og Klenowski (2009) kunne skaffe meg informasjon til 

å tilrettelegge timen på en slik måte at elevene får et større læringsutbytte. Et større 

læringsutbytte handler ifølge Olafsen og Maugesten (2015) om å få økt kunnskap i faget og økt 

innsikt i egen læring. I mitt tilfelle handler det om at elevene skal få økt kunnskap i matematikk 

og større innsikt i egen læring i faget. For å få større innsikt i egen læring skal elevene ta 

eierskap til arbeidet de har gjort ved å utføre en egenvurdering. På denne måten vil 

egenvurdering støtte opp under Earl (2006), Klenowski (2009) og Utdanningsdirektoratet 

(2010) sine syn. 

Fra 2007-2009 ble det gjennomført en statlig satsing om vurdering for læring gjennom 

prosjektet Bedre Vurderingspraksis av Utdanningsdirektoratet. Tidligere forskning i norsk 
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skole har vist at norske skoleklasser hadde forskjellig vurderingskultur og at vurderingsarbeidet 

var lite systematisk (Hopfenbeck, 2014). I prosjektet var det 77 skoler fordelt på forskjellige 

barneskoler, ungdomsskole og videregående skoler. Forskerne så blant annet på hvordan lærere 

hadde involvert elevene i eget arbeidet, og resultatet viste at mange elever ikke ble involvert i 

eget arbeid. Fra prosjektet ble også anbefalt at man i videre arbeid fokuserer på å utvikle 

metoder for at elevene skal bli bedre involvert i vurdering av egen læring 

(Utdanningsdirektoratet,2009). 

 

2.2 Egenvurdering i matematikk 

2.2.1  

Hva er egenvurdering? 

For å definere begrepet egenvurdering vil jeg velge ut to forskjellige definisjoner og sette de i 

sammenheng med Utdanningsdirektoratet sitt synspunkt. Bound (1991) definere egenvurdering 

som “the involvement of students in identifying standards and! or criteria to apply to their work 

and making judgements about the extent to which they have met these criteria and standards” 

(s.5). Definisjonen forteller at elevene skal identifisere kriterier og anvende disse når de 

arbeider. Videre skal de også gjøre en vurdering av hvor stor grad de har klart å møte de 

kriteriene som de har satt seg. I mitt tilfelle vil elevene ta utgangspunkt i arbeidet sitt som er 

matematikkprøvene og deretter se på kriterier og vurderer hva de må jobbe videre med, samt 

svare på egenvurderingsskjema. Fordi vi starter med elevenes arbeid og identifiserer kriterier 

etterpå, vil vi utføre en egenvurdering i motsatt rekkefølge ut i fra Bound (1991) sin beskrivelse. 

Andrade og Valtcheva (2009) sier at egenvurdering er «en prosess av formative vurdering der 

elevene reflekterer over kvaliteten av arbeidet sitt, vurderer i hvor stor grad den reflekterer 

eksplisitt over målene og kriteriene» (s.13). Andrade og Valtcheva (2009) sin definisjon peker 

på mange av de sammen synspunktene som Bound (1991). Begge trekker for eksempel fram at 

elevene skal delta aktivt i å vurdere eget arbeid og kriterier, samt hvordan arbeidet deres møter 

dette. Utdanningsdirektoratet (2010) støtter også opp under dette og sier at egenvurdering er en 

del av underveisvurderingen (forskrift til opplæringsloven §3-12). Mitt forskningsprosjekt vil 

møte Bound (1991), Andrade og Valcheva (2009), og Utdanningsdirektoratet sitt syn på 

egenvurdering. Måten dette gjøres på er at kriteriene til elevene vil være løsningsforslagene til 
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prøvene. På løsningsforslaget vil det stå hvilke matematiske symboler, formler og utregninger 

som elevene må kunne for å løse de matematiske oppgavene. 

2.2.2  

Målet med egenvurdering 

Ifølge Utdanningsdirektoratet (2010) er målet med egenvurdering vurdering for læring. For å 

nå dette målet skal alle elever delta i vurdering av eget arbeid (Utdanningsdirektoratet 2010). 

Andrade og Valtcheva (2009) hevde at meningen med egenvurdering er at elevene skal klare 

å identifisere styrker og svakheter ved eget arbeid, slik at de kan utvikle seg og gjøre en 

forbedring. Lee (2006) støtter opp om dette og sier i tillegg at elevene skal velge ut de 

områdene som de synes er vanskeligst eller har minst selvtillit i, og fokusere på å jobbe videre 

med disse. Et av målene er å få elevene til å bli selvkritiske og uavhengige (Lee 2006). Ordet 

«selvkritisk» handler om at elevene skal gi seg selv konstruktiv kritikk når de vurderer eget 

arbeid slik at det kan øke sjansen for progresjon i faget. Med ordet «uavhengig» menes det at 

elevene ikke trenger en konstant bekreftelse fra lærere og medelever om hva de får til, hva de 

må jobbe videre med, og hvordan de skal jobbe videre. Elever som er uavhengige klarer å 

styre og prioritere tiden selv og vet hvordan de skal arbeide for å nå målene sine (Lee, 2006). 

 

2.2.3  

Hvorfor egenvurdering? 

En grunn til at egenvurdering er viktig er fordi det engasjerer elever til å snakke om egen læring 

(Lee, 2006). Ut i fra definisjonen til Bound (1991) og Andrade & Valtcheva (2009) vil elevene 

snakke om hvordan sine egne prøveprestasjoner stemmer overens med løsningsforslaget. Når 

de gjør dette kan de for eksempel se hva de mestrer og eventuelt ikke mester, og som en følge 

av dette kan elevene blir mer bevisste over hvor de er i sin egen læring (Udir, 2010). En annen 

grunn til at egenvurdering er viktig er ifølge Lee (2006) at elevene må lære seg å sette pris på 

eget arbeid og progresjon. Dette er fordi mange elever undervurderer eget arbeid. Ved å vurdere 

eget arbeid, som i mitt tilfelle er de tre matematikkprøvene, vil elevene kunne bygge opp en ide 

om kvaliteten på arbeidet de oppnår (Lee, 2006). 

Egenvurdering forekommer i et spesifikt domene av kunnskap med et bestemt mål i sikte 

(Bound 2013). Prøveprestasjonene tar opp utvalgte matematiske temaer som krever forskjellig 
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matematisk kunnskap. For eksempel så krever man kunnskap om geometriske figurer og 

kunnskap om vinkler i oppgaver om geometri. Når man skal drøfte grafer og funksjoner trenger 

man en annen type matematisk kunnskap, for eksempel kunnskap om grafens. Ifølge Bound 

(2013) inneholder egenvurdering, sammen med alle andre former av vurdering, to 

nøkkelelementer og disse er: 1) Utvikling av kunnskap som passer standardkriteriene og 

kriterier for å møte disse standardene. For at elevene skal kunne vite om arbeidet deres er 

tilstrekkelig må de vite hva et godt arbeid er, hvis ikke er det umulig. Denne utviklingen av 

kunnskap tilsvarer løsningene og svarene elevene får på prøven når de løser oppgaver. 2) 

Kapasitet til å bedømme om arbeidet møter eller ikke møter/oppfyller standardene. I oppgaven 

kan dette bli sett på som en utvikling som skjer over tid, som vil si etter hver av prøvene. 

Egenvurdering kan bli sett på som en aktivitet som kan fremme metakognisjon (Lee, 2006). 

Lee (2006) skriver videre at måten dette gjøres på er å engasjerer elever til å snakke om egen 

læring. Det neste avsnittet vil derfor ta for seg metakognisjon. 

2.3 Metakognisjon 

2.3.1 Hva er metakognisjon? 

Begrepet metakognisjon assosieres ofte med forskeren Flavell (1976), som var en av de første 

til å definere begrepet. Flavell (1976) skriver at «Metacognition refers to one’s knowledge 

concerning one’s own cognitive processes and products or anything related to them” (s.232). 

Ut i fra denne definisjonen handler metakognisjon om kunnskap rundt egne kognitive prosesser 

og produkter, samt alt annet som kan relateres til dette. Flavell (1979) sier videre at personens 

tenking om egne tanker og kognisjon står i fokus. I løpet av de siste tiårene har interessen for 

metakognisjon økt, og som et resultat av dette har nye definisjoner av begrepet dukker opp 

(Montague & Bos, 1990). Et eksempel på dette er Dunlosky og Metcalfe (2002) som definerer 

metakognisjon som «cognition about other cognition» (s.3). Ordet «kognisjon» står som et 

sentralt begrep hos både Flavell (1976) og Dunlosky og Metcalfe (2002), og bør derfor 

forklares. Dunlosky og Metcalfe (2002) beskriver mentale representasjoner som en viktig 

faktor. Mentale representasjoner er for eksempel læring, problemløsning og memorering hos 

elevene. Schraw (2006) støtter opp om dette og forteller at kognisjon er evnen til å kode, 

memorere og hente fram informasjon. Når elevene gjennomfører en egenvurdering må de hente 

fram informasjon om selve oppgavene, som handler om å memorere og huske matematikken 
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som trengs til å finne de riktige svarene. I tillegg må de også hente fram informasjon som styrer 

aktiviteten som det vil si retting av egne prøver. Dette kan knyttes opp mot metakognitive 

ferdigheter som handler om hvordan en person kan styre sin egen kognitive aktivitet som pågår 

(Flavell, Miller & Miller, 2002). For å kunne styre den kognitive aktiviteten kan elevene bruke 

metakognitive kunnskap, som handler om oppfatningen en person har av sine egne kognitive 

evner. Et eksempel på dette er kunnskap om hvilke faktorer som virker inn på prestasjonene 

deres når de retter egne prøver (Schraw, 1998; Furnes & Norman, 2013). Metakognitiv 

kunnskap og metakognitive ferdigheter er derfor to aspekter innenfor metakognisjon som står 

sentralt i oppgaven.  Videre vil jeg gi et nærme innblikk i disse. 

2.3.1  

Metakognitiv kunnskap 

Furnes & Norman (2013) sier at metakognitiv kunnskap handler om den kunnskapen og 

oppfatningen en person har av sine egne kognitive evner. Flavell (1979) deler metakognitiv 

kunnskap inn i tre deler: kunnskap om personer, kunnskaper om oppgaver og kunnskap om 

strategier. Den første kategorien kalles for personkategorien, og handler om kunnskap om seg 

selv og andre som kognitive vesener. Et eksempel på dette er at en elev tror at den lærer bedre 

ved å lese enn å regne oppgave (Flavell, 1979). Flavell (1979) skriver videre at den andre 

kategorier kan kalles for oppgavekategorien. Hva slags informasjon oppgavene gir og hvilke 

krav oppgaven stiller til personen som skal løse oppgaven står sentralt. Her handler det om 

hvordan man best mulig kan behandle informasjonen man får i de ulike oppgavene. Et eksempel 

er å vite at en tekstoppgave i algebra må leses på enn annen måte enn en tekstoppgave i 

geometri. Metakognitiv kunnskap vil være avgjørende for hvilke tilnærming som velges, og 

hva som er relevant for oppgaven. Den siste kategorien omtaler Flavell (1979) som strategier 

og handler om å ha kunnskap om forskjellige strategier som trengs for å nå et mål. Elevene må 

ha kunnskap om forskjellige fremgangsmåter som gjør slik at de kan oppnå målet sitt. Et 

eksempel på dette er en elev som har som mål å få større forståelse i algebra, og har valgt en 

strategi om å pugge hvordan man ganger sammen to parenteser. Flavell (1979) sine tre 

inndelinger kan bli sett på som tre variabler der det må skje en interaksjon eller kombinasjon 

mellom to eller tre av disse. Dersom dette skjer vil vi ha metakognitiv kunnskap. I følge Furnes 

& Norman (2013) vil metakognitiv kunnskap som regel oppstå sammen med en kognitiv 

aktivitet. Den utvalget aktiviteten vil da ta for seg kunnskap om hvordan læring opereres og 

hvordan man kan forbedre læring (Furnes & Norman, 2013; Dunlosky og Metcalfe, 200). I mitt 
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tilfelle vil den kognitive aktiviteten være retting av egne prøver og handle om hva elevene 

oppfatter rundt de tilhørende spørsmålene rundt dette. 

Schraw (1998) foreslo noen år senere en ny inndeling av metakognitiv kunnskap. Denne 

inndelingen besto også av tre deler: deklarative kunnskap, prosedural kunnskap og 

situasjonskunnskap. Den første kategorien er deklarativ kunnskap og handler om kunnskapen 

en person har om seg selv som en lærende person, samt hvilke faktorer som kan virke inn på 

prestasjonene sine. Et eksempel på dette er elevens kunnskap om egen evne til å memorere 

(Schraw, 1998). I min oppgaven kan det være elevenes evne til å memorere en formel i geometri 

for å vise at to trekanter er formlike. Den andre kategorien er prosedural kunnskap og er 

kunnskap om hvordan man å gjennomføre strategier. Dette handler om at elevene må ha 

strategier og prosedyrer for å nå målet sitt. Elever som har denne kunnskapen vil forstå når 

strategien skal brukes, hvorfor strategien skal brukes, og hvordan. Elever som har høy grad av 

prosedural kunnskap vil ha et stort reportoar av strategier som de kan bruke når de skal løse en 

oppgave (Schraw, 1998). Den siste kategorien er situasjonskunnskap, og handler om at man har 

kunnskap om når og hvorfor man skal bruke prosedural kunnskap og deklarativ kunnskap.  

Ifølge Shraw og Moshman (1995) eksisterer det flere måter å dele inn metakognitiv kunnskap 

på, avhengig av hvilken litteratur man leser. Til tross for at det finnes ulike måter er det tre 

ferdigheter som inngår hos alle, og disse er planlegging, overvåking og evaluering. Planlegging 

handler om å velge en hensiktsmessig strategi og bruken av ressursene man har som kan påvirke 

prestasjonen. Et eksempel på en slik ressurs er å fordele tiden man har til rådighet, eller hvordan 

man skal rette oppmerksomheten før man starter å løse en oppgave. Den andre ferdigheten er 

overvåkingsferdigheter og handler om bevissthet om forståelse og oppgaveprestasjon. Et 

eksempel på dette evnen til å teste seg selv ved å gjennomføre en selvtesting av egen forståelse. 

Dette må skje mens de pågående læringen finner sted (Shraw og Moshman, 1995). Ifølge Shraw 

og Moshman (1995) utvikles denne ferdigheten sakte og ganske dårlig hos både barn og voksne. 

Den siste ferdigheter kalles evaluering og handler om å vurdere produktet og 

reguleringsprosessen av egen læring. Et eksempel på dette er å evaluere målet og konklusjonen 

man har kommet fram til på nytt (Shraw og Moshman, 1995). 
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2.3.2  

Metakognitive ferdigheter 

Metakognitive ferdigheter handler om hvordan en person kan styre sin egen kognitive aktivitet 

som pågår, og dette innebærer metakognitiv overvåking og selvregulering (Flavell, Miller & 

Miller, 2002). Furnes & Norman (2013) støtter opp under dette og sier at metakognitive 

ferdigheter handler om bevisst bruk av prosedyrekunnskap og læringsstrategier til å kontrollere 

den pågående tenking. Videre trekker de også frem at evnen til å overvåke egen forståelse 

underveis er sentralt. Et eksempel på dette er at eleven evaluerer hvor nærme de er løsningen 

til en oppgave på prøven (Furnes & Norman, 2013). Dunlosky og Metcalfe (2002) definerer 

metakognitive overvåkning som «vurdering av nåværende tilstand til den kognitive aktiviteten» 

(s.3). Her handler det om at man skal klare å se om man tilnærmer seg oppgaven riktig og får 

det riktige svaret, eller om man gjør det feil. I tillegg til å tilnærme seg oppgaven handler det 

også om å vurdere hvor bra man forstår det man gjør. Dette kan knyttes opp mot selvregulering, 

som i sammenhengen med metakognitive ferdigheter handler om at man kan bruke 

metakognitiv overvåkning og metakognitive kunnskap til å regulere den kognitive prosessen 

som pågår (Schraw, 1998). Det finnes mye forskning om selvregulering, og ut i fra Hopfenbeck 

(2014) sin forklaring, kan metakognisjon bidra til at elevene blir selvregulerte. Ved å bruke 

kunnskap om metakognisjon kan elevene lære å ta ansvar for egen læring og styre egen 

læringsprosess, slik at de blir selvregulerte (Hopfenbeck, 2014). Oppgaven har som hensikt å 

finne ut av hvordan egenvurdering kan bidra til metakognisjon og på bakgrunn av dette er teori 

om selvregulering ikke et fokus i oppgaven. 

2.4 Tidligere forskning  

I dette kapittelet vil jeg ta for meg tidligere forskning innenfor egenvurdering og metakognisjon. 

De empiriske tekstene vil kunne gi meg et nærmere innblikk av hva som allerede finnes av 

forskning og hvilke undersøkelser som har blitt gjennomført tidligere 

2.4.1  

Egenvurdering 

I 1994 utført Fontana og Fernandez et forskningsprosjekt som handlet om at elever skulle ta 

eierskap til eget arbeid. 25 Portugisiske grunnskoler deltok og forsøket gikk over 20 uker. 

Resultatet viste at eksperimentgruppen som gjennomførte egenvurdering fikk en høyere 
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poengsum enn kontrollgruppen som ikke hadde gjennomført egenvurdering. Elevene som 

hadde drevet med egenvurdering fikk en økning på 15 poeng fra start, mens kontrollgruppen 

kun fikk en økning på 7.8. Fontana og Fernandez (1994) sine resultater viste videre at elever 

som hadde drevet med egenvurdering fikk rundt dobbel så stor økning enn de som ikke hadde 

drevet med egenvurdering. Matematikken som elevene med egenvurdering lærte på 20 uker, 

ville ta 40 uker som elevene uten egenvurdering (Fontana og Fernandes 1994). Dette 

forskningsprosjektet understreker at egenvurdering kan virke positivt på elevers læring. 

Undersøkelsen ble utført for flere år tilbake, men da jeg leste teori om egenvurdering var det 

flere forskere som refererte til denne undersøkelsen, noe som kan tyde på at den fortsatt er 

relevant i dag.  

Hogaboam-Gray og & Rolheiser (2002) så på elevenes egenvurdering i problemløsning på 5-

6.trinn. De undersøkte 259 elever over en 12 uker lang periode. Hensikten med studien var å 

undersøke om elevene som trente på egenvurdering, ville prestere bedre enn kontrollgruppen 

som ikke gjorde det. Resultatet viste at egenvurdering hadde en positiv effekt på elevenes 

prestasjoner og at de presterte høyere enn kontrollgruppen. Dette betyr at dersom elevene 

trener på egenvurdering over en lenger periode kan det fremme læring. Resultatet viste også at 

noen elever syntes det var vanskelig å identifisere og anvende vurderingskriteriene på sitt eget 

arbeid. De syntes også at det var vanskelig å sette et presist mål for seg selv. 

