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Sammanfattning 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka lärares muntliga återkoppling till elever 

under matematiklektioner i årskurs 1–3 och i relation till elevernas förmåga att använda olika 

matematiska metoder. Vad lärare säger och vad de väljer att rikta uppmärksamhet mot i sin 

återkoppling till elever är nämligen av betydelse. För datainsamling har observation använts 

som metod. Sex lärare undervisandes på lågstadiet har vardera observerats under två 

matematiklektioner. Efter analys av observationsdata, utifrån det teoretiska ramverket med 

inspiration av Björklund Boistrup (2010), kunde en mängd olika sorters återkopplingar 

urskiljas. Resultatet visar att lärarnas muntliga återkoppling kan vara antingen bakåtsyftande 

eller framåtsyftande, vilka i sin tur kan delas upp i olika kategorier. Den bakåtsyftande 

återkopplingen består av de fyra kategorierna berömmande och uppmuntrande, bekräftande och 

upprepande, positivt frågande samt ifrågasättande och påpekande av fel. Den framåtsyftande 

återkopplingen består av de tre kategorierna instruerande och uppmanande, utmanande - öppna 

frågor samt stöttande - ledande frågor. Dessa återkopplingar kan skifta mellan att ha litet/inget 

fokus på matematiska innehållet eller vara riktad mot matematiska processer samt i några fall 

ha ett fokus på eleven som person. Som en slutsats kan det konstateras att vissa kategorier och 

fokus förekom i större utsträckning än andra. All återkoppling kan dock enligt forskning inte 

betraktas som effektiv för elevers lärande och prestationer i matematik.  
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Muntlig återkoppling, lärare, matematik, årskurs 1–3 
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1. Inledning 
Ett av skolans huvudfokus vid pedagogiska bedömningar är att främja lärandet menar 

Pettersson (2007, s. 1). Lundahl (2014, s. 51) stärker detta påstående då han menar att det är 

viktigt att bedömningar i skolan framför allt används i syfte att främja lärandet snarare än att 

mäta det. Enligt Skolverket (2011b, s. 7) är ett syfte med lärarens bedömning således att 

använda bedömningen till att återkoppla för lärande. I en formativ bedömning ingår det därför 

att eleverna ges återkoppling utifrån en lägesbeskrivning för att deras lärande ska kunna stärkas 

förklarar Jönsson (2013, s. 15).  

I min litteraturstudie om formativ bedömning i matematikundervisningen var syftet att, utifrån 

aktuell forskning, undersöka vad som kan krävas för att den formativa bedömningen i 

matematik-undervisningen ska bidra till att stärka elevers matematiska lärande (Jacobs, 2017, 

s. 7). I litteraturstudiens resultat framgick det bland annat att hur lärarna väljer att organisera 

matematikundervisningen kan ses som en förutsättning för att formativ bedömning ska kunna 

stärka det matematiska lärandet hos elever i årskurs 1–6 (se Munroe, 2016; Brookhart, 

Andolina, Zuza & Furman, 2004). Men även lärarnas förmåga att omvandla information från 

en bedömning till framåtsyftande instruktioner för eleven och att kunna göra återkopplingar (ge 

feedback) ansågs vara viktigt för en formativ bedömning med fokus på elevernas lärande (se 

Björklund Boistrup, 2010; Heritage & Niem, 2006). Detta med att ge återkoppling/feedback 

lyfts således fram i litteraturstudiens resultat (Jacobs, 2017) men även Lundahl (2014, s. 127) 

framhåller denna bedömningshandling som mycket central i den formativa 

bedömningsprocessen. Vidare poängterar Pettersson (2011, s. 10) att den 

feedback/återkoppling som ges, med avseende på form och innehåll, kan ha stor betydelse för 

elevens lärande.   

I Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011) nämns det inte explicit 

något om återkoppling gällande elevernas lärande i matematik. En formulering som ändå går 

att koppla till detta återfinns i avsnittet ”Bedömning och betyg” under de övergripande målen 

och riktlinjerna för utbildningen. Där står det att lärarna ska bedöma elevernas 

kunskapsutveckling utifrån kunskapskraven och informera eleverna både muntligt och skriftligt 

om resultat samt vad som är i behov av utveckling (Skolverket 2011c, s. 18). I Skolverkets 

stödmaterial Bedömning för lärande i matematik årskurs 1–9 tas det upp en del frågor som 

lärare bör ställa till sig själva i förhållande till bedömning i matematik, men där finns däremot 

inga givna svar på dessa frågor. En fråga handlar om vad lärare ska ge gensvar på och hur det 

ska ges för att stimulera elevens fortsatta kunskaps-utveckling i matematik (Skolverket, 2014, 

s. 7). Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag märkt att det under 

matematiklektionerna på lågstadiet förekommer muntlig återkoppling mellan lärare och elever, 

dock har jag inte uppmärksammat mer specifikt vad som egentligen sägs. 

Trots att litteraturstudiens resultat framhäver lärarens återkoppling och likaså att forskning visar 

att rätt sorts återkoppling till eleverna kan ge positiva effekter för deras lärande lyfts detta inte 

tydligt fram i skolans styrdokument. Utifrån mina egna bristande erfarenheter kring lärares 

återkoppling i skolan har det gjort att ett intresse har väckts för att vilja ta reda på mer om den 

muntliga återkoppling som sker under matematiklektioner i olika lågstadieklassrum. Jag skulle 

vilja undersöka detta i samband med att eleverna deltar i lärarens genomgångar, vid arbete i 

matematikböcker eller med andra uppgifter där eleverna använder olika matematiska metoder. 

Frågor som uppstått är vilken muntlig återkoppling som främst förekommer under olika 

matematiklektioner i årskurserna 1–3 samt vilket fokus lärarnas återkoppling uppvisar i relation 

till elevernas förmåga att använda matematiska metoder? Svar på dessa frågor skulle kunna ge 

verksamma lärare kunskap om hur deras återkoppling till eleverna förhåller sig till det forskning 

anser har mest positiva effekter för elevers lärande i matematik.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka lärares muntliga återkoppling till elever 

under matematiklektioner i årskurs 1–3 och i relation till elevernas förmåga att använda olika 

matematiska metoder. 

Syftet preciseras i följande två frågeställningar: 

• Vilken sorts muntlig återkoppling ger lärare till eleverna?  

• Vilket fokus har lärares muntliga återkoppling?  

 

3. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet redogörs det för vad styrdokumenten skriver om återkoppling och även vad 

studiens specifika fokus på matematiska metoder innebär. Därefter följer en genomgång av 

tidigare forskning om återkoppling som anses vara relevant för studiens resultat och fortsatta 

diskussion samt en presentation av det sociokulturella perspektivet som studien grundas på. 

Slutligen presenteras studiens teoretiska ramverk som det insamlade empiriska materialet har 

analyserats utifrån.  
 

3.1 Styrdokument  
I stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan står det att en god bedömningspraktik bedrivs av 

lärare som ger formativ återkoppling till eleverna som de kan använda för att utveckla sina 

förmågor (Skolverket, 2011b, s. 62). I ett annat av Skolverkets stödmaterial, inriktat mot 

bedömning för lärande i matematik i årskurserna 1–9, omnämns den ”komplicerade 

bedömningen”. Där framgår att vi bör undvika att använda värderande omdömen så att 

bedömning blir ett konstruktivt verktyg för elevers lärande och lärares undervisning i matematik 

(Skolverket, 2014, s. 7). I riktlinjerna i Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshem 2011) kan återkopplingen även tolkas som viktig då det är lärarens ansvar att se till 

att ”eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt” (Skolverket, 2011c, s. 14). 

 

3.2 Matematiska metoder  
Enligt kursplanen i matematik är ett syfte med matematikundervisningen att det ges 

förutsättningar till eleverna att utveckla förtrogenhet med grundläggande metoder och hur dessa 

används (Skolverket, 2011c s. 62). Ett av de långsiktiga målen som nämns i kursplanen är att 

eleverna ska utveckla förmågan att ”välja och använda lämpliga matematiska metoder för att 

göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (ibid., s. 62), vilket också har varit ett fokus i denna 

studie i samband med observationerna. Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

handlar denna förmåga om att kunna identifiera vilken metod som är mest lämplig i varje 

enskild situation och därefter på ett mer eller mindre effektivt sätt kunna använda denna metod. 

I förmågan ingår bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar samt beräkningar med 

digitala hjälpmedel (Skolverket, 2011a, s. 10). Progressionen i förmågan att välja och använda 

lämpliga matematiska metoder utgår i de tidigare årskurserna från att eleven med viss 

anpassning till sammanhanget kan välja och använda metoder för att göra enkla beräkningar 

och lösa enkla rutinuppgifter (ibid., s. 29). Vidare står det i kommentarmaterialet att det är 

viktigt för elevernas matematiska förståelse och fortsatta kunskapsutveckling i matematikämnet 

att ”kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder samt att behärska procedurer och 

rutinuppgifter” (ibid., s. 9). Matematisk förmåga benämns ofta som kompetens och handlar om 

att vilja och kunna behärska matematiken (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010, s. 25). 