2.4.2  

Metakognisjon 

 

Metakognitiv kunnskap 

Velzen (2015) undersøkte en gruppe videregående elever (18) fra Nederland som skulle løse 

komplekse matematiske problemer med fokus på metakognisjon. Elevene skulle også 

begrunne, argumentere og reflektere over oppgaven ved svare på åpne spørsmål. Målet med 

studien var å få en bedre forståelse av elevenes eksplisitt og systematiske kunnskap om 

matematisk problemløsning. Elevene som hadde gode evner til utrykke seg eksplisitt skrev en 

detaljert forklaring og ga blant annet et spesifikt eksempel. De viste en klar forståelse av hvorfor 

strategien de valgte var effektiv. Dette kunne bidra til å gi økt metakognitiv kunnskap. De 

elevene som ikke klarte å uttrykke seg eksplisitt tok ikke med et eksempel i besvarelsen sin, og 

var svært lite presis i sin formulering. I min oppgave vil jeg også bruke åpne spørsmål og se på 
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hvor presise og nøyaktige elevene er i besvarelsene sine. I tillegg vil metakognitiv kunnskap 

også være i fokus. 

 

Aydın & Ubuz (2010) prøvde å undersøke relasjonen mellom metakognisjon og geometrisk 

kunnskap. Deltakerne for denne undersøkelsen var 923 elever på 10.trinn. Et av hovedfunnene 

var at det var en klar sammenheng og et gjensidig forhold mellom deklarativ, prosedural og 

situasjonsbestemt kunnskap. I tillegg hadde kunnskap om kognisjon en positiv effekt på den 

prosedurale kunnskapen, og reguleringen av kognisjonen virket positivt på den deklarative 

kunnskapen. I min oppgave vil jeg også snakke om deklarativ, prosedural og situasjonsbestemt 

kunnskap. 

 

 

Metakognitive ferdigheter 

Katrin Varhölter (2018) gjennomførte en undersøkelse i Hamburg om elevers metakognitive 

strategier. For å gjøre dette så hun på elevenes modelleringskompetansene og brukte dette til å 

se på metakognitive strategier, og deres oppfatninger rundt dette. Undersøkelse bestod av 431 

elever fra 11 ulike skoler på 9.trinn. Elevene skulle jobbe i grupper og løse 

modelleringsproblemer. Etterpå skulle elevene svare på et spørreskjema som handlet om 

strategier for å organisere og planlegge oppgaven, strategier for å overvåk og regulere, strategier 

for å evaluere modelleringsprosessen. Resultatet viste at elevenes evne til å planlegge og 

overvåke var helt ok i grupper, men under gjennomsnittet på et individnivå. Det samme gjaldt 

for regulering, elevene gjorde det bra i grupper, men var under gjennomsnittet på individnivå. 

Resultatet viste også at elevene regulerte medelevene oftere enn seg selv. En grunn til dette er 

at elevene kan være umotiverte. Kort oppsummert må strategier for å regulere og evaluere, 

spesielt på individnivå forbedres for å fremme elevenes metakognitive strategier.  

 

Jacobse & Harskamp (2012) gjorde en studie av metakognisjon med fokus på metakognitive 

ferdigheter i problemløsningsoppgaver. Undersøkelsen bestod av totalt 42 elever på 5. Elevene 

skulle svare spørsmål og rangere seg selv etter hvor godt spørsmålet stemte overens med deres 

egne meninger. Resultatet viste at det elevene svarte på spørsmålene ikke alltid stemte overens 

med det faktisk gjorde, og at de selvrapporterende spørsmålene derfor ga en dårlig tilnærming. 

I tillegg klarte ikke spørsmålene å fange opp elevenes evne til å regulerer og dermed ikke måle 

metakognisjon nøyaktig. 
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3 Metodevalg og forskningsdesign 

 

Valg av metode og forskningsdesign tar utgangpunkt i problemstillingen min. Både 

egenvurderingsskjema og prøvebesvarelse vil først få en kvalitativ tilnærming. En kvalitativ 

metode vil ifølge Larsen (2017) gi data som kan fortelle noe om egenskapene til informantene. 

I mitt tilfelle er denne egenskapen elevenes evne til metakognisjon og hvordan de retter selve 

prøvebesvarelsen. Dette vil jeg bruke til å finne bredde hos elevgruppen slik at jeg får sett hele 

spekteret av besvarelsene. Som et resultat av dette kan vi se hvordan metakognisjon skjer i 

denne sammenhengen. Basert på funnen mine fra den kvalitative tilnærmingen vil jeg utvikle 

forskjellige koder til å kategorisere resultatene mine. 

Etter at jeg har brukt en kvalitativ tilnærming til å utvikle kodene mine, vil jeg bruke resultatet 

av disse til å kvantifisere dem. Dette vil utgjøre min kvantitativ tilnærming og vil si noe om 

fordelingen av ulike typer av metakognisjon til elevgruppen (Larsen, 2017). Denne fordelingen 

handler om de ulike elevbesvarelsene på egenvurderingsskjemaene og de forskjellige måtene 

elevene retter sine egne prøver på. Kvantifiseringen kan si hvor ofte noe opptrer og om det 

forekommer noe mønster. Disse vil blir diskutert i diskusjonskapittelet.  

Forskningsdesignet består altså av en kombinasjon av kvalitativ metode og kvantitativ metode. 

Dette gjør at oppgaven som helhet ligger i et krysningspunkt mellom kvalitativ og kvantitativ 

forskning, og kalles ofte for mixed methods (Creswell, 2011). Et kjennetegn med å benytte seg 

av dette metodologiske rammeverket, er ifølge Creswell (2011) at forskeren samler, analyserer 

og integrerer kvantitative og kvalitative data i ett og samme studiet. Larsen (2017) kaller dette 

for metodetriangulering. Metodetriangulering går ut på at enhver metode har en svakhet, men 

dersom man kombinerer flere metoder kan den ene veies opp av styrken til den andre metoden 

(Larsen, 2017). Ved å velge denne tilnærming vil det gi meg en mulighet til å gå i dybden på 

det som skal undersøke, som i mitt tilfelle vil si om egenvurdering kan bidra til elevers 

metakognisjon i matematikk (Johnson & Onwuegbuzie, 2007). Et annet viktig aspekt ved 

mixed methods er ifølge Johnson & Onwuegbuzie (2007) å finne en måte å kombinere og knytte 

de kvalitative og kvantitative dataene samme. Måten jeg vil gjør dette på er å ta utgangspunkt i 

de kvalitative resultatene fra egenvurderingsskjemaet og deretter se på de kvantitative dataene. 

De kvantitative resultatene vil være en kvantifisering av de kvalitative resultatene. Jeg vil først 
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se på elevenes egenvurderingsskjema og så se på utvalgte eksempelbesvarelser fra prøven. 

 

3.1 Utvalg 

 

Utvalget for dette forskningsprosjektet ble tatt ut ifra et strategisk utvalg. Strategisk utvalg 

handler om å ta en systematisk vurdering av hvilke enheter som er mest relevante og 

interessant (Grønnmo, 2004). Thaagard (2013) støtter opp under dette og sier at det er viktig å 

ta hensyn til egenskapene og kvalifikasjoner, slik at man får et best mulig resultatutbytte. I 

dette forskningsprosjektet var det ønskelig å velge informanter som hadde valgt matematikk 

1T og en skole som hadde god erfaring med egenvurdering. På bakgrunn av dette valgte jeg 

derfor en skole som jeg hadde kjennskap til fra før, og som jeg visste drev aktivt med 

egenvurdering. Mitt totale utvalgt bestod til slutt av 43 elever på vg1 fordelt på to 1T-

matteklasser. Begge klassene gikk studiespesialisering, men hadde to forskjellige lærere. 

Grunnen til dette var at begge 1T-klassene hadde time samtidig og hadde derfor undervisning 

parallelt. Den ene klassen bestod av 22 informanter med 13 jenter og 9 gutter. Den andre 

klassen hadde 21 elever med 11 jenter og 10 gutter. Grunnen til at det ble akkurat disse to 

klassene var fordi det var disse som var tilgjengelig og ønsket å delta. Jeg hadde ingen 

kjennskap til informantene fra før av og heller ikke forkunnskap om klassen. Grunnen til dette 

var at jeg ikke hadde noen tilgjengelig informasjon om læringsgruppen. Dette førte til at jeg 

heller ikke visste hvordan elevenes ferdigheter i matematikk var, og hvordan de ville presterer 

på prøven. 

 

3.2 Matematikkprøvene 

 

Totalt ble det samlet inn 3 matematikkprøver som elevene hadde gjennomført. Disse prøvene 

var uten karakterer og grunnen til dette var fordi det var en underveisvurdering som hadde fokus 

på elevenes læring, uten å blande inn karakterer. Wiliam (2007) støtter opp mot dette og sier at 

det er lurt å skille en slik vurderingssituasjon fra en vurderingssituasjon der det blir gitt 

karakterer. Dette gjør at man kan konsentrere seg fullt ut om hvor i læringsprosessen elevene 
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er. Matematikkprøvene ble tilpasset en dobbeltime på 90 minutter, der to av prøvene hadde en 

del 1 og del 2, mens den siste prøven hadde bare en del 1. Del 1 var uten hjelpemidler og 

kalkulator, mens del 2 bestod av alle tilgjengelig hjelpemidler utenom internett og 

kommunikasjon. Grunnen til at prøven var delt inn i to delen var for å forberede elevene på en 

eventuell skriftlig eksamen som hadde samme oppgavedesign. Hvilke oppgaver som ble valgt 

hos de ulike teamene og rekkefølgen på oppgavene, ble bestemt av klassens faglærere. Jeg 

hadde ikke mulighet til å være med å lage prøvene eller endre noen av oppgavene, men fikk 

vite at oppgavene ble designet ut i fra kompetansemålene som lærerplanen oppgir. 

3.2.1  

Matematikkprøve 1 

Matematikkprøve 1 tok for seg temaet algebra og førstegradsuttrykk. Prøven bestod av totalt 

10 oppgaver med varierende vanskelighetsgrad. Del 1 hadde syv oppgaver med ferdig 

oppstilte algebrauttrykk og førstegradsulikheter som elevene skulle regne. Målet med disse 

oppgavene var at elevene skulle anvende algebraiske regneoperasjoner på en bestemt måte for 

å komme fram til det riktige svaret. I følge Solvang (1992) kan dette bli sett på som 

instrumentelle oppgaver, som vil si oppgaver der kunnskapen de har er rettet mot et spesifikt 

problem. Denne oppgaven krever ikke at elevene skal kunne se ting i sammenheng og tenke 

logisk. En typisk oppgave fra denne delen så for eksempel slik: 

          

 

Figur 1: Eksempel på en oppgave på del 1 prøve 1, der temaet var algebra og førstegradsuttrykk  

 

Når elevene skal vurdere sin egen besvarelse for oppgave 3a må de først se om de har klart å 

finne riktig fellesnevner, eventuelt om de ikke har klart det. For eksempel kan elevene 

gjenkjenne at 2𝑥2 − 18 = 2(𝑥 + 3)(𝑥 − 3) i den ene nevneren, og at 2𝑥 + 6 = 2(𝑥 + 3) i den 
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andre nevneren. Etter at elevene har gjort dette kanen se om den har klart å få hele uttrykke på 

en felles brøkstrek. Dersom elevene har klart dette er det neste steget å vurdere om 

vedkommende har fått til å multiplisere tallene foran parentesene og trekke sammen tall og 

bokstaver riktig. Til slutt skal elevene vurdere om de har klart å forkorte uttrykke slik at svaret 

blir riktig. Dersom elevene har fått til oppgaven kan de for eksempel sette en stor «R» for riktig. 

Dersom elevene ikke har fått til oppgaven må han eller hun markere i besvarelsen hva som gikk 

galt og rette opp i dette. Målet med denne oppgaven er å se på elevenes ferdigheter til å regne 

algebra og tall. Dette faller under kompetansemålet «regne med parentesuttrykk, regne med 

kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk» (Udir, 2010), som 

gjelder for 1T-elever i matematikk.  

Del 2 av prøven bestod av tre oppgave der elevene skulle bruke CAS/Geogebra til å løse 

oppgaver om algebra og førstegradsutrykk. Målet med oppgavene er å se på elevenes digitale 

ferdigheter, som er en av fem grunnleggende ferdigheter i matematikk (Udir, 2010). Et 

eksempel på en slik oppgaver er oppgave 8: 

 

Figur 2: Eksempel på en oppgave på del 2 prøve 1, der temaet var algebra og førstegradsuttrykk  

 

Oppgave 8 består av to deloppgaver der elevene skal rette seg selv ved å se om på om de har 

brukt riktig kommandoer i CAS til å faktorisere utrykket og løse det. Derom de har fått til 

oppgaven kan de markere dette ved å sette en stor «R», eventuelt skrive hva som gikk feil  

dersom  de ikke har fått den til. 
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3.2.2  

Matematikkprøve 2  

Matematikkprøve 2 tok for seg temaet funksjoner, andregradsuttrykk, potenser og logaritmer. 

Prøven var en ren del 1 prøve, og bestod av ni oppgaver uten bruk av kalkulator og andre 

hjelpemidler. De syv første oppgavene handlet om å bruke regnereglene riktig. I tillegg skulle 

de også bruke riktig formler til å sette inn verdiene slik at svaret ble riktig. Et eksempel på en 

slik oppgave er oppgave 7: 

 

Figur 3: Eksempel på en oppgave på del 1 prøve 2, der temaet var funksjoner, andregradsuttrykk, potenser og 

logaritmer  

 

For å vurdere seg selv må elevene se om de har klart å bruke logaritmereglene på en presis og 

riktig måte. Dersom de har klart dette må de markere på prøven at har fått den til. Det samme 

gjelder dersom elevene ikke har fått det til. De to siste oppgavene på prøven hadde ingen gitt 

fremgangsmetode, sånn som oppgave 8 under viser: 
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Figur 4: Eksempel på en oppgave på del 1 prøve 2, der temaet var funksjoner, andregradsuttrykk, potenser og 

logaritmer  

I oppgave a) skal elevene vurdere seg selv i hva slags fremgangsmåte som ble brukt for å vise 

at arealet av bassenget er 2𝑥2 − 8𝑥 + 24. Har elevene for eksempel skrevet at figuren er satt 

sammen av to rektangler, og at man må legge sammen arealet fra den ene figuren sammen med 

arealet for den andre figuren, er de godt i gang med utregningen. Videre må elevene vurdere 

om de har klart å sette inn de riktige opplysningene i formlene. Dersom de har satt inn 8(3 − 𝑥) 

for det største rektangelet og (2𝑥) ∙ 𝑥 for det minste rektangelet, har elevene vist at de har en 

enda større forståelse for oppgaven. Til slutt må elevene se om de har klart å legge sammen 

arealet av det store rektangelet og arealet av det lille rektangelet. Gjør elevene dette må de legge 

sammen 

8 ∙ (3 − 𝑥) + (2𝑥)𝑥 ∙= 2𝑥2 − 8𝑥 + 24, og de kan dermed vurdere om oppgaven blir riktig løst. 

For å vise at oppgaven er utført riktig kan de sette en stor «R». Dersom oppgaven er feil må de 

markere hva som fikk feil og eventuelt skrive en kommentar til seg selv.  

I oppgave b) skal elevene finne hva 𝑥 skal være hvis arealet skal være 18𝑚2. Dersom de har 

benyttet seg av GeoGebra og den riktige kommandoen vil de få ut verdien til x. Oppgaven kan 
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dermed vurderes som riktig ved å sette en stor «R». Dersom elevene har regnet for hånd, må de 

gjøre en vurdering av hvilke verdier som er satt inn for a, b og c. Etter at de har gjort dette er 

neste steg å se om de har regnet riktig. Dersom elevene ender opp med riktig x-verdi kan de 

vurdere oppgaven som riktig ved å sette en stor «R». Dersom oppgaven er feil må de markere 

hva som gikk feil og eventuelt skrive en kommentar til seg selv. Målet med oppgaven var å se 

på elevens ferdigheter til å løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer. Det vil si å 

kunne beregne vinkler, lengder og areal. Dette er også et av kompetansemålene i lærerplanen 

for 1T-elever som forteller hva elevene skal ha ferdigheter i. 

3.2.3  

Matematikkprøve 3 

Matematikkprøve 3 tok for seg temaene geometri og trigonometri. Del 1 hadde 3 oppgaver som 

var delt inn i underoppgaver a,b,c osv. Elevene skulle blant annet forklare hvorfor to trekanter 

var formlike og finne de ukjente sidene i trekanten, samt de ukjente vinklene. Et eksempel på 

en slik oppgave er oppgave 1c: 

 

Figur 5: Eksempel på en oppgave på del 1 prøve 3, der temaet var geometri og trigonometri 

 



20 

 

Oppgave 1 viser en oppgave i geometri del elevene skal forklare at to trekanter er formlike og 

finne de ukjente sidene. Når de skal vurdere seg selv må de se på argumentasjonen de har brukt 

til å vise at trekantene er formlike. De må for eksempel vise at <A og <ADE = <ABC. Dersom 

dette er gjort på en presis måte ved å bruke egenskapene til formlikhet kan elevene vurderer 

dette som riktig. Dersom elevene har gjort noe annet må hun eller han vise hva de har gjort feil 

og markere på prøven at oppgaven er feil. Elevene skal også vurdere hvordan de har funnet de 

ukjente sidene til trekanten. Dersom de har satt opp   
𝐴𝐶

𝐵𝐶
=  

7,2

4
= 1,8 er det blitt gjort en riktig 

utregning og oppgaven kan vurdere som riktig.  

Del 2 bestod av to oppgaver som hadde delspørsmål a og b. Elevene skulle igjen bruke 

CAS/Geogebra for å finne ukjente vinkler og ukjente siden til geometriske figurer. Oppgave 4 

viser hvordan en slik oppgaver ser ut: 

 

Figur 6: Eksempel på en oppgave på del 2 prøve 3, der temaet var geometri og trigonometri 

 

Elevene skulle vurdere eget arbeid ved å se på hvordan de har anvendt digitale ferdigheter til 

å løse teoretiske og praktiske oppgaver. En måte de kan gjøre det på er vurdere i stor grad de 

har brukt de oppgitte opplysningene til å tegne inn riktig figur i Geogebra. Etterpå kan 

elevene vurdere om de har satt inn riktig formel og verdier til å regne arealet av tomta. 

 

3.3 Egenvurderingsskjema  

 

Bakgrunnen for hvordan jeg kom fram til spørsmålene på egenvurderingsskjemaet tar 

utgangpunkt i problemstillingen min og hva jeg skulle finne ut. Målet var å se på elevenes 

egenvurdering av prøveprestasjon, der elevenes oppfattelse av hvordan de var i egen 



21 

 

læringsprosess og metakognisjon var i fokus. Jeg har utformet egenvurderingsskjemaet selv og 

valgt ut spørsmål som jeg mener kan gi en indikator på dette. Spørsmålene handlet i stor grad 

om elevens oppfatning av hva de mestrer, hva de ikke mestrer, hvordan de skal jobbe videre 

osv. Egenvurderingsskjemaet hadde totalt 7 spørsmål som elevene hadde 15 minutter til å svare 

på. Undersøkelsen ble utført på papir slik at alle måtte skrive for hånd. Videre i avsnitte vil jeg 

beskrive designet og kvaliteten på egenvurderingsskjemaet. 