Matematiska metoder som det beskrivs enligt styrdokumenten kan närmast liknas vid 

kompetensen ”behärskande av procedurer” som bland annat innefattar en smidig och effektiv 

tillämpning av olika procedurer samt ”hjälpmedelskompetensen” som innebär en kännedom om 
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och förmåga att använda miniräknare och andra hjälpmedel (Mouwitz, Emanuelsson & 

Johansson, 2003, s. 23).   
 

3.3 Formativ bedömning och återkoppling 

Syftet med en formativ bedömning, även kallad bedömning för lärande, är att kunna påverka en 

pågående läroprocess mot det bättre (Lundahl 2014, s. 52). Bedömning för lärande bör ske 

kontinuerligt och syfta till att utveckla både lärande och undervisning (Skolverket, 2014, s. 8). 

I en känd forskningsöversikt beskrivs formativ bedömning som alla de aktiviteter som lärare 

och/eller deras elever är delaktiga i och som kan ge återkopplande information som används för 

att anpassa undervisningen och de läraktiviteter som de är involverade i (Black & Wiliam, 1998, 

s. 1–2). 

Thompson och Wiliam (2007) är två framstående forskare inom internationell bedömnings-

forskning som har tagit fram fem strategier för formativ bedömning: 

strategi 1: att tydliggöra skolans mål och kvaliteter av kunskap samt betygsnivåer 

strategi 2: att skapa synliga tecken på elevers lärande 

strategi 3: att ge feedback/återkoppling som utvecklar lärandet 

strategi 4: att få eleverna att bli resurser för varandra 

strategi 5: att se till att eleverna tar lärandet i egna händer                                                              

              (Thompson & Wiliam, 2007, s. 7; Lundahl, 2014, s. 84–85).  

Den tredje strategin handlar således om att ge en återkoppling som kan utveckla elevernas 

lärande (Lundahl, 2014, s. 84). Återkoppling eller feedback är inte detsamma som formativ 

bedömning. Återkopplingen är ett viktigt steg i den formativa bedömningen, men är endast 

formativ om den återkopplande informationen används av eleven för att förbättra sin prestation 

(Wiliam, 2005, s. 27). Black och Wiliam (1998, s. 36) fastslår i sin forskningsöversikt att 

kvalitén av den återkoppling som ges har stor betydelse för arbetet med formativ bedömning.  

Det finns flera studier som visar att återkoppling är en av de mest effektiva faktorer som kan 

påverka elevers lärande (se Hattie och Timperley, 2007). Men Jönsson (2013, s. 88) poängterar 

att det finns flera olika faktorer som påverkar återkopplingens effekt på lärandet, ifall den blir 

stark eller svag, positiv eller negativ. Det är därför viktigt vad återkopplingen innehåller (vilken 

information), hur den ges, vem som återkopplar och vem som tar emot informationen samt när 

återkopplingen ges. Jönsson (2013, s. 89) menar vidare att återkoppling som inte innehåller 

tillräckligt med information som hjälper eleverna framåt i sitt lärande kan räknas som summativ 

återkoppling. 

Lundahl (2014, s. 54–55) menar att det är viktigt att skilja mellan återkoppling och det som 

kallas ”kunskap om resultat”, vilket är en enklare form av återkoppling. Den sistnämnda kan ge 

information om varför ett provresultat ser ut som det gör men innehåller ingen ytterligare 

information om hur resultatet skulle kunna förbättras. Denna explicita information om vägen 

fram till ett förbättrat resultat, det är det som utmärker en formativ återkoppling.  

Definitionerna av detta begrepp är många men de flesta antyder ändå att det handlar om att 

information ska föras vidare så att det leder till förbättrat lärande eller förbättrad prestation. En 

känd definition av det engelska begreppet feedback (återkoppling) är följande: ”Feedback is 

information about the gap between the actual level and the reference level of a system parameter 

which is used to alter the gap in some way” (Wiliam, 2009, s. 19, citerad av Lundahl, 2014, s. 