3.3.1  

Design 

Egenvurderingsskjemaet ble utformet som et spørreskjema. Et spørreskjema utformes etter 

begrensede forhold som blir fastsatt før selve datainnsamlingen gjennomføres (Grønmo, 2012). 

Min undersøkelse ble basert på temaet egenvurdering som ble bestemt på forhånd av prosjektet 

Åpne spørsmål gir elevene mulighet til å skrive fritt, uten faste svaralternativer som de må 

forholde seg til. Grønmo (2004) kaller dette for et åpent format og sier videre at det er en fordel 

å bruke dette designet, dersom det er vanskelig å formulere svaralternativer som dekker alle 

synspunktene til informantene. I mitt tilfelle vil være vanskelig å dekke alle aspektene ved 

elevenes metakognisjon og hvilke oppfatning de hadde av prestasjonene sine. Dersom man 

skulle hatt faste svaralternativer ville det vært veldig mange svaralternativer å velge mellom. I 

tillegg er hele poenget med forskningsprosjektet å fange opp elevenes evne til å tenke og 

vurdere eget arbeid. For at dette skal være mulig må spørsmålene være formulert på en slik 

måte at de kan skrive ned nøyaktig det de tenker på, uten at tankene bli styrt av ferdigoppstillte 

svar. I tillegg til å se på designet av hvor åpne eller lukkede spørsmålene er, synes jeg også at 

det er viktig å se på selve spørsmålene som blir stilt. Spørsmålene handler stort sett om hva 

elevene oppfatter at de mestrer og eventuelt ikke mestrer. Ut fra hva de svarer på disse blir de 

også spurt om hva de lærte av å rette egen prøve, samt hvordan de skal jobbe videre for å nå 

målene sine. Målet med spørsmålene er også å fange opp elevens evne til metakognisjon, der 

man kan sammenlikne resultatene og eksempelvis kunne vurdere at en elev viser høyere grad 

av refleksjon enn en annen elev, men ikke si noe om forskjellen på disse størrelsene. Kleven 

(2014) kaller denne type måling for ordinalnivå. Det vil si at forskeren kan rangere verdiene på 

variablene og si noe om egenskapene til enheten, men ikke uttale om størrelsen på intervallet 

mellom dem. Videre er spørsmålene formulert slik at alle synspunkter og refleksjoner er like 

viktige.  



22 

 

3.3.2  

Kvaliteten på egenvurderingsskjema 

Egenvurderingsskjemaet er utformet som et spørreskjema. Kvaliteten på spørreskjemaet 

handler om i hvor stor grad spørsmålene er tilstrekkelige og klarer å måle det de skal. Jeg hentet 

blant annet inspirasjon fra tidligere forskere som Lee (2006) og Flavell (1979), og lest meg opp 

på relevant teori. Dette gjør at spørsmål mine er relevante innenfor egenvurdering og 

metakognisjon, noe som styrker kvaliteten på spørreskjemaet mitt.  

I tillegg til hva slags type spørsmål som ble stilt vil det også være vesentlig å vurdere 

formuleringen til spørsmålet, siden dette kan påvirke kvaliteten. For å gjøre spørsmålene så 

presise som mulig slik at jeg fikk det riktige datamaterialet, tok jeg utgangpunkt i Grønmo 

(2012) sine synspunkter om hvordan et spørreskjema skal være. Spørsmålene tok for det første 

ingen bestemte standpunkt som favoriserte en bestemt måte å tenke på, eller en måte å tenke på 

som var mer attraktivt enn de andre. Dette oppfyller Grønmo (2012) sitt krav om at spørsmålene 

skal være nøytrale. I tillegg forhindrer det også at spørsmålene skal virke ledende slik at elevene 

føler at de må svare et bestemt svar. Dette kan igjen påvirke gyldigheten av dataene. For det 

andre så inneholder hvert av spørsmålsformuleringene kun ett spørsmål. På denne måten var 

det ingen tvil om hva som var spørsmålet og hva respondenten svarte på. Dette støtter opp på 

Grønmo (2012) sitt andre krav om at spørsmålsformuleringene skal være endimensjonale. For 

det tredje var spørsmålene formulert på en presis og forståelig måte. Med ordet «presist» mener 

jeg at spørsmålene om egenvurdering ble knyttet til et konkret forhold, som i dette tilfelle var 

den aktuelle kapittelprøven. Dette gjorde at spørsmålene også var avgrenset til et bestemt 

tidspunkt og laget for en spesifikk hendelse. Spørsmålene som ble stilt tok som sagt 

utgangpunkt i kapittelprøver som de hadde deltatt aktivt i, noe som medførte at 

omstendighetene rundt egenvurderingsskjema var kjent. I tillegg hadde elevene arbeidet godt 

med temaene som egenvurderingsskjemaet tok opp. Dette danner også et godt grunnlag for at 

respondentene skal forstå spørsmålsformuleringen som blir stilt. Grønmo (2012) kaller dette 

punktet for det tredje og det fjerde kravet om hvordan man skal utforme spørsmål.  
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3.4 Gjennomføring av forskningen 

 

For å beskrive gjennomfæring av selve forskningen vil jeg forklare hvilke forberedelser som 

ble gjort i forkant, hvordan selve datainnsamling forgikk og hvordan jeg arbeidet med materialet 

i etterkant.  

3.4.1  

Pilotundersøkelse 

I forkant av studien ble det gjennomført en pilotundersøkelse der formålet var å se om 

spørsmålene på egenvurderingen var tilstrekkelig. Pilotundersøkelsen ble gjennomført på en 

1T-mattekalsse der elevene gikk studieforberedende. Klassen tilhørte samme skole som 

deltakerne i prosjektet og grunnen til dette var for å få en mest mulig «lik» klasse som 

informantene som faktisk skulle bli forsket på. Med dette mener jeg at de har likt utgangpunkt 

i hvordan man retter egne prøver og har gjennomgått akkurat det samme pensumet. 

Pilotundersøkelsen startet med at jeg presentere opplegget og ga nødvendig informasjon om 

selve gjennomføringen. Selve gjennomføringen tok ca.20 minutter inkludert introduksjon. Jeg 

var ikke tilstede under selve gjennomføringen og forlot rommet etter introduksjonen. Grønmo 

(2004) sier at gjennomføringen av datainnsamling ikke er avhengig av at forskeren er tilsted 

fordi metode er mer rutinisert enn andre metoder, som for eksempel et uformelt intervju. Etter 

at jeg hadde samlet inn besvarelsene til elevene oppdaget jeg at spørsmålene på 

egenvurderingsskjemaene var litt for åpne. Da jeg spurte elevene hva som gikk bra på prøven, 

svarte de med «alt gikk bra». Dette førte til at jeg måtte modifiserer spørreskjemaet slik at 

elevene skrev mer utdypende. Jeg måtte også prøve å få spørsmålene mer presise slik at elevene 

kunne spesifisere hva de mestret, hvorfor de gjorde det og hvordan. 

Elevene mottok instruksjonene til egenvurdering bra, noe som indikerer at jeg forklarte meg på 

en tydelig og presist måte. Dette bekrefter Grønmo (2004) sitt syn på at en undersøkelse ikke 

er avhengig av at forskeren er tilstede under selve gjennomføringen. Pilotundersøkelsen ga meg 

erfaring om hvordan jeg skulle presenterer prosjektet til informantene, og hvordan jeg skulle 

formulerer spørsmålene til spørreskjemaet. 



24 

 

3.4.2  

Innsamling av data 

For å skaffe informanter til forskningsprosjektet tok jeg kontakt med den utvalgte skolen som 

jeg ønsket å forske på. Det var viktig at jeg fikk gjennomført tre egenvurderinger og at lærerne 

satt av tid i timen til å gjennomføre dette. I tillegg til dette var det også viktig at lærerne satt av 

tid i timen til å svare på egenvurderingsskjemaene. For å øke sjansen for at jeg fikk informanter 

og tilgang til en skole å forske på, synes jeg det var viktig å ikke belaste lærerne og elevene 

med mye ekstraarbeid. Det skulle være minimalt med forarbeid og etterarbeid, slik at det ikke 

skulle gå utover undervisningstimene deres. Kriterier for innsamling av data ble derfor en skole 

som drev aktivt med egenvurderingen. Resultatet ble en skole i Oslo som jeg visste oppfylte 

kriteriene mine, og som drev meg egenvurdering. Min tilstedeværelse under datainnsamlingen 

var minimal. Jeg var kun tilstede i klasserommet da jeg presenterte forskningsprosjektet mitt, 

men ikke under selve gjennomføringen av prøven og egenvurderingsskjemaet. Dette har den 

fordelen av at elevene blir mindre stresset og føler mindre press til å delta (Cohen, Manion,  & 

Morrison, 2011). Cohen et al., (2011) sier at respondenten kan synes det vanskelig å si nei til å 

delta på undersøkelsen dersom forskeren er tilstede. På en annen side kan forskerens 

tilstedeværelse også ha positiv effekt på respondentene. For eksempel kan misforståelser kan 

rettes opp med en gang ved at eleven stiller direkte spørsmål til forskeren (Cohen et. al., 2011). 

Etter å ha gjennomført pilotundersøkelsen gjorde jeg de nødvendige justeringene på 

spørsmålene slik at  

3.5 Kvaliteten på studien  

I dette avsnittet vil jeg vurdere kvaliteten på studien ved å se på studiens validiteten og 

reliabiliteten 

3.5.1  

Validitet 

Validitet handler om forskningens troverdighet og om resultatene man får er gyldige. For å se 

om resultatene er gyldige fokuserer man på hvor relevant det innsamlede datamaterialet er, og 

om man har oversett viktig data (Everett & Furuseth, 2012). I følge Everett og Furuseth (2012) 

er det viktig at forskeren tar med alle data som har betydning for å svare på problemstillingen, 

og ikke velger bort data som man mener ikke er viktig. Ekstern validitet handler om 
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overførbarhet som innebærer i hvor stor grad resultatene kan overføres til andre utvalg og 

situasjoner (Johnson, 2013). Utvalget mitt er begrenset og relativt lite, noe som betyr at 

resultatene fra studiet ikke er statistisk generaliserbare. Johnson (2013) betegner dette som en 

svakhet i forskningen min. Teoretisk validitet handler om i hvor stor grad teoretiske forklaringer 

passer dataene, altså om målingene som har blitt gjort i studien representerer det aktuelle 

begrepet (Johnson, 2013). Etter å ha gjennomført pilotundersøkelse ble det gjort endringer på 

egenvurderingsskjemaet. Disse endringen ble basert på hva elevene svarte der målet var å teste 

operasjonaliseringen. Dette styrker validiteten til forskningen. 

3.5.2  

Reliabilitet 

Reliabilitet handler om i hvor stor grad studiet kan etterprøves, det vil si at en annen forsker vil 

komme fram til samme resultat dersom han eller hun utfører metodedelen likt (Everett & 

Furusett, 2012). Det elevene svarer på egenvurderingsskjemaet gir kun svar på de aktuelle 

spørsmålet som blir stilt. Når forskeren tolker dataene sine kan dette vanligvis gjøres på flere 

måter. Dette betyr at tolkningen som blir utført inneholder en viss usikkerhet, og det er derfor 

viktig å tolke resultatene fra flere perspektiver (Kleven et al., 2011). I tillegg kan elevens 

dagsform påvirke hvordan de presterer på prøven akkurat den dagen det blir gjennomført, og 

hvordan de retter seg selv, samt svarer på egenvurderingsskjemaet. 

3.5.3  

Kvaliteten på matematikkprøvene 

Matematikkprøvene er kapittelprøver designet av lærerne ved den aktuelle skolen. Dette betyr 

at prøvene ikke har vært igjennom samme kvalitetskriterier som nasjonal prøver. For å vurderer 

kvaliteten prøvene har jeg sett på om oppgavene stemmer med det lærerplanene forventer at 

elevene skal mestre. Etter å sett på prøvene til elevene ser jeg at de dekker store deler av 

kompetansemålene for hvert av temaene, noe som styrker kvaliteten på prøvene.  
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3.6 Forskningsetiske perspektiver 

 

I dette avsnittet vil jeg trekke frem et par forskningsetiske perspektiver som har hatt betydning 

for forskningen min. Disse etiske perspektivene tar utgangpunkt i tre forskningsetiske normer 

som Befring (2016) kaller for fritt og informert samtykke, konfidensiell og anonym deltakelse, 

og aktsomhet for deltakerrisiko. 

Fritt og informert samtykke handler om at all deltakelse i forskningsprosjektet skal bygge på 

samtykke og at dette samtykke skal bli informert på et fritt, forståelig og informert grunnlag 

(Befring, 2016). Jeg startet med å presentere meg selv og prosjektet mitt. Jeg fortalte hva jeg 

skulle forske på, hva jeg forventet av elevene, hva jeg skulle bruke forskningen til, og hvilke 

rettigheter de hadde i forbindelse med deltakelsen. I tillegg til dette fikk de også utdelt et 

skriftlig dokument som ga dem den nødvendige informasjonen om forskningsprosjektet. Siden 

jeg skulle se retting av prøveprestasjonen deres var det viktig å understreke at deltakelsen var 

frivillig. Det er ikke sikkert at alle elever er komfortable med at andre skal se på 

prøveprestasjoner deres, og en mulig grunn til dette kan være at de presterer dårlig. Dersom de 

presterer dårlig kan det hende at de ikke ønsker at andre skal analysere arbeidet deres og forske 

på det. For å skaffe nok informanter var det derfor viktig å presiserer formålet med forskningen 

og hva det skulle brukes til.  

Et annen etisk betraktning som er viktig når man skal drive forskning, er konfidensiell og 

anonym deltakelse (Befring, 2016). For å ivareta dette valget jeg å ha en anonym undersøkelse 

som ikke krevde noen form for personopplysninger. Elevene fikk utdelt et nummer av læreren 

sin som de skulle skrive på prøven istedenfor navn. Dette nummeret skulle de også skrive på 

egenvurderingsskjemaet slik at jeg kunne koble sammen riktig prøve med riktig 

egenvurderingsskjema. Jeg visste ikke hvilken elev som hadde hvilket nummer slik at 

forskningen ble anonym og det ble ikke brukt noen personopplysninger. I tillegg til at det var 

en anonym undersøkelse var det kun jeg som hadde tilgang på det innsamlede datamaterialet. 

Prøvebesvarelsene og egenvurderingsskjemaet var på papirform og ble makulert etter at 

forskningsprosjektet var ferdig. 

I tillegg til konfidensiell og anonym deltakelse er det også viktig å tenke på aktsomhet for 

deltakerrisiko (Befring, 2016). Jeg ønsket å skape en god opplevelse for informantene da de 

deltok i prosjektet. Da jeg presenterte prosjektet prøvde jeg å få elevene til å føle at bidragene 
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deres var betydningsfullt for forskning på deres skole. På denne måten forsøkte jeg å få dem til 

å føle at de var en del av noe større, som i dette tilfelle er forskning i skolen, og at deres 

meninger kan ha betydning for hvordan lærerne på skolen driver egenvurdering i timen. Et 

annet viktig punkt var at deltakelsen ikke skulle være en personlig belastning for dem. For å 

ivareta dette ble arbeidet gjort i ordinære timer på skolen. Det krevde heller ingen forberedelser 

eller forkunnskap fra deltakerne. 
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4 Analyse og resultat 

 

I dette kapittelet vil studiens analyse og resultat bli presentert. Jeg velger å presentere analysen 

her og grunnen til dette er at kodeskjemaene som ble utviklet til å analysere, er et funn og et 

resultat i seg selv. Dette er grunnen til at det ikke ble presentert i metodedelen.  

Analyse handler om å utvikle koder og kan bli sett på som en prosess der målet er å komme 

fram til funn. Prosessen vil bestå av tolkning der man prøver å skape mening i funnene man har 

kommet frem til (Nilssen, 2012). For å analysere egenvurderingsskjemaene og 

prøvebesvarelsene blir det brukt en kvalitativ innholdsanalyse inspirert av Philipp Mayring 

(2014). I dette kapittelet vil kodingsapparater og resultater for egenvurderingsskjemaene og 

prøvebesvarelsene bli presentert. Det vil være ett kodingsapparat for hvert spørsmål på 

egenvurderingsskjemaet og ett kodingsapparat for prøvebesvarelsene. Disse vil bli forklart 

nedenfor. 

 

4.1 Rammeverk for koding 

4.1.1  

Egenvurderingsskjema 

Rammeverk for koding av egenvurderingsskjemaene er hentet og inspirert av Mayring (2014) 

sitt rammeverk for kvalitativ innholdsanalyse. Larsen (2017) sier at målet med kvalitativ 

innholdsanalyse er å kategorisere og finne mønster. I mitt studiet ønsket jeg å finne eventuelle 

mønster som kunne forekomme fra spørsmålene på egenvurderingsskjemaene, samt se 

tendenser og finne eksempler. På bakgrunn av dette er Mayring (2014) sin metodiske 

beskrivelse brukt. Her handler det om å utvikle kategorier, eksplisitte definisjoner for de 

forskjellige kategoriene, og utarbeide eksempler og koderegler (Mayring, 2014). I dette 

delkapittelet vil jeg forklare hvordan jeg har gått fram for å lage de forskjellige kategoriene, 

definisjonene, eksemplene og kodereglene.  
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Kategori og kode 

En kategori hos Mayring (2014) forteller leseren at vi har en samling av tekstmateriale og hvilke 

egenskaper disse tekstmaterialene har (Mayring, 2014; Grønmo, 2015). Et eksempel på dette er 

kategorien «mestrer» eller «forstår feil» Dette forteller at vi har en samling av elevbesvarelser 

som handler om hva elevene får til og om feilene de har gjort. De forskjellige kategoriene i min 

forskning ble utviklet av meg med hensyn på teorien om metakognisjon, det vil si metakognitiv 

kunnskap og metakognitive ferdigheter (Furnes og Norman, 2013). Hvert spørsmål på 

egenvurderingsskjemaet fikk tildelt en egen kategori. Grunnen til dette er at hvert av 

spørsmålene tar for seg hvert sitt spesifikke område og at ingen spørsmål er like. 

Etter å ha laget de forskjellige kategoriene valgte jeg å dele disse opp i flere undergrupper og 

utvikle underkategorier. For hver kategori ble det utviklet tre til fire underkategorier. Et 

eksempel på dette er kategorien «forstå feil» med de tilhørende underkategoriene 

«løsningsforslag», «lærer og/eller medelev», «regne oppgaven på nytt» og «annet». Dette 

eksempelet forteller oss at vi kan dele elevenes besvarelser inn fire undergrupper og at disse 

representerer fire måter som elevene kan forstå hva de har gjort feil på, enten et løsningsforslag, 

lærer og/ eller medelev, regne oppgaven på nytt eller på en annen måte. Da jeg utviklet 

underkategoriene fant jeg ut at noen spørsmål kunne bli delt opp i samme underkategorier. 