55). Shute (2008, s. 154) definierar återkoppling som information kommunicerad till eleven i 

syfte att ändra hans/hennes tänkande eller beteende och förbättra lärandet. Hattie och Timperley 

har i sin forskningsöversikt använt sig av definitionen: ”In this review, feedback is 

conceptualized as information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, self, 

experience) regarding aspects of one’s performance or understanding.” (Hattie & Timperley, 
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2007, s. 81). Det är främst utifrån Hattie och Timperley (2007) som begreppet återkoppling i 

denna studie därför definieras som: den information som ges från en agent (läraren) gällande 

någons (elevernas) prestationer eller förståelse i matematik. 

 

3.4 Effektiv återkoppling 
En effektiv återkoppling besvarar frågorna ”Vart är jag på väg?”, ”Hur går det för mig?” och 

sist men inte minst ”Hur ska jag komma vidare?”. Syftet med denna återkoppling är att minska 

avståndet mellan nuvarande förståelse/prestationer och uppsatta mål (Hattie & Timperley, 

2007, s. 87; Thompson & Wiliam, 2007, s. 7; Björklund Boistrup, 2013, s. 26). Återkoppling 

relaterad till frågan ”Hur går det för mig?” leder ofta till att det skapas ytterligare uppgifter eller 

återkoppling angående frågan ”Hur ska jag komma vidare?” vilket i sin tur hänger samman med 

den målrelaterade frågan ”Vart är jag på väg?” (Hattie & Timperley, 2007, s. 90). Att minska 

avståndet mellan där eleverna befinner sig just nu och var målet är, det är det som leder till en 

effektiv återkoppling (Sadler, 1989, refererad av Hattie & Timperley, 2007, s. 90).  

Vad gäller återkoppling till elever tar Shute (2008) i sin forskningsöversikt om formativ 

återkoppling upp ett par saker som lärare bör tänka på samt försöka att undvika. Bland annat 

bör lärare undvika att använda ledtrådar som alltid leder till det korrekta svaret (Shute 2008, s. 

179). Likaså ska det inte ges återkoppling som skulle kunna ta bort elevens hopp eller påverka 

elevens självaktning. Slutligen bör det ges sparsamt med beröm, om ens någon alls eftersom 

återkoppling riktat mot eleven kan ta fokus från uppgiften och således även lärandet (ibid., s. 

178). Det finns även ett par saker som lärare bör göra när det kommer till återkoppling. Till att 

börja med ska återkopplingen fokusera på uppgiften och eventuella förbättringsförslag, inte 

eleverna. Det bör endast ges så pass mycket information så att det är tillräckligt för att hjälpa 

eleverna. Det har visat sig att återkoppling som är allt för komplex inte gynnar lärandet jämfört 

med en mer enklare återkoppling. Återkopplingen behöver dessutom vara specifik och tydlig, 

vilket annars kan hindra lärandet och göra eleverna frustrerande. Om det är möjligt bör läraren 

tydligt koppla samman informationen med mål och deras prestation (ibid., s. 177).  

 

3.4.1 Tre bedömningsaktiviteter  
Hattie och Timperley (2007) har tagit fram en modell för effektiv återkoppling, där de tre 

ovanstående frågorna ”Vart är jag på väg?”, ”Hur går det för mig?”, ”Hur ska jag komma 

vidare?” hör samman med tre olika bedömningsaktiviteter: feed up, feed back och feed forward 

(Hattie & Timperley, 2007, s. 87–88). Bedömningsaktiviteterna kan på svenska översättas till: 

målinriktad återkoppling, bakåtsyftande återkoppling och framåtkoppling (Björklund Boistrup, 

2013, s. 26). Det är dessa svenska översättningar som i fortsättningen kommer att användas i 

denna studie.  

Målinriktad återkoppling  

Den målinriktade återkopplingen, även kallad feed up, hör ihop med återkopplingsfrågan ”vart 

är jag på väg?” eller ”vad är målen?” (Hattie & Timperley, 2007, s. 86–87). Den förekommer 

ofta tillsammans med bakåtsyftande eller framåtsyftande återkoppling och inbegriper både 

nationella mål (såsom kunskapskrav), lärobokens mål och mer lokala/konkretiserade mål som 

finns på skolan (Björklund Bositrup, 2010, s. 95–96). Om läraren däremot hänvisar till ett 

matematiskt innehåll som klassen arbetar med räknas det inte som en målinriktad återkoppling 

(ibid., s. 78). Genom denna återkoppling får eleven reda på vad skolan menar med en god 

kunskapskvalitet (Björklund Bositrup, 2013, s. 73).  