Disse spørsmålene er spørsmål en, to, fire og seks. Hva disse spørsmålene er og hva disse 

kategoriene heter vil jeg forklarer senere i kapittelet. 

Etter å ha laget de forskjellige underkategoriene utviklet jeg en kode til hver av dem. Kodene 

besto av en forbokstav A, B, C eller D. Bokstav A betyr at jeg har brukt kodeskjema A til å 

analysere et spørsmålet på egenvurderingsskjema, mens bokstaven B betyr at jeg benyttet meg 

av kodeskjema B for å analysere et spørsmål på egenvurderingsskjemaet, osv. Hensikten med 

de forskjellige bokstavene er for å skille mellom de ulike kodeskjemaene som har blitt brukt til 

å analysere. Etter hver forbokstavbokstav er det plassert to tall bak og et eksempel på dette er 

koden A11. Det første tallet bak bokstaven forteller hvilket spørsmål på 

egenvurderingsskjemaet som har blitt kodet, som vil si spørsmål 1. Det andre viser hvilken 

underkategori 1,2,3, eller 4 vi befinner oss i, som i dette tilfell er kategori en.  

De spørsmål som hadde like underkategorier (spørsmål to, fire og seks) vil også ha like koder. 

Dette vil si at de har lik forbokstav og delt inn i nøyaktig like underkategorier. Et eksempel på 

en slik kode er A12 og A42.  
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I tillegg til å utvikle underkategorier og koder kunne jeg også si noe om hvilket målenivå vi 

befant oss i. Underkategoriene som har kodebokstaven A og C var på ordinalnivå (Kleven, 

2014). I følge Kleven (2014) innebærer dette at kategorien er ordnet langs en dimensjon der 

intervallene på skalaene ikke er like store. Dette vil si at de er ordnet i en rekkefølge der 

resultatene vi får kan ha forskjellige verdier. En verdi kan for eksempel være høyere enn en 

annen verdi og motsatt, men vi kan ikke si noe om hvor stor denne forskjellen er. Et eksempel 

på dette er spørsmål 5 på egenvurderingsskjema som er delt inn i: «bra», «greit», «dårlig» og 

«ingen formening».  

Underkategoriene som har kodebokstaven B og D er på nominalnivå, som betyr at vi kan 

plassere elevene i ulike undergrupper (Kleven, 2014). Kleven (2014) forklarer at vi kan måle 

elevene på variabler og komme fram til om de er like eller ulike på de målte variablene. 

Resultatet av en slik måling kan ikke fortelle om en verdi er høyere eller lavere, og dermed ikke 

uttrykke relasjonene større eller mindre. Et eksempel på dette er spørsmål tre på 

egenvurderingsskjemaet med underkategoriene «Løsningsforslag», «Lærer og/eller medelev», 

«Regne oppgaven på nytt» eller «annet». 

 

Definisjon  

En definisjon har som hensikt å definere en kategori ved å vise nødvendige og tilstrekkelige 

betingelser (Mayring, 2014). I følge Mayring (2014) vil disse betingelsene gjøre det mulig å 

klassifisere elevbesvarelsene der hver underkategori vil ha hver sin spesifikke definisjon. I de 

tilfellene hvor vi bruker de samme underkategoriene og kodene på spørsmålene, vil 

definisjonen være tilpasset det spesifikke spørsmålet. Et eksempel på dette er spørsmålet «hva 

gikk «spesifikt bra på prøven?» og spørsmålet «Lærte du noe av å rette din egen matteprøven?». 

Den tilhørende definisjonene til underkategoriene vil være «veldig presis og nøyaktig dvs.: 

peker på nøyaktig hvor i utregningen det gikk bra», og ««veldig presis og nøyaktig dvs.: peker 

på nøyaktig hvor i utregningen de lærte noe av å rette egen prøve».  

En svakhet ved å bruke Mayring (2014) sitt rammeverk for å definere kategorier er at grensene 

mellom dem kan være uklare og kan overlappe. Dette ser jeg på som en svakhet ved studien 

min da jeg kanskje har laget kategorier som kan være ganske like, og vanskelig å skille mellom.  

Eksempler 

Eksemplene i rammeverket mitt vil bestå av konkrete sitater fra elevene. Disse sitatene vil 
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tilhøre en bestemt kategori og er valgt ut som typiske eksempler for å illustrere hva elevene 

tenker (Mayring, 2014). Hvis spørsmålet er «hva gikk spesifikt bra på prøven?» og koden er 

A12, så kan et typisk eksempel være at «Algebra gikk bra».  

Koderegler 

Når man skal lage kategorier sier Mayring (2014) at det kan oppstår problemer med å avgrense 

kategoriene. Når dette skjer kan forskeren formulere regler som handler om formålet med 

kategorien og dette kalles koderegler. Kodereglene sitt mål er å sørge for at det ikke er noe tvil 

om hva hver av kategorien betyr (Mayring, 2014). Et eksempel på dette er spørsmål en «hva 

gikk spesifikt bra på prøven?», med den tilhørende koden A11. For å vise hva denne kategorien 

inneholder skriver jeg at «Eleven oppfatter at et spesifikt aspekt innenfor et matematisk tema 

gikk bra på prøven».  

I dette forskningsprosjektet vil hver av de syv spørsmålene ha sitt eget kodeskjema. I det 

følgende vil disse kodeskjemaene bli presentert. 
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Tabell 1: Rammeverk for koding av spørsmål 1 og spørsmål 2: «Hva gikk spesifikt bra på prøven? Begrunn», og 

«hva gikk spesifikt ikke bra på prøven? Begrunn»  

 

  

 

 

Kategori Kode og 

underkategori 

Definisjon             Eksempel 

Spørsm.1 

 

Spørsm.2 

Koderegel 

 

 

 

 

 

A11/A21: 

Spesifikt 

innenfor et 

tema 

Veldig presis og 

nøyaktig, dvs: 

Peker på nøyaktig 

hvor i utregning det 

gikk bra/ ikke gikk 

bra 

«da jeg brukte 

abc-formel 

husket jeg at 

kvadratroten av 

to tall gir to 

mulige 

løsninger» 

«glemte at å 

gange inn 

minustegnet 

foran 

likningen, da 

ble hele svaret 

feil» 

Eleven oppfatter 

at et spesifikt 

aspekt innenfor et 

matematisk tema 

gikk bra/ ikke bra 

på prøven 

Mestring/ikke 

mestring 

A12/A22: 

Spesifikt tema  

Delvis presis og 

nøyaktig, dvs:  

Peker på nøyaktig 

hvilket tema som 

gikk bra/ ikke gikk 

bra 

«Algebra gikk 

bra» 

«klarte 

formlikhet» 

«Algebra gikk 

ikke bra» 

Eleven oppfatter 

at et spesifikt 

matematisk tema  

gikk bra/ikke bra 

på prøven 

 A13/A23: 

Spesifikk 

oppgaver 

Litt presis og 

nøyaktig, dvs:  

Peker på nøyaktig 

hvilken 

oppgave/oppgaver 

som gikk bra/ikke 

gikk bra 

«Oppgave 2 gikk 

bra» 

«Algebra-

oppgavene gikk 

bra» 

«Oppgave 6 

gikk ikke bra» 

Eleven oppfatter  

at en spesifikk 

matematisk 

oppgave gikk 

bra/ikke bra på 

prøven 

 A14/A24: Ikke 

spesifikk   

Ikke presis og 

nøyaktig, dvs:  

Peker ikke på hva 

som nøyaktig gikk 

bra/ ikke bra, ingen 

av de overnevnte 

kategoriene 

«fikk til flere 

oppgaver enn jeg 

trodde» 

«det aller meste 

gikk bra fordi jeg 

hadde øvd på 

forhånd» 

«fikk til færre 

oppgaver enn 

jeg trodde» 

«det aller 

meste dårlig» 

Eleven oppfatter 

ikke at noe 

spesifikt gikk bra 

på prøven 
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Tabell 1 viser et kodeskjema som brukes for å beskrive kategorien mestring/ikke mestring. 

Kategorien er delt inn i fire forskjellige underkategorier med tilhørende koder. Målenivået på 

de forskjellige underkategoriene med de tilhørende kodene er på et ordinalnivå fordi vi kan si 

at en verdi er høyere enn en annen, men ikke si noe om størrelsesforskjellen (Kleven, 2014). 

Den første koden A11/A21, er elevene som oppfatter at et spesifikt aspekt innenfor et tema gikk 

bra/ikke bra. Koden A12/A22 tar for seg elever som synes at et spesifikt matematisk tema gikk 

bra/ikke bra. Den tredje koden A13/A23, er elever som oppfatter at en spesifikk oppgave på 

matematikkprøven gikk bra/ikke bra. Den fjerdekoden er A14/A24, der elever som ikke 

oppfatter at noe spesifikt gikk bra/ikke bra. Til hver underkategori og kode er det også presentert 

en definisjon med tekst. I tillegg er dette også de konkrete eksemplene som kan hjelpe leseren 

med å forstå hva som menes. Eksemplene er delt inn i to deler der den første delen tar for 

eksempler til spørsmål 1, mens den andre delen tar for seg eksempler som tilhører spørsmål 2. 

Til slutt er det også skrevet en koderegel til hver underkategori som skal hjelpe med å avgrense 

underkategoriene når de skal kodes.  
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Tabell 2: Rammeverk for koding av spørsmål 3: «Hvordan klarte du å forstå hva du hadde gjort feil? Begrunn» 

Kategori Kode og 

underkategori 

Definisjon Eksempel Koderegel 

 B31: Løsningsforslag Riktig løsning og 

fremgangsmåte av oppgaven, 

dvs: 

- ser på 

løsningsforslag 

«så på 

løsningsforslag» 

«så på fasit» 

Løsningsforslaget 

fikk eleven til å 

forstå hva den 

hadde gjort feil på 

matematikkprøven 

 

 

Forstå feil 

B32: Lærer og/eller 

medelev 

Lærer og/medelev viser riktig 

løsning og fremgangsmåte av 

en oppgave, dvs: 

- Trenger en person til 

å forklare som er 

gjort feil 

«spurte lærer» 

«lærer forklare å 

tavla» 

«Spurte medelev» 

«Diskuterte med 

de andre klassen» 

Lærer og/eller 

medelev fikk 

eleven til å forstå 

hva den hadde gjort 

feil på 

matematikkprøven 

 B33: Regne 

oppgaven på nytt 

Regne oppgaven på nytt «jeg regnet 

oppgaven på nytt» 

Å regne oppgaven 

på nytt hjalp eleven 

til å forstå hva den 

hadde gjort feil på 

matematikkprøven 

B34: Annet Personlige faktorer eller 

ingenting hjalp, dvs:  

- Følelser 

- Forsto ikke 

«forsto ikke» 

«Stresset mindre» 

Personlige faktorer 

hjalp eleven til å 

forstå den hadde 

gjort feil på en 

matematikkprøven, 

eller så var det 

ingenting som 

hjalp 

 

Tabell 2 viser kodeskjema for kategorien «forstå feil» og er delt inn i fire underkategorier med 

tilhørende koder. Hver underkategori viser forskjellige måter elevene forstod sine feil på. Den 

første koden B31 betyr at elevene forsto feilen ved å se på løsningsforslaget på prøven som var 

gitt. Disse elevene klarte å sammenlikne hva de selv hadde gjort sammen med løsningsforslaget, 

og ut i fra dette hvordan de hadde klart å avdekke sin egen feil og forstå den. Kode nummer to, 

B32 er elever som forsto sin egen feil ved hjelp av læreren eller andre medelever. Elevene 

innenfor denne koden måtte kommunisere med en lærer eller medelev for å forstå hva de hadde 

gjort feil. Den tredje koden B33 er elever som forsto hva da hadde gjort feil ved å regne 

igjennom hele oppgaven på nytt, mens kode B34 er elever som forsto feilen sine feil ved hjelp 
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av andre faktorer enn de som er listet over, dvs. personlige årsaker som for eksempel stress. I 

tillegg hører også elever som ikke forsto sin feil til denne koden. Ut fra Kleven (2014) sin 

beskrivelse av målnivåer er dette kodeskjemaet på et nominalnivå der vi kan plassere elevene i 

forskjellige kategorier, men ikke si noe om størrelsen på forskjellen mellom dem. Til hver 

kategori følger det også definisjoner, eksempler og koderegler.  

 

Tabell 3: Rammeverk for koding av spørsmål 4: «Lærte du noe av å rette din egen matteprøven? Begrunn» 

Kategori Kode og 

underkategori 

Definisjon Eksempel Koderegel 

 A41: Spesifikt 

innenfor et tema 

Veldig presis og nøyaktig, 

dvs: 

Peker på nøyaktig hvor i 

utregning den lærte noe av 

å rette egen prøve 

«lærte at når man 

ganger sammen en 

parentes med et 

minustegn foran, 

kan fortegnet 

skifte» 

Eleven lærte noe 

innenfor en spesifikt 

tema ved å rette 

egen 

prøveprestasjon 

Læring A42: Spesifikt 

tema  

Delvis presis og nøyaktig, 

dvs:  

Peker på nøyaktig hvilket 

tema som den lærte noe av 

å rette egen prøve 

«lærte algebra» 

«lærte likninger» 

Eleven lærte et 

spesifikt tema ved å 

rette egen 

prøveprestasjon 

 A43: Spesifikk 

oppgaver 

Litt presis og nøyaktig, 

dvs:  

Peker på nøyaktig hvilken 

oppgave/oppgaver som den 

lærte av å rette egen prøve 

«I oppgave to må 

man huske å bruke 

kvadratsetning» 

Eleven lærte en 

spesifikk oppgave 

ved å rette egen 

prøveprestasjon 

 A44: Ikke 

spesifikk 

Ikke presis og nøyaktig, 

dvs:  

- Peker ikke på hva den 

nøyaktig lærte å rette egen 

prøve. 

- Inge av de overnevnte 

kategoriene 

«Lærte ingenting» 

 

Eleven lærte ikke 

noe spesifikt av å 

rette egen 

prøveprestasjon 

 

Tabell 3 viser kodeskjema for kategorien «læring», som handler om at elevene lærte noe av 

rette egne matteprøver. Denne kategorien er igjen delt inn i fire forskjellige underkategorier 

med tilhørende koder. Den første koden A41, er elever sier at lærte noe spesifikt innenfor et 
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tema ved å rette egen prøve. Den andre koden A42, er elever som lærte et spesifikt tema egen 

prøven. Den neste underkategorien har fått koden A43, og handler om elever som sa de lærte 

en spesifikk oppgave. Den siste koden er A44, er elever som ikke lærte noe spesifikt ved å rette 

egen prøve. Vi ser at kodene bruker samme kodebokstav som spørsmål en, noe som betyr at de 

benytter seg av det samme kodeskjemaet og de har de samme undergrupper og kodene. Kleven 

(2014) kaller denne type måling for ordinalnivå.  Etter hver av kategoriene følger det definisjon, 

eksempler og koderegler. 
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Tabell 4: Rammeverk for koding av spørsmål 5: «Fortell hva du egentlig synes om å rette egen matteprøve og 

fylle ut egenvurderingsskjema. Begrunn» 

Kategori Kode og 

underkategori 

Definisjon Eksempel Koderegel 

 C51: Bra Positiv følelse, dvs:  

- Opplever 

egenvurdering til å 

ha en bra 

innvirkning på seg 

selv 

«Synes det er bra, 

lærer masser» 

 

Eleven skriver 

positivt om hva 

han/hun synes om 

egenvurdering  

Mening om 

egenvurdering  

C52: Greit Positiv og negativ følelse, 

dvs: 

- Opplever 

egenvurdering som 

en bra og dårlig 

innvirkning på seg 

selv 

«synes det er bra, 

men tar altfor lang 

tid og er kjedelig» 

Eleven skriver 

positivt og negativt 

om hva han/hun 

synes om 

egenvurdering 

 C53: Dårlig Negativ, dvs: 

- Opplever 

egenvurdering som 

en dårlig 

innvirkning på 

eleven på seg selv 

«Synes det er 

dårlig, lærer 

ingenting og tar 

altfor lang tid» 

«Dårlig og lærer 

burde heller gå 

igjennom 

oppgavene» 

Eleven skriver 

negativt om hva 

han/hun synes om 

egenvurdering 

 C54: Ingen 

formening 

Likegyldig, dvs: 

- Opplever 

egenvurdering til å 

verken ha bra eller 

dårlig innvirkning 

på seg selv 

«Synes ingenting» 

«Vet ikke» 

«Bryr meg ikke» 

Eleven har ingen 

formening eller 

skriver ingenting 

om hva han/hun  

faktisk synes om 

egenvurdering  

 

Tabell 4 viser kodeskjema for variabelen «mening om egenvurdering» og forteller hva elevene 

egentlig synes om å rette egne prøve. Kategorien er delt inn i fire underkategorier med fire 

forskjellige koder. Disse viser ulike nivåer av hvor bra elevene synes det er å rette egne prøver, 

og kalles for ordinalnivå (Kleven, 2014). Den første underkategorien C51, tar for seg elever 

som synes det er bra med egenvurdering, mens koden C52 forteller oss om elever som synes 

det er greit. Underkategori nummer tre har fått koden C53 og tar for elevgruppen som synes 
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egenvurdering er dårlig. Den siste koden C54, er elver som ikke har noen formening. Til hver 

av kodene er det utviklet definisjoner og koderegler, og vist eksempler.  

 

Tabell 5: Rammeverk for koding av spørsmål 6: «Forklar hvordan du skal jobbe videre for å nå målet ditt? 

Begrunn» 

Kategori Kode og 

underkategori 

Definisjon Eksempel Koderegel 

 

 

 

 

 

A61: Viser til noe 

spesifikt 

Veldig presis og nøyaktig, 

dvs: 

- Konkret mål og 

konkret 

arbeidsmetode  

«Øve på å bytte 

fortegn når det er 

minus foran parentes, 

slik at jeg når målet 

om å mestre slike 

oppgave» 

Nevne et spesifikt 

mål innenfor et 

tema, og en 

spesifikk måte å 

jobbe videre på 

for å nå målet 

 

 

 

Jobbe videre 

og nå mål 

 

 

A62: Viser til et 

spesifikt tema  

Delvis presis og nøyaktig, 

dvs:  

- Konkret tema og 

konkret 

arbeidsmetode 

«Mål er å mestre 

algebra, da må jeg øver 

på algebrautreginger 

og regneregler» 

Nevne et spesifikt 

mål til et tema, og 

en spesifikk måte 

å jobbe videre på 

for å nå målet 

 A63: Viser til en 

spesifikk 

oppgaver 

Litt presis og nøyaktig, 

dvs:  

- Konkret oppgave 

og konkret 

arbeidsmetode 

 

«Øve mer på oppgave 

2, mål er å mestre slik 

oppgave» 

Nevner en 

spesifikk 

oppgave, og en 

spesifikk måte å 

jobbe videre på 

for å nå målet 

 A64: Viser ikke 

til noe spesifikt   

Eleven nevner ikke et 

spesifikt mål eller en 

spesifikk måte jobbe 

videre på for å nå dette 

målet 

«Mer regning» 

«Mer mengdetrening» 

«Gjøre flere oppgaver» 

«Jobbe mer i faget» 

Nevner ikke et 

spesifikt mål og 

ingen spesifikk 

måte å jobbe 

videre på for å nå 

målet 

 

Tabell 5 viser kodeskjema for kategorien «jobbe videre og mål». Dette er spørsmål 6 på 

egenvurderingsskjemaet og handler om hvordan eleven skal arbeide videre for å nå målet sitt. 

Kategorien er delt inn i fire underkategorier med fire forskjellige koder. Den førte koden A61, 
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er elever som viser til et spesifikt mål og metode for hvordan de skal jobbe videre for å nå målet 

sitt. Kode to A62, er elever som viser til et spesifikt tema der de må de jobbe videre med temaet 

for å nå målet sitt. Den tredje koden er A63, det vil si elever som viser til en spesifikk oppgaver 

og som mener at de må jobbe videre med denne oppgaven for å nå målet sitt. Den siste koden 

A64, er elever som ikke viser til noe spesifikt for hvordan de skal jobbe for å nå målet sitt. De 

forskjellige underkategoriene med koder er ordnet i en rekkefølge der skalaene ikke er like 

store, som vil si at befinner vi oss på et ordinalnivå (Kleven, 2014). Dette kodeskjemaet bruker 

samme kodebokstav som kodeskjemaet til spørsmål en og to. Dette betyr at den vil ha samme 

underkategorier og koder. Til slutt vil den også ha tilhørende definisjoner, eksempler og 

koderegler. 

 

 

Tabell 6: Rammeverk for koding av spørsmål 7: «På hvilken måte hjelper egenvurdering deg i matematikk? 

Begrunn» 

Kategori Kode og 

underkategori 

Definisjon Eksempel Koderegel 

 D71: kumulativ 

perspektiv 

Positiv følelse og 

assosiasjon ved å skape 

mestring, dvs: 

- Gjør eleven bevisst på 

den hva den får til i faget 

«Ser på hva jeg får 

til» 

«Ser at jeg får til i 

algebra» 

«Bekreftelse på 

hva jeg kan» 

Eleven skriver at 

egenvurdering 

hjelper dem med å 

se hva de mestrer i 

faget 

Hjelp av 

egenvurdering 

D72: bevissthet 

for svakheter 

Positiv og/eller negativ 

følelse og assosiasjon ved 

å ikke skape mestring, dvs: 

- Gjør eleven 

bevisst på den 

hva den ikke får 

til i faget 

«Ser mine feil» 

«Ser hva jeg ikke 

får til» 

Eleven skriver at 

egenvurdering 

hjelper dem med å 

se hva de ikke 

mestrer i faget 

 D73: ingenting Ingen følelse og 

assosiasjon, dvs: 

- Gjør eleven 

verken bevist på 

hva den mestrer 

eller ikke mestrer 

«Hjelper 

ingenting» 

Eleven skriver at 

egenvurdering ikke 

hjelper dem 
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Tabell 6 viser kodeskjemaet for kategorien «hjelp av egenvurdering», og handler om hvordan 

egenvurdering hjelper elevene i matematikk. Til denne kategorien har jeg utviklet tre 

forskjellige underkategorier med tre forskjellige koder. Den første koden E71, er elever som får 

hjelp til å se hva de mestrer, mens koden E72 er elever som ser hva de ikke mestrer. Den siste 

koden E73, er elever som føler at egenvurdering ikke kan hjelpe dem noen ting i matematikk. 

Fordi vi kan plassere elevene i underkategorier der vi ikke kan si noe om størrelsen på 

forskjellen mellom dem, er målingen på et nominalnivå (Kleven, 2014). For å definere 

underkategorien med de tilhørende kodene er det igjen utviklet definisjoner, samt spesifikke 

eksempler fra materialet og koderegler.  

 

4.1.2  

Retting av egne prøveresultater  

Rammeverket som blir benyttet for å kode prøveresultatene er igjen hentet og inspirert av 

Philipp Mayring (2014) sitt rammeverk for kvalitativ innholdsanalyse. For å analysere 

prøveresultatene har det på lik linje som egenvurderingsskjemaet, blitt utviklet et kodeskjema 

med kategorier, koder, definisjoner, eksempler og koderegler. Kategorien er «metakognitive 

strategier» og har blitt delt inn i tre underkategorier som er strategier elever bruker når de rette 

egne prøver. Den første underkategori har fått koden M1, og er elever som retter sin egen prøve 

ved å skrive hva som er det riktige svaret på oppgaven. Den andre underkategorien har koden 

M2, og handler om elever som retter sin egen prøve ved skrive en kommentar til seg selv. Den 

siste underkategorien har koden M3, og er elever som retter sine egne prøver ved å ikke skrive 

noe som helst. Ut ifra Kleven (2014) sin tidligere beskrivelse av målnivåer befinner vi oss på 

ordinalnivå. Til hver av underkategori og kode følger det også en tilhørende definisjon og 

koderegler. I tabellen under blir det ikke gitt noen eksempler fra prøvebesvarelsen, og grunnen 

til dette er at de er såpass store og forskjellige, at de heller blir presenterer sammen med 

resultatene. 
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Tabell 7: Rammeverk for koding av prøveresultater, hvordan elevene retter egen prøveprestasjon 

Kategori Kode og 

underkategori 

Definisjon Eksempel Koderegel 

 M1: Riktig 

løsning 

Retter opp feil 

med løsning, 

dvs:  

- skriver det 

nøyaktig riktig 

svaret  

  Eleven retter opp 

det som er gjort 

feil på en 

oppgave ved å 

skrive riktig 

løsnings på 

oppgaven 

Metakognitive 

strategier 

M2: Kommentar Retter opp med 

kommentar, dvs:  

- skriver det 

nøyaktig riktig 

svaret og skriver 

enge ord 

 Eleven retter opp 

det som er gjort 

feil på en 

oppgave ved å 

skrive en 

kommentar 

prøven 

 M3: Ingenting Skriver 

ingenting på 

oppgaven 

 Eleven retter 

ikke opp det 

somer gjort feil 

på en prøve.  
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4.2 Resultater 

 

I dette kapittelet vil resultatene fra studien bli lagt frem. Først blir resultatet fra egenvurderingen 

presentert og deretter resultatene fra prøvene. Resultatene fra egenvurderingene vil bli lagt fram 

i to trinn. Det første trinnet er å se på resultatet fra de kvalitative kodeskjemaene som blir brukt 

og det andre trinnet er å se på resultatet av kvantifiseringen av disse. Etter at dette har blitt gjort 

vil jeg presenterer et utvalg av prøvebesvarelsene som illustrasjon. Det samme gjelder for 

resultatene av prøveprestasjonene.  

4.2.1  

Fremstilling av koderesultatene fra egenvurderingsskjemaene 

Fremstillingen av koderesultatet fra egenvurderingsskjemaet blir vist i figur 7. Det har blitt gjort 

en analyse av 129 egenvurderingsbesvarelsene fordelt på tre prøver. For å kode hva hver elev 

har svart har besvarelsene fått tildelt fargekoder der fargen på koden viser hvilket kodeskjema 

som blir benyttet. Fra tidligere vet vi at spørsmål 1,2 og 6 har brukt samme kategorier og koder, 

og de vil derfor har samme kodefarge i figur 8 som er grå. I figur 7 betyr dette at alle rutene 

som har blitt markert i grått, har blitt analysert ut i fra samme kodeskjema med samme 

kodebokstav og samme kategorier. Spørsmål 3 har kodebokstaven B foran kodetallet og har fått 

fargen gul. Spørsmål 4 har kodefarge grønn og spørsmål 6 har kodefarge rød. Videre viser figur 

8 hva hver elev har svart i form av kodene som har blitt utviklet. Kodene viser også hva hver 

elev har svart på hvert enkelt spørsmål etter prøve 1, prøve 2 og prøve 3. 
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Figur 7: Oversikt over hva elevene  

svarte på egenvurderingsskjemaene i koder.  

Hver kodebokstav har en farge som viser hvilket  

kodeskjema som blir brukts 
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4.2.2  

Fremstilling av koderesultat fra egenvurderingsskjema etter 

kategorier 

For å vise hvordan hver av kategoriene opptrer hos elevene har jeg laget figur 8- 14.  

Disse figurene viser resultatfordelingen av hvor mange elever som er plassert innenfor hver av 

kategoriene. Resultatet vil være en kvantifisering av figur 7, som vil si kodene til hva hver elev 

har svart etter hver prøve. For å kvantifisere dette vil jeg lager diagrammer til hver av 

spørsmålene. For utvalgte kategorier vil jeg også presenterer eksempler og beskrive disse. 

Eksemplene vil bestå av utdrag fra elevbesvarelser på egenvurderingsskjemaet og retting av 

prøvene. Dette er resultater av dataene og vil hjelper oss med å få et nærmere innblikk i hvordan 

de oppfatter at de er i egen læringsprosess, samt hvordan de retter egne prøver. 

 

Spørsmål 1 

Spørsmål 1 handlet om at elevene måtte begrunne hva som spesifikt gikk bra på prøven. Til 

dette spørsmålet har det blitt utviklet fire underkategorier med fire tilhørende koder. Disse 

kodene vises i figur 8 og forteller oss hvor mange elever som har blitt plassert kodene A11, 

A12, A13 og A14, ut fra hver av de tre egenvurderingsskjemaene. Resultatet viser at det er fire 

elever innenfor kode A11 etter egenvurdering 1, som vil si at det kun var fire elever som 

oppfatter at noe spesifikt innenfor et matematisk tema gikk bra. Etter egenvurdering 2 var 

antallet en elev, og etter egenvurderingen tre var det tre elever innenfor denne koden. Resultatet 

viser at andelen elever var størst etter prøven om algebra og færrest antall etter prøven om 

geometri og funksjoner. 

For kode A12 viser figur 8 at 25 elever oppfattet at et spesifikt tema innenfor matematikk gikk 

bra etter den første egenvurderingen. Etter den andre egenvurderingen var antallet gått opp til 

26 elever og etter den tredje egenvurderingen var antall elever 24. Ut fra kodeskjemaet for 

spørsmål 1, vet vi at et konkret eksempel for dette være likninger. Antallet elever innenfor 

denne kodene utgjorde over halvparten av informantgruppen.  

For kode A13 viser figur 8 at tre elever oppfattet at de mestret en spesifikk oppgave på prøven 

etter den første egenvurdering. Etter egenvurdering nummer to var det fem elever og etter 

egenvurdering tre var det fire elever innenfor denne koden. Resultatet viser også at antall elever 
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som synes en spesifikk oppgave gikk bra på prøven var vesentlig mindre enn antall elever som 

synes et spesifikt tema gikk bra (A12).  

For kode A14 var det en elev etter egenvurdering 1, 11 elever etter egenvurdering 2, og 12 

elever etter egenvurdering 3. Resultatene viser at antallet elever som ikke refererte til noe 

spesifikt, da de skulle si hva som gikk bra på prøven, var størst etter egenvurdering 2. 

Differansen mellom egenvurdering 2 og egenvurdering 3 var kun en elev. 

 

Figur 8: Figuren viser resultatfordeling av kodene A11, A12, A13 og A14 for egenvurderingsskjema 1-3.  

 

Eksempelbesvarelse 1 nedenfor illustrerer et typisk eksempel for koden A12. Eleven skriver at 

den mestrer et spesifikt tema i algebra som er faktorisering og likninger. Dette viser en delvis 

presis og delvis nøyaktig beskrivelse. I tillegg til å skrive hva som gikk bra på prøven, skal 

eleven også begrunnet svaret sitt, noe som eksempelbesvarelsen viser at eleven ikke har gjort. 

Eksempelbesvarelsen i seg selv er derfor ingen god besvarelse, men et godt eksempel på hva 

flertallet av elevgruppen svarte innenfor denne underkategorien, og dermed en god representant 

for koden A12.  
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Eksempelbesvarelse 1: elev 25, prøve 1 

 

Spørsmål 2 

Spørsmål 2 handlet om at elevene måtte begrunne hva som spesifikt ikke gikk bra på prøven 

og kodene for dette var A21, A22, A23 og A24. Resultatet i figur 9 viser at det var tre elever i 

A21 etter egenvurdering 1. Det betyr at det var tre elever som oppfattet at noe spesifikt 

innenfor et matematisk tema ikke gikk bra. Etter egenvurdering 2 var antallet elever seks og 

etter egenvurderingen tre var det tre elever i denne underkategorien. Resultatet viser at det var 

flest elever i underkategori A21 etter prøve to, og at antall at antall elever etter egenvurdering 

1 og egenvurdering 3 var likt. 

For kode A22 viste figur 9 at 18 elever oppfattet at et spesifikt tema innenfor matematikk ikke 

gikk bra etter den første egenvurderingen. Etter den andre egenvurderingen var antallet steget 

til 25 elever og etter den tredje egenvurderingen var antallet 24. Ut fra kodeskjemaet for 

spørsmål 2, vet vi at et konkret eksempel på et slikt tema kan være likninger eller 

kvadratssetningene. Antallet elever med denne koden var vesentlig høyere enn antall elever 

med kode A21. Resultatet viser videre at flere elever valgte å navngi et tema da de skulle si hva 

som ikke gikk bra på prøven, istedenfor å trekke fram noe spesifikt innenfor temaet.  

For kode A23 viser figur 9 at seks elever oppfattet at de ikke mestrer et spesifikk oppgave på 

prøven etter den første egenvurdering. Etter egenvurdering nummer to var det syv elever og 

etter egenvurdering tre elever. Antall elever som synes en spesifikk oppgave ikke gikk bra 

utgjorde kun en liten del av det totale antallet av elever. 

For kode A24 var det 16 elever etter egenvurdering en, fem elever etter egenvurdering to, og 

19 elever etter egenvurdering tre. Resultatene viser at antall elever som ikke sa at noe spesifikt 

gikk bra på prøven var størst etter egenvurdering nummer tre, og lavest etter egenvurdering en. 

Figur 9 viser videre at kode A24 dominere over kode A21 og kode A22.  
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Figur 9: Figuren viser resultatfordeling av kodene A21, A22, A23 og A24 for egenvurderingsskjema 1-3.  

 

Eksempelbesvarelse 2 er et eksempel på hva elevene kan ha svart for koden A24. Eleven skulle 

skrive hva som spesifikt ikke gikk bra på prøven, som vil si alle feilene som ble gjort i dette 

tilfelle. Begrunnelsen for feilene var slurv. Resultatet viser videre at eleven ikke ga en forklaring 

på hva en slurvefeil er og hva det kan innebære. Eksempelbesvarelsen gir en lite presis og lite 

nøyaktig forklaring og er plassert i underkategorien «viser ikke til noe spesifikt» (A24). 
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Spørsmål 3 

Figur 10 tre viser antall elever etter hver av de tre egenvurderingene fordelt på kodene B31, 

B32, B33 og B34. Resultatet viser at det var flest elever innenfor kode B31 og denne koden 

hadde det høyeste antallet av elever. Etter den første egenvurdering var det 23 elever om klarte 

å forstå hva de hadde gjort feil ved å se på løsningsforslaget til prøvene. Etter den andre prøven 

om funksjoner og potenser, var antallet steget til 37 elever, og etter den siste prøven var det 26 

elever.  

 

For koden B32 var antall elever relativt stabil gjennom alle tre egenvurderingene. Etter første 

egenvurdering var det syv elever som forsto hva de hadde gjort feil ved å spørre lærer eller 

medelev, og etter egenvurdering nummer to og tre var det fem elever. Det totale antallet av 

elever som forsto feilen sin ved hjelp av lærer eller medelev var vesentlig lavere enn antall 

elever som forstod feilen sin ved å se på løsningsforslaget. 

 

Figur 10 viser videre hvor mange elever som forsto feilen sin ved å gjøre oppgaven på nytt 

(B33). Antall elever innfor denne underkategorien var totalt 7 av 129 fordelt på tre 

egenvurderinger. På den første egenvurderingen var det fire elever, på andre egenvurderingen 

var det en elev og på den tredje egenvurderingen var det tre elever. Dette viser at antall elever 

som forsto sin feil ved å gjøre oppgaven på nytt er relativ liten i forhold til størrelsen på utvalget. 

Resultatet viser videre at det var en nedgang på tre elever mellom egenvurdering en og 

egenvurdering to, og en økning fra egenvurdering to til egenvurdering tre på to elever. 

Antall elever som lærte hva de hadde gjort feil ved hjelp av noe annet enn det som er nevnt 

ovenfor vises i koden B34. Resultatet viser at dette gjaldt 17 av 129 egenvurderingsbesvarelser. 

Etter egenvurdering en var det ni elever som forsto feilen sin på en annen måte, etter 

egenvurdering to var det ingen elever og etter egenvurdering tre var det åtte elever som forsto 

feilen sin på en annen måte enn de som allerede er listet opp. Videre viser resultatet at det har 

skjedd en nedgang på antall elever fra egenvurdering en til egenvurdering med en elev, og en 

økning fra egenvurdering to til egenvurdering tre med åtte elever. 
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Figur 10: Figuren viser resultatfordeling av kodene B31, B32, B33 og B34 for egenvurderingsskjema 1-3.  

 

Illustrasjon av koden B31 er vist i eksempelbesvarelsen under. Resultatet fra besvarelsen viste 

at eleven forsto hva den hadde gjort feil ved å se på løsningsforslaget. Begrunnelsen for dette 

var at eleven så på framgangsmåten til fasiten og at det var dette som gjorde at eleven klarte å 

forstå hva han/hun hadde gjort feil. Eksempelbesvarelsen er et godt eksempel for 

underkategorien «løsningsforslag» sammen med den tilhørende koden B31. 
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Spørsmål 4 

Figur 11 viser kvantifisering av elevene innenfor kodene A41, A42, A43, A44 etter tre 

egenvurderinger. Resultatet viser at koden A44 dominerer gjennom alle tre egenvurderingene 

og hadde et antall på over 30 elever hver gang. Disse elevene viste ikke til noe spesifikt da de 

skulle forklare hva de lærte av å rette egne prøver. Fra egenvurdering en til egenvurdering to 

ble det nedgang på to elever, og fra egenvurdering to til egenvurdering tre økte antallet med 8 

elever. Etter den siste egenvurderingen var alle elevene i A44 med unntak av en. 

Antall elever innfor kodene A41, A42 og A43 var totalt 17 av 129. Antall elever som skrev at 

de lærte noe spesifikt innenfor et matematisk tema (A41) var fem etter første egenvurdering, 

null etter andre egenvurdering og null etter den siste. Totalt sett var det få elever som lærte noe 

innfor for denne underkategorien. Når det kommer til antall elever som lærte en spesifikt tema 

av rette egne prøver (A42) var dette 2 etter egenvurdering en, 0 etter egenvurdering to og 1 etter 

egenvurdering tre. For koden A43 var det det ingen elever som sa at de lærte en spesifikk 

oppgave av å rette egne prøver. 