Bakåtsyftande återkoppling  

Den bakåtsyftande återkopplingen, även kallad feed back, kan kopplas ihop med frågan ”hur 

går det för mig?” eller ”vilken utveckling har gjorts i förhållande till målen?” (Hattie & 
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Timperley, 2007, s. 86, 89). Denna återkoppling kan sägas vara bakåtsyftande eftersom att den 

riktar sig mot sådant som eleven redan har gjort, antingen vid ett tidigare tillfälle eller pågående 

aktivitet (Björklund Boistrup, 2010, s. 77). Återkopplingen kan ges från lärare till elev eller från 

elev till elev (ibid., s. 70). Bakåtsyftande återkoppling är effektiv om den innehåller information 

om progressionen, men alltför ofta utgår man från tester eller prov som inte ger tillräckligt med 

information för att läraren och eleverna ska få reda på hur det går för dem (Hattie & Timperley, 

2007, s. 89).  

Framåtkoppling  

Den framåtriktade återkopplingen, även kallad feed forward, hör således ihop med den tredje 

frågan ”hur ska jag komma vidare?” eller ”vad bör göras för att en progression ska ske?”. Att 

kunna ge svar på framåtkopplingens fråga sägs ha en mycket stark inverkan på lärandet. Detta 

skulle därför kunna handla om att bland annat ge utmaningar, överlämna ett större ansvar till 

eleven över läroprocessen samt en tillgång till fler strategier och metoder att använda vid 

uppgifter (Hattie & Timperley, 2007, s. 86, 90). Vikten av framåtkoppling poängteras även av 

Wiliam (1999, s. 4) som menar att återkopplingen till eleverna bör fokusera på vad de behöver 

förbättra i stället för att tala om hur bra de har gjort något, likaså bör återkopplingen inte bygga 

på jämförelser med andra. 
 

3.4.2 Återkopplingens fyra olika nivåer  

Som det nämndes i tidigare avsnitt (3.3) menade Jönsson (2013, s. 88) att återkopplingens 

effektivitet kan påverkas av en rad olika faktorer (såsom innehåll, tillvägagångsätt, 

givare/mottagare och tidpunkt). Det handlar därför inte bara om att återkopplingen innehåller 

tillräckligt med lämplig information, utan det är minst lika viktigt att återkopplingen ges på ett 

sätt som kan främja elevernas lärande (Jönsson, 2013, s. 94). Hattie och Timperley (2007, s. 

87) har i sin omtalade teoretiska modell för effektiv återkoppling utformat fyra nivåer som 

återkopplingen kan ges på: återkoppling på uppgiftsnivå, återkoppling på processnivå, 

självreglerande återkoppling samt återkoppling på personlig nivå.  

Återkoppling på uppgiftsnivå  

Denna sorts uppgiftsrelaterade återkoppling kan sägas vara den vanligaste förekommande på 

skolor. Den kallas ofta för ”korrekt återkoppling” eller ”kunskap av resultat” eftersom att den 

ofta kopplas samman med vad som är korrekt, smakfullt, funktion samt andra olika kriterier i 

samband med utförandet av uppgifter. Denna nivå av återkoppling består av information kring 

hur väl en uppgift utförts, såsom att korrekta svar urskiljs från de felaktiga och att det ges mer 

eller annan information. Detta leder ofta till att det byggs upp en mer ytlig kunskap hos eleven 

(Hattie & Timperley, 2007, s. 91). Lärare brukar ofta blanda denna sorts återkoppling med en 

som även riktar sig mot eleven som person, i form av formuleringar som ”Bra, det där är rätt”. 

Detta har dock visat sig kunna försvaga den uppgiftsrelaterade återkopplingens verkan på 

lärandet. Återkoppling på uppgiftsnivå är mest effektiv när den innehåller information baserat 

på elevers felaktiga uppfattningar och när den dessutom bistår med information gällande 

felaktiga teorier som kan leda till att utveckla mer effektiva och användbara strategier för att 

utföra och förstå uppgiften (Hattie & Timperley, 2007, s. 102).  