 

Figur 11: Figuren viser resultatfordeling av kodene A41, A42, A43 og A44 for egenvurderingsskjema 1-3.  
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Eksempelbesvarelse 4 illustrerer koden A44 (viser ikke til noe spesifikt). Resultatet fra denne 

besvarelsen viste at eleven skrev «ja» til at den lærte noe av å rette egne prøver. Begrunnelsen 

for dette var at informanten klarte å se «hva som krever i nivå». Det ble ikke presisert hva slags 

nivå eleven mente eller hvilke spesifikke krav det var snakk om. Eksempelbesvarelsen var lite 

presis med en lite nøyaktig forklaring, men er et godt eksempel på underkategorien «viser ikke 

til noe spesifikt» med den tilhørende koden A44. 

 

 

Eksempelbesvarelse 4: elev 4 prøve 3 

 

Spørsmål 5 

Figur 12 viser fordelingen av antall elever for kodene C51, C52, C53 og C54, etter tre 

egenvurderinger. Resultatet viser at de fleste elevene synes egenvurdering var bra eller. Etter 

egenvurdering 1 var det 17 elever som sa at de synes det var bra og 16 elever som syntes det 

var greit. Temaet for denne egenvurderingen var algebra. Etter egenvurdering to var antall 

elever som synes det var bra gått opp til 28 elever, men antall elever som synes det var greit 

hadde gått ned til syv. Dette viser en positiv utvikling for C51, men en nedadgående utvikling 

for C52. Etter egenvurdering tre hadde antall elever i C51 gått litt ned, mens i C52 hadde økte 

det med tre elever.  

For de resterende kodene C53 og C54 ser vi at det totale antallet elever er til sammen 29 av 129 

elever. Ut fra det totale antallet er det relativt få elever som synes at egenvurdering var dårlig 

eller at de ikke hadde noen formening. Antall elever som syntes det var dårlig hadde en liten 

nedgang fra egenvurdering en til to, og gikk opp fra egenvurdering to til tre. Antall elever som 

ikke hadde noen formening om egenvurdering (C54) var tre elever etter egenvurdering 1 og 

økte til fem elever etter egenvurdering to og tre. 
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Figur 12: Figuren viser resultatfordeling av kodene C51, C22, C53 og C54 for egenvurderingsskjema 1-3.  

 

Eksempelbesvarelse 5 viser en elev som syntes egenvurdering var greit og som både hadde 

positive og negative følelser rundt det. Resultatet forteller at eleven ga en begrunnelse for svaret 

sitt og sa at egenvurdering hjelper med å se hva man trenger å jobbe videre med. Det ble ikke 

gitt noen eksempler på hva dette kan være spesifikt og beskrivelsen er delvis presis. Videre 

skrev eleven at egenvurdering tok for lang tid, uten å begrunner spesifikt hva som tok lang tid 

og gir også her en delvis presis forklaring. Besvarelsen viser et typisk eksempel på 

underkategorien «greit» med den tilhørende kode C52. 

 

 

Eksempelbesvarelse 5, elev 18, prøve 1 
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Spørsmål 6 

Figur 13 viser antall elever fordelt på kodene A61, A62, A63 og A64, etter tre egenvurderinger. 

Resultatet viser at 122 av 129 elever som ikke oppga en spesifikk metode eller fremgangsmåte 

for hvordan de skal jobbe videre for å nå målet sitt (A64). Etter egenvurdering en var det 40 

elever og etter egenvurdering to var det 29 elever. Etter den tredje egenvurdering havnet alle 

elevene innunder denne koden. 

For koden A62 var det to elever etter egenvurdering en og egenvurdering to som nevnte et 

spesifikt tema som de skulle jobbe videre med. Koden A63 viste antall elever som nevnte en 

spesifikk oppgave som de måtte jobbe videre med for å nå målet sitt. Dette antallet var en etter 

den første egenvurderingen i algebra og to etter egenvurdering om funksjoner og logaritmer. 

For koden A61 var antall elever null etter alle tre egenvurderingene.  

 

 

Figur 13: Figuren viser resultatfordeling av kodene A61, A62, A63 og A64 for egenvurderingsskjema 1-3.  

 

Eksempelbesvarelse 6 illustrerer et typisk resultat for koden A64 (viser ikke til noe spesifikt). 

Eleven skrev at den måtte jobbe mye mer med oppgaver for å nå målet sitt, noe som vil si å 

jobbe mer på skolen og mer hjemme. Videre står det ingenting om hva eleven legger i ordet 
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«masser mer», hva slags type oppgaver det er snakk om, og hvordan planen for å gjennomføre 

dette er. Besvarelsen er lite presis og eleven viser ikke til noe spesifikt. Eksempelet er et godt 

Eksempel for koden A64. 

 

 

Eksempelbesvarelse 6, elev 10, prøve 2 

 

Spørsmål 7 

Figur 14 viser fordelingen av elever etter hvilken måte egenvurderinger hjalp dem i matematikk. 

For kode D72 var det 118 av 129 elever som syntes at egenvurdering hjalp dem å se hva de ikke 

mestret. Fra egenvurdering 1 til egenvurdering 2 ser vi at antallet for denne koden har steget fra 

34 til 42 elever. Etter egenvurdering tre er antall det samme. Antall elever som mener at 

egenvurdering hjalp dem med å se hva de mestret hadde koden D71. For denne koden var det 

totalt seks elever som syntes at egenvurdering hjalp dem å se hva de mestret, fem etter den 

første egenvurderingen og en etter den tredje egenvurderingen. For den siste koden D73, var 

det totalt antallet av elever som syntes at egenvurdering ikke hjalp dem i faget fem. Fra figur 

14 ser vi at det var fire fra egenvurdering en, og en etter egenvurdering to. Resultatet viser at 

de aller fleste syntes at egenvurdering hjelper dem med å se hva de ikke mestret. 
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Figur14: Figuren viser resultatfordeling av kodene D71, D72 og D73 for egenvurderingsskjema 1-3.  

 

Eksempelbesvarelse 7 illustrerer er typisk resultat for koden D72 (ikke mestret). Eleven skrev 

at egenvurdering kan bidra til å se egne feil, noe som fører til at man blir mer bevisst på hva 

man ikke får til i faget. Begrunnelse for dette var at eleven hadde fått mulighet til å gå i detaljer, 

noe som førte til at den forsto hva den gjorde feilt. Eleven skrev ingenting om hva slags detaljer 

det er snakk om eller hvilke spesifikke feil han mener. Besvarelsen viser et godt eksempel for 

koden D72.   

 

Eksempelbesvarelse 7, elev 13, prøve 1 
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4.2.3  

Fremstilling av koderesultatene fra vurdering av egne prøver 

Fremstillingen av prøvebesvarelsene blir vist i figur 15. Det har blitt analysert totalt 129 

prøver fordelt over tre kapittelprøver, som elevene har rettet selv. Hver prøve har fått tildelt en 

kode men en tilhørende kodefarge. Kode M1 (skriver riktig svar) har gul farge, kode M2 

(skriver kommentarer) har blå farge og kode M3(skriver ingenting) har rosa farger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Oversikt over hvordan elevene rettet sin egne prøver i koder. Hver kode har fått tildelt en farge. 
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4.2.4  

Fremstilling av koderesultater fra prøvebesvarelser etter kategorier 

Figur 16 viser resultatfordeling av antall elever innenfor underkategoriene M1, M2 og M3.  

Etter den første prøven var det flest elever som rettet sine egne prøve med å skrive riktig løsning 

på oppgaven (M1). Resultatet viser at antallet holt seg relativt høy gjennom alle tre prøvene. 

Etter den første prøven var det 20 elever, 18 etter den andre prøven, og 15 etter den tredje 

prøven.  

Den neste underkategorien har koden M2, og viser oversikt over hvor mange elever som skrev 

en kommentar til seg selv da de rettet egne prøver. Ut ifra figuren nedenfor ser vi at dette antallet 

er 8 etter den første prøven, 7 etter den andre prøven og 6 etter den siste prøven.  

Koden M3 viser resultatet av hvor mange elever som ikke skrev noen ting da de rettet sine egne 

prøver. Dette antallet steg ett hver prøver, etter den første prøven var det 16 elever, 18 elever 

etter den andre prøven, og 22 etter den siste prøven. Dette utgjør til sammen 56 av 129 

prøvebesvarelser. 

 

Figur 16: Figuren viser resultatfordeling av kodene M1 M2 og M3, etter matematikkprøve 1-3 

 

Eksempelbesvarelse 8 er et resultat for koden M2 (skrive kommentar). Eleven har regnet en 

oppgave som handlet om å trekke sammen tallene over og under brøkstreken riktig, for å så 
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komme fram til det endelige svaret. Resultatet av denne egenvurderingen viser at eleven ikke 

har skrevet 10−6 under brøkstreken, og har rettet opp dette med å skrive en kommentar til seg 

selv. Kommentaren foreller at eleven skrev 106 , og at dette fulgte med i resten av 

utregningen. Kommentaren til seg selv for dette var et «delvis riktig svar».» og at 

«fremgangsmåten var riktig». Rettingen er et godt eksempel for M2. 

 

 

Eksempelbesvarelse 8, elev 2, prøve 1 

 

Eksempelbesvarelse 9 nedenfor viser en elev som har fått oppgitt to punkter og blir bedt om å 

finne tangente til likningen. Eleven har brukt ettpunktformelen, men har satt inn feil tall. Dette 

har eleven markert i rødt, og skrevet en kommentar til seg selv om at tallene ikke er riktig satt 

inn i formelen. Videre skriver eleven at den har fått feil svar, men at fremgangmåten er riktig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempelbesvarelse 9, elev 17, prøve 1 
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5 Diskusjon  

 

5.1 Hvordan oppfatter elever at de er i egen 

læringsprosess? 

I dette kapittelet vil jeg diskutere hvordan elevene oppfatter at de er i egen læringsprosess og ta 

utgangspunkt i resultatene fra egenvurderingsskjemaene. Jeg vil også drøfte elevenes 

metakognitive kunnskap og diskutere eksempelbesvarelsene til å svare på forskningsspørsmålet 

5.1.1  

Mestring og ikke mestring 

Resultatet etter de tre prøvene viste at det var totalt 8 elever som utrykte nøyaktig hva de mestret 

(A11) og 12 elever som uttrykke nøyaktig hva de ikke mestret (A12). Disse elevene var i stand 

til å gi en presis forklaring på hva som var spesifikt bra/ikke bra på prøven. Den spesifikke 

forklaringen kan knyttes opp mot Velzen (2015) sin undersøkelse som handlet om åpne 

spørsmål og metakognitiv kunnskap. Elevene som var presise i formuleringen sin viste 

kunnskap og ferdigheter som kunne bidra til å gi økt metakognitiv kunnskap. I min 

undersøkelse identifiserte elevene styrker/svakheter ved egen arbeid, og ifølge Andrade og 

Valtcheva (2009) er det nettopp dette som er målet med egenvurdering. Elevene viste kunnskap 

om seg selv som et kognitivt vesen og som en lærende person. Dette kan knyttes opp mot Flavell 

(1979) sin personkategori og Schraw (1998) sin deklarativ kunnskap, som handler om 

kunnskapen en person har om seg selv som en lærende person. Elevene viser blant annet 

kunnskap om hvilke faktorer som påvirker prestasjonen sin ved å gi en presis forklaring på hva 

de mestrer/ikke mestrer, og dette er et konkret eksempel på deklarativ kunnskap (Schraw, 

1998). Ser vi på Shraw og Moshman (1995) sine tre ferdigheter for metakognitiv kunnskap har 

elevene gode overvåkingsferdigheter og gode evalueringsferdigheter. Den presise forklaringen 

gir bevissthet om egen forståelse og evne til å vurdere egen læring. Som en følge av dette er det 

lettere for elevene å se hva de kan sette pris på av eget arbeid, og hva de må arbeide videre. I 

følge Lee (2006) er dette viktig når elevene skal vurdere sitt eget arbeid fordi mange 

undervurderer det de selv har gjort. Antallet elever som gir en spesifikk forklaring innenfor ett 

tema var relativt lavt. En mulig grunn til dette kan være at egenvurdering tar for lang tid å 
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gjennomføre og at elevene synes egenvurdering er dårlig. Dersom dette er tilfelle kan det hende 

at de ikke gidder å skrive utfyllende og presist. Resultater fra spørsmål 5 på 

egenvurderingsskjemaet bekreftet at noen eleven syntes egenvurdering var dårlig og at det tok 

for lang tid. Dette styrker argumentet mitt for hvorfor antall elever som var spesifikke var lavt. 

I tillegg viser resultatet fra spørsmål 4 på egenvurderingsskjemaet, at de fleste elevene ikke 

lærte noe spesifikt av å rette egne prøver. Som en følge av dette vil det være få elever som lærte 

noe spesifikt og dermed få eleven som kunne svare presist og nøyaktig på hva de mestret/ikke 

mestret. 

 

Resultatet fra figur 8 og figur 9 viser videre at det totalt var 75 elever som skrev at de mestret 

et spesifikt matematisk tema (A12), og 63 elever som skrev at de ikke mestret et spesifikt tema 

(A22). Som en følge av dette kan elevene få en upresis oppfattelse av hvor de er i egen 

læringsprosessen, og viser liten grad av Flavells (1979) personkategori og Schraw (1999) sin 

deklarative kunnskap. Grunnen til dette er at de ikke beskriver spesifikt hvilke faktorer som 

virket inn på prestasjonen deres, eller kunnskap om seg selv som et lærende kognitivt vesen 

(Flavell 1979; Schraw, 1998). Som en følge av dette kan man bygge opp feil ide av kvaliteten 

på arbeidet sitt (Lee 2006). På denne måten vil ikke elevene kunne vite hva de skal identifisere 

som styrker ved eget arbeid. Dette betyr at de heller ikke vil møte Andrade og Valtcheva (2009) 

sitt mål for egenvurdering, som handler om å være bevisst over hva man mestrer og ikke 

mestrer. Resultatet fra eksempelbesvarelse 1 viser en elev som sier at faktorisering og likninger 

gikk bra på prøven. Ut i fra dette kan man tolke elevens svar som at den mestrer alt innenfor 

faktorisering og alt innenfor likninger. Dette kan for eksempel være å finne riktig fellesnevner 

og trekke sammen parenteser med riktig fortegn. Besvarelsen er derfor lite presis og ifølge 

Schraw og Moshman (1995) sine ferdigheter for metakognitiv kunnskap, viser eleven liten grad 

av overvåkingsferdigheter og evalueringsferdigheter. Som et resultat av dette er oppfattelsen av 

hvor i læringsprosessen man er, noe utydelig. Figur 7 viser at denne eleven fortsetter å være 

noe upresis i besvarelsene sine etter de to andre prøvene. Etter den andre prøven refererte ikke 

eleven til noe spesifikt i det hele tatt (A14), og etter den tredje prøven refererte eleven til et 

spesifikt tema (A12). Eleven viser fortsatt liten grad av overvåkingsferdigheter og 

evalueringsferdigheter, og dermed også en liten utvikling av metakognitiv kunnskap (Schraw 

og Moshman, 1995). 
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Videre viser resultatet i figur 8 og 9 at det var totalt 12 elever som mente at de mestret en 

spesifikk oppgave på prøven (A13), og at det var 14 elever som mente at de ikke mestret en 

spesifikk oppgave (A23). Disse elevene var fullt klar over hvilke spørsmål på prøven de fikk 

til/ikke fikk til, men ikke hvor i oppgaven det gikk spesifikt bra/dårlig. Dette kan knyttes opp 

mot Flavell (1979) sin oppgavekategori der elevene fokuserer på informasjonen som oppgaven 

gir, og om de har møtt de kravene som stilles. Beskrivelsen til elevene om de har møtt disse 

kravene er lite presis, og viser derfor lite personkunnskap og deklarativ kunnskap (Flavell 1979; 

Schraw, 1998). Som en følge av dette vil de også vise liten grad av overvåkingsferdigheter og 

evalueringsferdigheter (Schraw og Moshman, 1995).  

 

Figur 8 viser at det var 24 elever som ikke viste til noe spesifikt i det hele tatt, da de skulle til å 

beskrive hva de mestret (A14). Figur 9 viste at det var 40 elever som ikke viste til noe spesifikt 

i det hele tatt, da de skulle beskrive hva de ikke mestret (A24). Elever som er i disse to 

underkategoriene beskriver veldig unøyaktig hva de mestrer/ ikke mestrer og peker ikke på noe 

spesifikt. Ifølge Flavell (1979) og Schraw (1998) er det svært liten eller ingen grad av 

personkunnskap og deklarativ kunnskap. I tillegg er det også liten grad av Shraw og Moshman 

(1995) sin overvåkingsferdighet og evalueringsferdighet. Som en følge av dette vil disse 

elevene ikke kunne identifisere sine styrker og eventuelle svakheter, noe som Andrade og 

Valtcheva, (2009) hevder er hele målet med egenvurdering. De vil heller ikke kunne opparbeide 

seg en nøyaktig ide om kvaliteten til arbeidet sitt, noe som Lee (2006) mener er viktig for å 

gjennomføre en god egenvurdering. En grunn til at antallet elever i disse to underkategoriene 

stort sett økte etter hver prøve, kan være at elevene synes det blir vanskeligere å vurdere seg 

selv. Dette kan skyldes nivåene av vanskelighetsgrad som de forskjellige temaene inneholder. 

Lærerplanen i 10. klasse matematikk viser for eksempel at elevene har gjennomgått store deler 

av algebrakapittelet allerede på ungdomsskolen, noe som kan føre til at de er kjent med mange 

av begrepene og uttrykkene. Et eksempel på dette kan være å gange sammen to parenteser 

(Udir, 2013). Når de skal beskrive hva som gikk bra kan det være lettere å bruke presise ord og 

være nøyaktig i formuleringen fordi de er godt vant til dette fra før. I temaet geometri og 

trigonometri møter elevene mange nye ord, for eksempel begrepet «sinussetningen» og 

«cosinussetningen». Fordi det er nytt kan det hende at elevene synes det er vanskelig å gi en 

god forklaring og bruke presise ord. 
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Resultatet fra eksempelbesvarelse 2 viser en elven som gjorde flere slurvefeil og at dette er 

grunnen til at oppgaven ble feil. Det er ingen konkrete eksempler på hva disse slurvefeilene kan 

være, noe som betyr at vi heller ikke vet hva eleven selv definerer som slurv. Som et resultat 

av dette er det svært liten grad av overvåkingsferdighet og evalueringsferdighet (Shraw og 

Moshman, 1995). Ifølge Flavell (1979) og Schraw (1998) er det også liten grad av 

personkunnskap og deklarativ kunnskap. Dette fører til veldig upresis besvarelse og det 

vanskelig å si noe om hvor eleven selv oppfatter at den er i egen læringsprosess. Figur 7 viser 

at eleven ga en spesifikk forklaring innenfor et tema etter den andre prøven (A21), og refererte 

til et spesifikt tema etter den tredje egenvurderingen (A22). Dette viser at eleven har blitt mer 

presis i forklaringen sin og fått økt overvåkingsferdigheter, samt evalueringsferdigheter etter 

den første prøven. Som en følge av dette har egenvurdering bidratt positivt på elevens 

metakognitive kunnskap.  

 

5.1.2  

Forstå feil 

Resultatet fra figur 10 viser at de fleste elevene forsto hva de hadde gjort feil ved å se på 

løsningsforslagene (B31). Dette kan knyttes opp mot Bound (1991) sin definisjon om 

egenvurdering der løsningsforslaget kan bli sett på som forskjellige kriterier, og at disse 

kriteriene forteller elevene hva som kreves for å få til en oppgave. Dette kan knyttes opp mot 

Flavell (1979) sin oppgavekategori fordi oppgavens krav av behandling står sentralt. For at 

løsningsforslaget skal hjelpe elevene med å forstå egne feil, må de forstå kriteriene som har blitt 

gitt. For eksempel må de forstå de matematisk symbolene, formlene og reglene som brukes til 

å regne ut formlike figurer. Etter at de har forstått dette kan de starte med å sammenlikne sin 

egen besvarelse med løsningsforslag. Deretter kan gjøre en vurdering av hvor stor grad de har 

møtt de forskjellige kriteriene. Dette kan bidra til at elevene får mer kunnskap om forskjellige 

strategier som trengs for å nå et mål og de ulike fremgangsmåtene som fører dit. Som en følge 

av dette kan elevene få økt strategikunnskap som inngår som en av tre kategorier for 

metakognitiv kunnskap ifølge (Flavell,1979). Dette kan knyttes opp mot Schraw (1998) sin 

prosedurale kunnskap når elevene får økt kunnskap om hvordan man gjennomfører forskjellige 

strategier. Eksempelbesvarelse 3 etter den første prøven illustrerer en typisk besvarelse innenfor 

denne underkategorien, der eleven skriver at løsningsforslaget bidro til å forstå hva som hadde 

blitt gjort feil. Dette betyr at eleven ikke trenger en konstant bekreftelse fra læreren, eller 
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medelever om hva som ikke blir mestret og hva som må jobbes videre med (Lee, 2006). Som 

en følge av dette kan eleven utvikle seg til å bli mer uavhengig, noe som Lee (2006) hevder er 

at av målene med egenvurdering. Dette viser at eleven oppfatter seg selv som selvstendig i egen 

læringsprosess. Figur 7 viser at eleven fortsetter å være selvstendig i egen læringsprosess etter 

de to andre prøvene og bruker kun løsningsforslaget til å forstå sine feil.  

 

Resultatet fra figur 10 viser videre at det var få elever (17/129) som forsto sin feil med å snakke 

med lærer eller medelev (B32). Disse elevene trengte en bekreftelse fra noen i klasserommet 

som fortalte hva de ikke fikk til. Ifølge Lee (2006) kan disse elevene ikke kategoriseres som 

uavhengige, og på denne måten vil de heller ikke utføre en god egenvurdering av kvaliteten på 

arbeidet sitt. Eleven vil ha liten grad av evalueringsferdighet og overvåkingsferdighet (Shraw 

og Moshman, 1995). I tillegg vil det også være liten grad av personkunnskap og deklarativ 

kunnskap (Flavell 1979; Schraw 1998). 

 

Videre viser resultatet at det var totalt åtte elever som forsto sin feil ved å regne oppgaver på 

nytt (B33). Disse eleven er selvstendige og trenger ikke bekreftelse fra læreren til å fortelle dem 

hva de ikke kan. Som en følge av dette møter de også Lee (2006) sitt kriterier om å være 

selvstendige i egen læringsprosess. Ved å gjøre regne oppgaven på nytt kan eleven få økt 

prosedural kunnskap, og dette kan føre til at den får økt kunnskap om hvordan man skal 

gjennomføre en strategi som man ikke visste fra før av Schraw(1998). Dette vil ifølge Flavell 

(1979) også kunne føre til at man før økt kunnskap i oppgavekategorien. 

5.1.3  

Læring  

Resultatet fra figur 11 viser at de fleste alle elevene (112/149) ikke skrev hva de spesifikt lærte 

av å rette egne prøver (A44). Som en følge av dette sier Lee (2006) at det kan være vanskelig å 

få en klar ide om kvaliteten på arbeidet sitt. I tillegg kan det også være vanskeligere å se hvilke 

styrker og svakheter man har, og dermed også vanskelig å gjøre en forbedring. Dersom elevene 

ikke vet hvordan de skal gjøre en forbedring vet de heller ikke hvordan de skal jobbe videre og 

få progresjon. Dette fører til at elevene gir en upresis forklaring på hvor de er i egen 

læringsprosess. Ut fra Flavell (1979) sitt synspunkt om metakognitiv kunnskap kan dette tyde 

på at eleven har lite kunnskap om seg selv. Vi får ikke vite hvile faktorer som spiller inn på 

prestasjonen av hva den lærte, og Schraw (1998) kaller dette for deklarativ kunnskap. Resultatet 
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fra eksempelbesvarelse 4 illustrerer en elevbesvarelse etter prøve1, som forteller hva som 

kreves i faget der disse kravene kan tolkes som at man vet hvilke kriterier løsningsforslaget gir. 

Eleven gir ingen eksempler på hvilke spesifikke krav det er snakk og om den har klart å oppnå 

disse kravene- På bakgrunn av dette er vanskelig å si om eleven faktisk har forstått hva som 

kreves og hva den har lært. Som en følge av dette, vises det liten grad av overvåkingsferdighet 

og evalueringsferdighet (Shraw og Moshman, 1995). Det er ikke tydelig hvor i 

læringsprosessen eleven oppfatter at han/hun selv befinner seg. Figur 7 viser at eleven fortsetter 

å skrive like upresise og lite nøyaktig etter de to neste egenvurderingene. Dette betyr at eleven 

ikke viser øktende ferdighet til å overvåke og evaluere seg selv. Som en følge av dette har 

egenvurdering i kategorien «læring» ikke bidratt til elevens metakognitiv kunnskap (Shraw 

Moshman, 1995). 

 

Videre viser resultatet at det er veldig få elever som forklarte hva de lærte innenfor et tema 

(A41), et tema (A42) og oppgave (A43) ved å rette egne prøver. Dette kan tyde på at elevene 

synes det var vanskelig å gjøre en nøyaktig beskrivelse og bruke de riktige ordene. 

Siden elevene var lite presise var det også et fåtall som klarte å styrke bevisstheten rundt eget 

arbeid. Som en følge av dette var det også få som kunne bruke dette til å se hvor de ligger i 

læringsprosessen. De elevene som faktisk forklarte presist og viste tydelig hvor de var i egen 

læringsprosess, oppfylte Flavell (1979) og Schraw (1998) sitt krav om personkunnskap og 

deklarativ kunnskap. De som ikke oppfylte dette viste manglende evne til å beskrive seg selv 

som en lærende person og beskrive prestasjonene sine. Dette førte også til at de hadde 

manglende overvåkingsferdigheter og evalueringsferdigheter (Shraw og Moshman , 1995) 

 

5.1.4  

Mening om egenvurdering 

Fra figur 12 ser vi at det var totalt 67 elever som synes egenvurdering var bra (C51). Disse 

elevene har en positiv følelse om egenvurdering og opplever at det har en bra innvirkning på 

seg selv. Et eksempel på dette er at elevene opplever at de lærer noe, og dersom de lærer noe 

vil de også kunne utvikle seg i faget og ha en større sjanse for progresjon (Lee, 2006). Dette 

kan for eksempel være kunnskap om seg selv som lærende person og hvordan man skal 

behandler informasjonen som oppgaven gir. I følge Flavell (1979) og Schraw (1998) kan dette 

gi økt personkunnskap, deklarativ kunnskap, oppgavekunnskap og prosedural kunnskap. I 
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tillegg kan elevene også bli mer bevisst over hva de mestrer og eventuelt ikke mestrer i faget, 

noe som kan hjelpe dem til å se hvor de er i egen læringsprosess. Ifølge Bound (1991) sin 

definisjon om egenvurdering liker disse elevene å vurdere eget arbeid og å sammenlikne 

hvordan deres prestasjon møter kriteriene som har blitt gitt. De liker også å vurdere kvaliteten 

på prøven sin og identifisere styrker og svakheter. 

 

Resten av resultatene fra figur 12 viser fordelingen av antall elever som synes egenvurdering 

er greit (C52), dårlig (C53) og ingen formening (C54). En grunn til at disse underkategoriene 

stort sett har et mye lavere antall enn den første underkategorien, kan være at de fleste elevene 

synes egenvurdering er positiv og at det hjelper dem. Resultatet fra spørsmål 4 på 

egenvurderingsskjemaet bekrefter at så å si alle elevene lærte noe av å rette egne prøve, noe 

som kan føre til at de fleste elevene også synes at egenvurdering er bra. Eksempelbesvarelse 5 

etter egenvurdering 1, skriver at egenvurdering er bra fordi man ser hva man må jobbe videre 

med. Dersom eleven ser sine feil kan det gi økt kunnskap om seg selv og økt kunnskap om 

behandling av informasjon fra forskjellige oppgaver. Dette vil støtte opp mot Flavell (1979) og 

Schraw (1998) sin oppgavekunnskap og prosedural kunnskap. I tillegg til å skrive hva som er 

bra meg egenvurdering, skriver eleven også hva som er dårlig og dette er at egenvurdering tar 

for lang tid. Det at det tar for lang tid kan føre til at elevene ikke orker å svare utfyllende på de 

andre spørsmålene. 

 

5.1.5  

Jobbe videre og mål 

Resultatet fra figur 13 viser at så og si ingen av elevene (122/149) gir en spesifikk forklaring 

på hvordan de skal jobbe videre for å nå målet sitt (A64). Dersom elevene ikke gir en spesifikk 

forklaring på dette, vil det også være vanskelig å vite hva man skal ta tak i for å nå målene sine. 

Et eksempel er at elevene regner på oppgaver som de tror de må øve mer på, og ikke de 

oppgavene som de faktisk må trene på. Grunnen til dette kan være elevens mangelfulle og lite 

presise beskrivelse. Spørsmål 1 og spørsmål 2 på egenvurderingsskjemaet bekrefter at endel 

elevene er lite presise i beskrivelsen sin, spesielt når det kommer til å forklare hva de spesifikt 

mestrer og ikke mestrer. Som en følge av dette vil elevene vise liten grad av metakognitiv 

kunnskap (Flavell, 1979; Schraw, 1998). Grunnen til dette er at vi ikke får et innblikk i hva 

slags kunnskap de har om seg selv som et kognitivvesen, og som en lærende person. I tillegg 
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blir det også vist lite strategikunnskap som handler om når de forskjellige strategiene trengs for 

å nå et mål. En mulig grunn til at elevene ikke er presise kan være at egenvurdering for lang 

tid, noe som resultatet på spørsmål 5 bekrefter. For å oppsummere kan det virker som at elevene 

har tanker om hvordan de skal arbeide videre for å målet sitt, men at disse tankene er upresise 

og lite nøyaktige. Som en følge av dette kan det tolkes som at de ikke har kontroll på hvor de 

er i egen læringsprosess. Eksempelbesvarelse 6 etter den andre egenvurderingen bekrefter dette. 

Eleven skriver at det må jobbes mer med oppgaver i timen og i hjemmet for å nå målet sitt, men 

ikke hva slags oppgaver dette gjelder. Vi får i tillegg ikke vite hva eleven mener med å jobber 

«mer» i timen, og hva dette vil si i forhold til hva den har jobbet før. Denne mangelfulle 

beskrivelsen gir derfor svært liten grad av kunnskap om seg selv og egen prestasjon, og viser 

dermed svært liten grad eller ingen grad av metakognitiv kunnskap (Flavell, 1979). Figur 7 

viser at eleven ga et like unøyaktige svar etter den første og etter den tredje egenvurdering. 

Eleven viser svært liten ferdighet til å overvåke egen arbeid og  peke ut spesifikke faktorer som 

kan påvirke målet. Egenvurdering innenfor kategorien «hjelp av egenvurdering» bidro ikke til 

å øke elevens metakognitive kunnskap. 

 

Resultatet fra figur 13 viser at de resterende elevene enten referer til et spesifikt tema (A62) 

eller en spesifikk oppgave (A64). Disse elevene gir en litt mer spesifikk beskrivelse og har litt 

større grad av metakognitiv kunnskap (Flavell, 1979). Fordi de skriver mer nøyaktig får vi også 

en større indikasjon på at de vet hvor de ligger i egen læringsprosess, og hva de skal gjøre for 

å komme videre. Elevene som referer til et tema, har klart å plukke ut et spesifikt område av 

matematikken som de må forbedre, mens elevene som referer til en oppgave har valgt ut 

spesifikke oppgaver. 

 

 

5.1.6  

Hjelp av egenvurdering  

Resultatet fra figur 14 viser at nesten alle elevene synes egenvurdering hjelper dem til å se hva 

de ikke mestrer (D72). Ved å se på hva de ikke får til kan elevene oppleve at de lærer noe nytt. 

Det nye de lærer kan for eksempel være kunnskap om forskjellige fremgangsmåter som kan 

hjelpe elevene til å nå målet sitt. I tillegg kan de få økt kunnskap om seg selv og de forskjellige 

faktorer som påvirker prestasjonene. Dette støtter opp under Flavell (1979) og Schraw (1998) 
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sitt syn om strategikunnskap og deklarativ kunnskap, noe som er en forutsetning for at elevene 

skal ha metakognitiv kunnskap. Eksempelbesvarelse 13 viser et typisk resultat for elever i denne 

underkategorien. Eleven skriver at egenvurdering hjelper til å se egne feil fordi man må tenke 

over hvorfor feilene oppsto og hva man kan gjøre annerledes. Dette kan minne om Flavells 

(1979) personkategori fordi eleven må ha kunnskap om seg selv som et kognitiv vesen. Eleven 

gjør en vurdering av strategien som blir brukt og om den utvalgte strategien møter oppgavens 

krav. Eleven vil så innse at han/hun trenger en annen type kunnskap om en annen strategi for å 

nå målet sitt. Som en følge av dette må eleven fokusere på de områdene som er vanskeligst til 

å identifisert sine svakheter. Dette støtter opp mot Lee (2006) sitt mål om egenvurdering. Videre 

viser eleven at den også klarer å forstå kriteriene som har blitt gitt, noe som støtter opp mot 

Bound (1991) sin definisjon om egenvurdering. Figur 7 viser at egenvurdering fortsatt hjelper 

eleven med å se egne feil etter de to andre prøvene. På denne måten kan egenvurdering bidra 

til elevens metakognitiv kunnskap i kategorien «hjelp av egenvurdering».  

 

Videre viser resultat fra figur 14 at 11 elever synes egenvurdering hjelper med å se hva de 

mestrer (D71), eller at det ikke hjelper i det hele tatt (D73). Elevene som skriver hva de mestrer 

fokuserer på styrkene ved arbeidet sitt, noe som støtter opp mot Andrade og Valtcheva (2009) 

sitt mål for egenvurdering. En mulig grunn til at elevene velger å fokusert på dette, er at elevene 

har lett for å undervurdere sitt eget arbeid, slik at de blir overrasket når de får til mer enn de 

trodde. Disse elevene klarer å sammenlikne kriteriene på løsningsforslaget sammen med sine 

egne prøver, og sett i hvor stor grad disse samsvarer. Elevene som synes at egenvurdering ikke 

hjelper dem i faget, blir verken mer eller mindre bevisst på hvor de er i egen læringsprosess. 

Dette kan være elever som ikke oppdager noe nytt som de ikke visste fra før av. Dersom dette 

er tilfelle vil egenvurdering bli brukt som en bekreftelse på det de allerede vet fra før av.  
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5.2 Hvordan retter elever egne prøver? 

I dette avsnittet vil jeg diskuterer hvordan elevene rettet sine egne prøver, og hva disse 

besvarelsene kan fortelle oss om elevenes metakognitive ferdigheter.  

 

5.2.1  

Rette egen prøve med å skrive riktig løsning på oppgaven  

Resultatet fra figur 16 viser at det er totalt 20 elever etter prøve 1, som rettet opp feilene de 

gjorde med å skrive riktig løsning på oppgaven (M1). Måten de gjorde dette på var enten å 

bruke løsningsforslaget, hjelp av lærer /medelev, eller finne svaret på egenhånd. Det som var 

felles for alle var at de kun skrev det riktige svaret uten å gi en forklaring på hvor i oppgaven 

det gikk galt. Som en følge av dette blir det vanskelig å vite om elevene faktisk har forstått det 

de har gjort feil. Elevene i denne underkategorien vil i tillegg vise svært liten evne til å styre 

den kognitive aktiviteten som pågår, og liten evne til å overvåke egen forståelse (Flavell, Miller 

og Miller, 2002). Svaret som eleven skriver ned, vil kun gi en indikasjon på om oppgaven er 

riktig eller feil, og ikke si noe om hva slags feil det var. 

  

Videre viser resultatet at antall elever innenfor denne underkategorien vil minke etter hver av 

prøvene. Som en følge av dette vil flere elever gå over til de to andre underkategorien som 

handler om å ikke skrive noen ting på prøven (M3), og å skrive kommentarer til seg selv (M2). 

Figur 16 viser at når antall elever som skriver det riktige svaret minker, vil antall elever som 

ikke skriver noen ting øke. Dette tyder på at flere elever retter prøvene sine med å skrive enda 

mindre enn det de allerede gjorde fra før av. Når elevene skriver mindre vil de også vise en 

dårligere vurderingsevne til å vurdere tilnærming til oppgave, samt dårligere evner til å vurdere 

om svaret de har fått er feil (Dunlosky og Metcalfe, 2002). I følge Flavell, Miller & Miller 

(2002) vil disse elevene bli dårligere til å styre den kognitive aktivitet og dermed også vise en 

enda mindre grad av metakognitive ferdigheter. En mulig grunn til at antall elever i 

underkategorien «skrive riktig løsning» vil minke, kan være at de ikke hadde nok tid til å skrive 

ned svaret. Elevene kan oppfatte de andre prøvene som mer utfordrede, slik at det blir 

vanskeligere å rette opp feilene. Som en følge av dette kan elevene også bruke lenger tid på å 

forstå løsningsforslaget og dermed bruke lenger tid på å skrive ned den riktige løsningen. Dette 

kan føre til at elevene ikke rakk å skrive ned det riktige svaret på alle oppgavene, slik at antallet 
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elever innenfor denne undergrupper minket. En annen grunn kan være at elevene synes 

egenvurdering er kjedelig og umotiverende, og ikke gidder å skrive ned det riktige svaret. Dette 

kan knyttes opp under Varhölter (2018) sin forsking som bekrefter at elevene er umotiverte når 

de jobber med metakognitive ferdigheter. I tillegg bekrefter resultatet fra spørsmål 5 på 

egenvurderingsskjemaet at noen av elevene synes egenvurdering tar for lang tid. Som et resultat 

av dette kommer elevenes metakognitive overvåking og metakognitive kunnskap dårligere frem 

(Schraw, 1998). Varhölter (2018) bekrefter også dette i sin forskning, og mener at elevene må 

forbedre sine strategier for å regulere og evaluere, for å fremme metakognitive strategier. 