Återkoppling på processnivå  

Den processrelaterade återkopplingen fokuserar på de bakomliggande processerna i uppgifter 

samt de processer som kopplar samman uppgifter eller skiljer dem från varandra (Hattie & 

Timperley, 2007, s. 93). Återkoppling på processnivå fokuserar på process- och 

färdighetskunskaper som är återkommande och kan användas i andra liknande uppgifter 

(Jönsson, 2013, s. 95). Att ge återkoppling på processnivå tycks vara effektivare om man vill 

uppnå ett djupare lärande, jämfört med återkoppling på uppgiftsnivå som främjar elevers 

minneskunskaper (Hattie & Timperley, 2007, s. 93).  
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Självreglerande återkoppling  

Denna nivå av återkoppling som på engelska heter ”self-regulation level” brukar ibland även 

kallas för återkoppling på metakognitiv nivå (Jönsson, 2013, s. 94). Den innefattar en 

samverkan mellan engagemang, kontroll och tillit. Det handlar om sättet eleven kontrollerar, 

leder och justerar handlingar mot ett lärandemål, vilket bland annat kräver en del 

självbehärskning och självdisciplin (Hattie & Timperley, 2007, s. 93). Återkopplingen innebär 

att läraren erbjuder eleverna strategier och lär dem att reflektera över och reglera sitt lärande, 

som de sedan kan använda i självbedömningar. Detta ökade ansvar över sitt egna lärande kan 

få positiva effekter för elevernas fortsatta prestationer (ibid., s. 94).   

Återkoppling på personlig nivå  
Den sista och fjärde nivån av återkoppling fokuserar på eleven som person och är en mycket 

vanlig återkoppling som lärare ger till sina elever i klassrumssituationer. Denna personliga 

återkoppling kan handla om positiv uppskattning i form av beröm, där uttryck som ”Bra tjejen” 

eller ”Bra jobbat” är vanligt förekommande. Däremot innehåller den inte mycket 

uppgiftsrelaterad information och det gör att eleven inte blir tillräckligt engagerad i 

lärandemålen och saknar förståelse för uppgiften (Hattie & Timperley, 2007, s. 96). Denna 

återkoppling riktad direkt mot eleven har även visat sig vara den minst effektiva för elevernas 

lärande (ibid., s. 90). Wiliam (1999, s. 3) tillägger att denna personliga återkoppling till och 

med kan förvärra elevernas prestationer om den riskerar att påverka deras självaktning och 

självbild. 
 

3.5 Fördröjd och direkt återkoppling  
Själva tidpunkten för återkopplingen är mycket viktig. Om den ges för snabbt, innan eleverna 

har haft en chans att arbeta med ett problem, finns en risk att de lär sig mindre (Wiliam, 1999, 

s. 2; Wiliam, 2005, s. 26). Det är heller inte lämpligt att störa elever som är upptagna och flitigt 

arbetar med något bara för att ge återkoppling. Att störa en elev som är djupt fokuserad och på 

egen hand försöker lösa ett problem eller en uppgift, kan upplevas som mycket frustrerande för 

eleven vilket till och med kan hämma elevens lärande (Shute, 2008, s. 178). Direkt återkoppling 

sägs ofta kunna hjälpa till att fixa fel som precis gjorts och snabbt leda till större framsteg samt 

ett mer effektivt lärande. Direkt återkoppling är även till fördel för bevarandet av elevers 

procedur- eller begreppskunskaper i matematik (Shute, 2008, s. 179). Vid svåra uppgifter bör 

direkt återkoppling ges till eleverna, medan det vid relativt enkla uppgifter i stället bör ges 

fördröjd återkoppling. Fördröjd återkoppling förknippas ofta med en större förmåga att kunna 

överföra kunskaper och färdigheter mellan olika situationer och sammanhang (Shute 2008, s. 

179).  

 

3.6 Teoretiskt perspektiv – Det sociokulturella  
Fokus i denna studie är riktad mot den kommunikation (återkoppling) som sker mellan lärare 

och elever. Det blir därför naturligt att anlägga ett sociokulturellt perspektiv till studien eftersom 

att kommunikationen anses vara mycket betydelsefull för lärandet och utvecklingen (Säljö, 

2000). Kommunikativa processer blir därmed att ses som centrala då det är genom 

kommunikation som människor involveras i kunskaper och färdigheter. Barnet kan även genom 

att lyssna på andra bli medveten om vad som är intressant och viktigt att uppmärksamma i olika 

situationer (ibid., s. 37). Skolan ses således som en viktig plats för kognitiv och social 

utveckling genom dess kommunikativa praktiker som erbjuder barnet möjlighet att utvecklas 

(ibid., s. 122–123). 

Med ett sociokulturellt perspektiv på lärandet sägs barnet vara beroende av stöd och hjälp från 

en mer kompetent person, oftast i form av en vuxen (Säljö, 2013, s. 193). Läraren har en viktig 

roll för elevernas utveckling av kunskaper och färdigheter genom att läraren vägleder dem i sin 
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lärandeprocess (Kinard & Kozulin, 2012, s. 68; Säljö, 2013, s. 192). Ett så kallat guidat lärande 

anses vara viktigt för barnets utveckling då en mänsklig mediator, i form av en lärare, kan 

förstärka, reducera, upprepa och tolka omvärlden samt göra den mer sammanhängande för 

barnet (Kinard & Kozulin, 2012, s. 80). En förutsättning för detta är en mediering av 

transcendens som innebär att barnet får lära sig att använda sina lärandeerfarenheter på andra 

uppgifter vid senare tillfällen och inte enbart till den specifika uppgift som har lärts in (ibid., s. 

85).  

Scaffolding, eller det svenska ordet stöttning, förknippas ofta med denna teori (Säljö, 2013, s. 

194). Kommunikativ stöttning kan handla om att en vuxen hjälper barnet att strukturera ett 

problem genom att visa var man kan börja och hur man sedan kan gå vidare (Säljö, 2000, s. 

123). Om denna stöttning äger rum inom barnets närmaste utvecklingszon kan ett lärande ske 

utifrån de kunskaper som den mer kunnige personen besitter (Säljö, 2013, s. 194). Enligt den 

framstående pedagogen och filosofen Lev Semenovich Vygotskij innebär detta begrepp zonen 

mellan det som barnet kan klara av utan stöd från andra och det som barnet enbart kan klara av 

om det får stöd av andra (Vygotsky 1978, refererad av Säljö, 2011, s. 167). Utvecklingszonen 

är där den lärande (barnet) är mest mottaglig för stöttning och förklarande instruktioner från en 

mer kompetent person (den vuxne). Det är viktigt att kommunikationen till barnet inte befinner 

sig på en alltför abstrakt och avancerad nivå för att den ska kunna fungera som ett stöd för 

barnet. Exempelvis bör inte för svåra uttryck användas vid instruerandet. Hänsyn behöver 

därför tas till barnets intellektuella nivå och nuvarande färdigheter (Säljö, 2000, s. 123). 

 
3.7 Studiens teoretiska ramverk  
Denna studies teoretiska ramverk bygger på Björklund Boistrups avhandling Assessment 

discourses in mathematics classrooms: A multimodal semiotic study (2010), en av studierna i 

tidigare litteraturstudies resultat (Jacobs, 2017). Dessutom återfinns tillhörande svenska 

översättningar av Björklund Boistrup (2013). I följande avsnitt ges kortare beskrivningar till de 

olika kategorier av bakåtsyftande återkoppling (feed back), framåtkoppling (feed forward), 

målinriktad återkoppling (feed up) samt en presentation av olika bedömningsfokus.  
 

3.7.1 Bakåtsyftande återkopplingar   

Björklund Boistrup (2010, s. 75) menar att det finns olika former av bedömningshandlingar, i 

relation till återkoppling, som kan utmärka sig i (matematik)klassrum i kommunikationen 

mellan lärare och elever. Vad gäller bakåtsyftande återkopplingar kan de delas in i tre 

kategorier:  

Värderande återkoppling: Med detta menas att läraren gör värderande utlåtanden angående 

elevens prestationer, i termer av ”bra” eller ”dåligt”. I denna kategori förekommer belöningar, 

bestraffningar, beröm och missnöje (Björklund Boistrup, 2010, s. 78). I en tabell har Björklund 

Boistrup (2013, s. 85) listat och beskrivit dessa olika bedömningshandlingar med konkreta 

exempel. Där framgår det att vid belöningar kan eleven exempelvis få en guldstjärna och som 

straff då eleven inte presterat tillfredsställande i matematik kan det resultera i något negativt för 

eleven. Vad gäller beröm kan läraren uttrycka ”Bra jobbat” med ett leende och ljus röst medan 

ett visat missnöje ofta märks av genom att elevens prestation nedvärderas och läraren har 

neddragna mungipor och använder en sträv röst. 

Konstaterande återkoppling: Detta visar sig ofta genom att läraren på ett neutralt sätt visar ett 

erkännande av elevens lärande utan att göra en värdering eller använda en ljus/mörk ton i rösten. 

Det innebär att läraren antingen kan hålla med eller inte hålla med angående något matematiskt 

som en elev sagt. Ofta visar sig detta genom att läraren upprepar vad eleven sagt (Björklund 

Boistrup, 2010, s. 83–84).  
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Återkoppling som intresse: Detta handlar om att visa intresse för det matematiska som eleven 

har uppvisat och ge en återkoppling. Läraren ser därmed ut att vara engagerad i elevens 

resonerande och använder ofta en ljusare röst samt ställer frågor till eleverna snarare än att säga 

till dem. Lärarens tonfall och att eleverna blir tillfrågade kan därför sägas vara utmärkande för 

denna kategori av bakåtsyftande återkoppling (Björklund Boistrup, 2010, s. 88).  
 