5.2.2  

Rette egen prøve med å skrive en kommentar til seg selv  

Resultatet fra figur 16 viser at det var 9 elever etter den første egenvurderingen som skrev 

kommentarer til seg selv, da de rettet prøvene sine. Disse elevene har først identifisert hva som 

var feil og deretter prøvd å forstå den riktige framgangsmåten. Etter at de har gjort dette har de 

også klart å identifiser det riktige svaret (Dunlosky og Metcalfe, 2002). I følge Furnes & 

Norman (2013) vil dette være tegn på at elevene kan overvåke egen forståelse og vise gode 

evner til metakognitiv overvåking. Som en følge av dette vil de også har gode metakognitive 

ferdigheter (Flavell, Miller & Miller, 2002). Eksempelbesvarelse 8 viser en elev som har skrevet 

106, istedenfor 10−6, og klart å identifisere nøyaktig hvor i utregningen feilen var. I tillegg har 

eleven også skrevet kommentarer til seg selv som «delvis riktig svar» og «riktig 

fremgangsmåte». Dette tyder på at eleven har høy grad av metakognitiv overvåking og høy grad 

av regulering til å regulere den kognitive aktiviteten som pågår (Dunlosky og Metcalfe, 2002) 

Som en følge av dette kan eleven også evaluere om svaret den får på oppgavene er langt ifra 

den riktige løsningen. Dette støtter opp mot Furnes & Norman (2013) sitt synspunkt om at det 

er viktig å overvåke egen forståelse. Figur 15 viser at eleven forsetter å skrive kommentarer til 

seg selv etter prøven nummer to, noe som også indikerer høy grad av metakognitive ferdigheter. 

Etter den tredje prøve skriver ikke elven noe som helst. En grunn til dette kan være at eleven 

synes det tar for lang og blitt lei, slik som spørsmål 5 fra egenvurdering viser at noen elever 

synes. Eksempelbesvarelse 17 viser en elev som skal finne likningen til funksjonene med å 

bruke ettpunktsformelen. Eleven har selv klart å identifisere hvor feilen var og hva som spesifikt 

gikk galt. Dette ble markert med rødt og eleven skriver at den har satt inn feil tallverdi for 𝑦1og 

𝑥1, noe som også fører til at det endelige svaret blir feil. Selv om svaret blir feil er har eleven 

brukt riktig formel, og skrevet kommentaren «riktig måte» til seg selv. Dette tyder på eleven 
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har en god evne til å overvåke egen forståelse regulere den kognitive aktiviteten (Flavell, Miller 

& Miller, 2002; Furnes &Norman 2013). 

 

Videre viser resultatet fra figur 16 at antall elever i denne underkategorier vil minke med en til 

to elever, etter de to andre prøvene. Dette betyr antall elever som klarer å vise at de kan styre 

den kognitive aktiviteten og bruke prosedyrekunnskapen på en bevisst måte, vil gå ned. Som 

en følge av dette vil også færre elever vise at de har klart å tilnærme seg oppgaven riktig og 

forstå feilene sine (Furnes og Norman, 2013). Resultatet av dette er at antall elever som viser 

gode metakognitive ferdigheter vil avta. Elevene vil rette sine egne prøver med å skrive mindre 

og mindre, noe som betyr at de enten vil gå over til å bare skrive det riktige svaret (M1), eller 

å ikke skrive noe som helst (M2). En mulig grunn til dette kan være at elevene ikke har 

gjennomført en egenvurdering på denne måten før, og skrevet kommentarer til seg selv. Når de 

ikke har gjort dette før, vet de heller ikke hvordan de skal kommentere og hva de skal skrive. 

For eksempel kan det være en elev som vet at store deler av utregningen er feil, men som synes 

det blir for mye å skrive ned alt som er galt, og velger derfor å ikke skrive ned noe som helst. 

Eventuelt kan eleven bare skriv ned den riktig løsning eller markerer at oppgaven er feil med å 

skrive et kryss «x». En annen grunn til at færre elever skriver kommentarer til seg selv når de 

retter, er at egenvurdering tar for lang tid. Resultatet fra spørsmål 5 på egenvurderingsskjemaet 

bekrefter nok en gang at det er noen elever som synes dette. I tillegg viser resultatene fra de 

andre spørsmålene fra egenvurderingsskjemaene, at eleven stort sett er upresise i sin oppfatning 

av hva de mestrer, hva de ikke mestrer, og hva de lærer. Som en følge av dette vil det også være 

vanskelig å være presis når de retter prøvene og vite hvilke kommentarer de skal skrive til seg 

selv. 
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5.2.3  

Rette egen prøve med å ikke skrive noe som helst 

 

Resultatet fra figur 16 viser at det er 14 elever som ikke skriver noe som helst når de retter sine 

egne prøver, etter den første egenvurderingen. Disse elevene viser ingen bruk av 

prosedyrekunnskap eller læringsstrategier til å kontrollere den pågående tenkingen (Furnes og 

Norman, 2013). I tillegg gjør elevene ingen evaluering av hvor nærme svaret deres er den riktige 

løsningen, og de viser liten grad av metakognitiv overvåking. Når elevene ikke skriver noe som 

helst er det vanskelig å vite om de faktisk har forstått det de har gjort feil. Det er derfor ingen 

tegn til at elevene har gjort en vurdering av prøven. Som et resultat av dette viser elevene heller 

ingen tegn til metakognitive ferdigheter (Flavell og Miller & Miller, 2002).  

 

Videre viser resultatet fra figur 16 at antall elever i denne underkategorien stiger etter hver 

prøve. Dette betyr at flere elever vil vise liten evne til å overvåke sin egen forståelse og å vurdere 

den nåværende tilstanden til den kognitive aktiviteten. Dette indikerer også at færre elever viser 

evnen til metakognitive ferdigheter (Dunloski & Metcalfe, 2002). Dette kan sees i sammenheng 

med spørsmål 5 på egenvurderingsskjemaet som forteller at noen elever synes egenvurdering 

tar for lang tid. Som en følge av dette kan færre og færre elever rette opp sin egen prøve. Dette 

kan knyttes opp mot Jacobse & Harskamp (2012) sin empiriske tekst der svarene på 

spørsmålene ikke alltid stemmer overens med det elevene faktisk gjør. Et eksempel på dette er 

spørsmål 2 på egenvurderingsskjemaet som handler om hva som spesifikt ikke gikk bra på 

prøven. Resultatet viser at de alle fleste elevene skrev at de ikke mestrer et spesifikt tema. 

Dersom de har skrevet dette forventes det at de også markerer dette på prøven. Det vil si at de 

på en eller annen måte må vise hvilke oppgaver som inneholder det bestemte temaet som de 

ikke får til. Hvis elevene tilhører koden M1 vil de ikke markere noe som helst på prøven, og 

heller ikke rette opp feilene de har gjort innenfor det bestemte temaet. Som en følge av dette vil 

elevene skrive en ting og gjøre noe annet, noe som Jacobse & Harskamp (2012) også kom fram 

til i sin undersøkelse.  
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6 Oppsummering og implikasjoner  

6.1 Hovedfunn 

I dette avsnittet vil jeg gi en kort oppsummering av hovedfunnene fra studien. Funnene fra 

egenvurderingsskjemaet viste at stort sett alle elevene klarte å svare på spørsmålene, men hvor 

nøyaktig og hvor presise de var i formuleringen var varierende. Få elever klarte å uttrykke seg 

presist og nøyaktig. De elevene som faktisk fikk til dette, viste høy grad av metakognitiv 

kunnskap og hadde en klar oppfatning av hvor de var i egen læringsprosess. Videre viser 

funnene at majoriteten av elevgruppen hadde delvis presis og delvis nøyaktige svar på 

egenvurderingsskjemaet. Et eksempel på dette er at elevene sier at de mestrer et spesifikt tema, 

men ikke hva som spesifikt gikk bra innenfor temaet. Disse elevene ble omtalt som elever med 

liten grad av metakognitiv kunnskap, og hadde en litt uklar oppfattelse av hvor de var i egen 

læringsprosess. Til slutt viste resultatet at det var en del elever som ikke klarte å formulere seg 

presist og nøyaktig i det hele tatt. Disse elevene hadde svært liten grad eller ingen grad av 

metakognitiv kunnskap, og viste få eller ingen tegn til oppfattelse av hvor de var i egen 

læringsprosess. En mulig grunn til at få elever viste gode metakognitiv kunnskap og en klar 

oppfattelse av hvor de var i egen læringsprosess, kan skyldes at de synes egenvurdering var 

kjedelig og tok for lang tid. Dette kan tyde på at det er veldig omfattende for elevene å 

gjennomføre.  

Funnene fra prøveprestasjonene viste at de fleste elevene retter sine egne prøver med å bare 

skriver ned det riktige svaret, eller å ikke skrive noe som helst. Dette viser liten eller ingen evne 

til metakognitive ferdigheter. Få elever rettet sine egne prøver med å skriver en kommentar til 

seg selv, som vil si at relativt få elever hadde høy grad av metakognitive ferdigheter.  

6.2  

Konklusjon 

Problemstillingen min handlet om hvordan elevenes egenvurdering av prøveprestasjoner kunne 

bidra til metakognisjon. Ut fra studien min vil svaret på dette være at det gir elevene en mulighet 

til å engasjere seg i egen læring ved å vurderer sin styrker og svakheter (Andrade og Valtcheva, 

2009). For å kunne gjøre dette må elevene ha kunnskap om seg selv som et lærende kognitivt 
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vesen og vite hvilke faktorer som påvirker prestasjonene. I tillegg må de også ha et bevisst bruk 

av prosedyrekunnskap og læringsstrategier (Flavell 19179; Schraw 1998; Furnes & Norman, 

2013). Når elevene gjennomfører en egenvurdering vil de få mulighet til å øve på disse 

ferdigheten, noe som kan føre til at metakognisjon innenfor metakognitiv kunnskap og 

metakognitive ferdighet kan styrkes. 

Det første forskningsspørsmålet handlet om hvordan elevene oppfattet at de var i egen 

læringsprosess, og for å kunne svare på dette tok jeg utgangpunkt i egenvurderingsskjemaet og 

besvarelsene deres. Funnene indikerer at de fleste elevene hadde en oppfatning av hvor de var 

i egen læringsprosess, men at det er en utfordring å få dem til å begrunne svaret sitt, og 

formulerer seg presist og nøyaktig. Som et resultat av dette vil det også være vanskelig å få full 

innsikt i hva de egentlig oppfatter, og få elever viste evnen til metakognisjon. 

Det andre forskningsspørsmålet handlet om hvordan elevene rettet egne prøveprestasjon er, og 

for å finne ut av dette så jeg på prøvebesvarelsene fra alle tre prøvene. Prøvene ga en god 

indikasjon på hvordan elevene faktisk rettet seg selv, og resultatet viste at elevene trenger mer 

trening på dette. Dersom elevene har regnet en oppgave feil må de vite nøyaktig hvordan de 

skal rette opp denne feilen og peke på hvor det gikk galt i utregningen. For å gjøre dette må de 

bli flinkere til å skrive kommentar til seg selv og rette opp i feilene sine.  

 

6.3 Implikasjoner for bruk av egenvurdering i 

matematikk og videre forskning 

Ut fra funnene mine viser resultatet at egenvurderingsskjema kan bidra til å trene på ferdigheter 

som kan styrke elevenes metakognisjon. Et eksempel på dette er å identifisere sine svakheter 

og vite hvordan man skal jobbe videre for å nå målet sitt. Resultatene fra prøvebesvarelsene 

indikerer at retting av egne prøver kan bidra til gjøre elevene mer bevisste på hvordan de faktisk 

presterer og gi læreren en indikasjon på om de forstår det de faktisk retter. Resultatene indikerer 

også at elevene trenger mer trening på vurdere seg selv og formulere seg presist. 

Videre viser studien at egenvurdering kan virke omfattende for elevene fordi det tar lang tid og 

blir kjedelig. For at egenvurdering skal fungerer som et godt verktøy i undervisningen, burde 

læreren prøve å engasjere elevene slik at de blir motiverte og får lyst til å engasjere seg i 
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egenvurdering. En mulig løsning kan være å skape variasjon i måten læreren gjennomfører 

egenvurdering, og et eksempel på dette kan være at elevene bytter på å vurderer seg selv og 

hverandre. Målet med egenvurdering ut ifra denne studien er å fremme metakognisjon. Selv om 

elevene gjennomfører en slik egenvurdering viser funnene at det ikke er en garanti for at dette 

faktisk skjer. En grunn til dette kan være at metakognisjon er uvant for elevene slik at ikke alle 

får det til. Dersom dette skjer må læreren ta grep slik at flere profiterer av egenvurderingen. Et 

eksempel på dette kan være at elevene ikke gjennomfører en egenvurdering etter hver eneste 

prøve, slik som de gjorde i mitt tilfelle. Læreren kan for eksempel bare velge ut to eller tre 

prøver. En annen mulighet kan være å få elevene til å snakke med hverandre slik at de kan dele 

tanker og opplevelser. Dette kan føre til at de også får nye inntrykk slik at nye tanker kan oppstå. 

I tillegg til dette kan læreren også presse elevene enda mer til å skrive hva som gikk galt på 

prøven, som en metode for å fremme metakognisjon. Utfordringen blir da å vite hvordan man 

skal gjennomføre dette, og et eksempel kan være at elevene skriver en logg etter timen om hva 

som spesifikt gikk galt. 

Som en implikasjon for videre forskning har oppgaven som hensikt å sette fokus på 

egenvurdering i matematikk. Jeg ønsket å se om dette kunne bidra til elvenes metakognisjon 

ved å analysere hvordan de selv oppfattet at de var i egen læringsprosessen, og hvordan de rettet 

egne prøver. Lærerplanene har satt et økt fokus på elevmedvirkning, som blant annet innebærer 

at elevene skal vurdere sitt egen arbeid og identifisere sine styrker og svakheter (Udir, 2010). 

Egenvurdering er altså et viktig tema og står blant annet oppført i forskrift til 

Utdanningsdirektoratet (2010) § 3-12. I tillegg vil den nye lærerplanene tre i kraft i løpet av 

2020, som vil si at det blir et økende fokus på dybdelæring. Egenvurdering kan gi elevene 

mulighet til å gjøre dette. Med dette mener jeg at oppgavens tema er aktuell for videre forskning 

og i den utdanningspolitiske debatten. 
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Vedlegg 1: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet til 

Hei! 

Mitt navn er Nanna Tinholt og jeg er masterstudent ved Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning, Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo. Jeg skriver master i 

matematikkdidaktikk og vil undersøke egenvurdering hos to 1T-klasser. Oppgaven har som 

hensikt å se om egenvurdering kan bidra til metakognisjon hos de utvalgte elevgruppene.  

Hva innebærer det å delta på forskningsprosjektet? 

Dersom du ønsker å delta må du gjennomføre en egenvurdering av eget arbeid. Dette innebærer 

at du retter din egen prøve etter et løsningsforslag som blir gitt og svarer på noen tilhørende 

spørsmål på et egenvurderingsskjema. Dette skal gjennomføres etter hver kapittelprøve 1, 2 og 

3. Spørsmålene handler om hvordan du som elev oppfatter at prøven gikk og hva du tenker 

rundt egen prestasjon. Et eksempel på dette er hva som gikk bra på prøven. Læreren din setter 

av tid i timen til å gjennomføre undersøkelsen og krever ingen forberedelser, eller ettarbeid  

Hva skjer med prøvene og egenvurderingsskjema etterpå? 

I etterkant av undersøkelsen vil besvarelsen din analyseres og kategoriseres. Analysen vil gi 

meg en oversikt av hvordan klassen har svart og se etter eventuelle mønster. Dataene vil bli 

behandlet helt anonymt og dere skal ikke skriver deres eget navn. Dere får utdelt nummer som 

deres skal skriver på prøven og på egenvurderingsskjemaet. 

Hvilke rettigheter har jeg som deltaker? 

Deltakelsen er frivillig og du kan trekke deg når som helst uten å oppgi noen grunn. Det er kun 

jeg som har tilgang til dataene og det vil ikke påvirke karakteren din i faget, eller relasjonen din 

med læreren. Dersom du velger å trekke deg vil besvarelsene din bli tatt bort og makulert. Etter 

at prosjektet er ferdig vil alle besvarelsene makulert. 

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt! 

 

Med vennlig hilsen Nanna Tinholt 

Tlf: 47660694 

e-post: nanna_tinho@hotmail.com 

mailto:nanna_tinho@hotmail.com
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Samle inn data til masteroppgave 1T 
 

Jeg har mottatt informasjonene om forskningsprosjektet, og er klar over hva det innebærer av 

meg elev og hvilke rettigheter jeg har. 

 

Navn/nummer:_____      Dato:____ 

 

Kryss av: 

 Jeg synes det er greit at studenten samler inn prøven min og ser på egenvurderingen jeg 

har gjort? 

Ja:  nei: 

 

 Jeg synes det er greit at studenten ser på egenvurderingsskjemaet mitt? 

Ja:  nei: 

 

 

 Jeg vil svare på tre spørreskjemaer i løpet av semesteret som handler om egenvurdering? 

Ja:  nei: 

 

 

 

Signatur:__________________________________________________ 
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Vedlegg 2: Prøve 1- algebra og førstegradsuttrykk  
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Prøve 2- funksjoner, andregradsuttrykk, potenser og logaritmer  
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Prøve 3 – Geometri og trigonometri 
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Vedlegg 3: Løsningsforslag til prøvene 

Løsningsforslag prøve 1 
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Løsningsforslag prøve 2 



91 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Løsningsforslag prøve 3 
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Vedlegg 4: Egenvurderingsskjema 

Egenvurderingsskjema 1T   Nummer:________  

    

1. Hva gikk spesifikt bra på prøven? Begrunn 

 

 

 

 

 

 

2. Hva gikk spesifikt ikke så bra på prøven? Begrunn  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hvordan klarte du å forstå hva du hadde gjort feil? Begrunn  
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4. Lærte du noe av å rette din egen matteprøven? Begrunn 

 

 

 

 

 

5. Fortell hva du egentlig synes om å rette egen matteprøve/fylle ut egenvurderingsskjema  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Forklar hvordan du skal jobbe videre for å nå målet ditt? Begrunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. På hvilken måte hjelper egenvurdering deg i matematikk? Begrunn 
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Vedlegg 5: Eksempelbesvarelsene 

 

 

Eksempelbesvarelse 1: elev 25, prøve 1 

 

Eksempelbesvarelse 2: elev 6 prøve 1 

 

Eksempelbesvarelse 3: elev 5, prøve 1 

 

Eksempelbesvarelse 4: elev 4, prøve 3 

 

Eksempelbesvarelse 5: elev 18, prøve 1 
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Eksempelbesvarelse 6: elev 10, prøve 2 

 

Eksempelbesvarelse 7: elev 13, prøve 1 

 

Eksempelbesvarelse 8: elev 2, prøve 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempelbesvarelse 9: elev 17 prøve 1 