3.7.2 Framåtkopplingar  

Som nämndes i föregående avsnitt menar Björklund Boistrup (2010, s. 75) att finns det olika 

former av bedömningshandlingar som utmärker sig i matematikklassrum i kommunikationen 

mellan lärare och elever, vilket även gäller vid framåtkopplingar i form av de två kategorierna: 

Framåtkoppling som guidning: Här ges information från lärare till elev angående vad som ska 

göras framöver i arbetet med matematik och fungerar därmed som en instruerande 

framåtkoppling. Exempelvis kan läraren tala om vilken sida eleven ska arbeta på eller vilket 

matematiskt innehåll som eleven förväntas lära sig (Björklund Boistrup, 2013, s. 68, 86; 

Björklund Boistrup, 2010, s. 93).  

Framåtkoppling som utmaning: Här blir eleven utmanad i sitt matematiska kunnande genom 

att läraren ställer öppna frågor som kan ha flera olika svar eller lösas på olika sätt, vilket eleven 

därmed ges chans att få välja mellan (Björklund Boistrup, 2013, s. 71; Björklund Boistrup, 

2010, s. 94). Att ge utmaningar har enligt forskning visat sig ge positiva effekter för elevers 

lärande (Hattie 2009, refererad av Björklund Boistrup, 2010, s. 94).  
 

3.7.3 Målinriktad återkoppling 

Björklund Boistrup (2010, s. 96) menar att denna återkoppling kan ske i samband med att 

läraren ger framåtkoppling eller bakåtsyftande återkoppling till en elev. Läraren kan då välja 

att även upplysa eleven om antingen nationella mål (såsom kunskapskrav), lärobokens mål och 

skolans lokala/konkretiserade mål. Det går därför att skilja mellan: Målinriktad bakåtsyftande 

återkoppling samt Målinriktad framåtkoppling. 
 
3.7.4 Fyra olika bedömningsfokus  
Med inspiration från Hattie och Timperleys (2007) modell med fyra nivåer av återkoppling 

har Björklund Boistrup (2010) i sin forskning utvecklat fyra fokus för bedömning som har 

visat sig vara framträdande i kommunikationen mellan lärare och elever under 

matematiklektioner:  

Procedurer med litet matematiskt innehåll (uppgiftsnivå)  

Fokus är här riktat mot uppgiften och tillhörande procedurer samt det rätta svaret och vad eleven 

borde göra. Det kan även handla om antal uppgifter som eleven gjort eller ska göra, att läraren 

lotsar eleven och förenklar uppgiften samt återkopplar på ett allmänt sätt och endast säger 

”Bra”. Det är mindre fokus på elevens lärande eller vägen fram till svaret. Detta fokus ökar inte 

elevernas möjlighet att lära sig matematik eftersom att det inte finns något fokus på själva 

matematiken (Björklund Boistrup, 2010, s. 111; Björklund Boistrup, 2013, s. 92, 120).  

Processer (processnivå)  

Här är fokus inriktat på de processer i matematik som behövs för att lösa uppgifter och en tydlig 

koppling finns till lärandet i matematik som eleven visar. Det han handla om att hantera ett visst 

matematiskt innehåll, såsom att känna till matematiska regler, men även att hantera, definiera 

och beskriva metoder eller begrepp samt att motivera eller argumentera för svar och lösningar. 

Detta fokus på matematiska processer ökar också elevens möjlighet att lära sig de processer 

som läraren tar upp i återkopplingen (Björklund Boistrup, 2010, s. 111; Björklund Boistrup, 

2013, s. 92, 120). 
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Självreglerande (metakognitiv nivå)  

Fokus är riktad mot lärandeprocessen och elevens självreglerande. Lärarens återkoppling till 

eleven syftar till att elevens matematiklärande ska bli mer självständigt. Det kan handla om hur 

eleven själv kontrollerar om en uppgift är för svår eller för lätt, om eleven ansvarar för att fokus 

är riktat mot det som är tänkt och om så behövs kan vidta åtgärder för att komma vidare i sin 

utveckling (Björklund Boistrup, 2010, s. 111; Björklund Boistrup, 2013, s. 92, 122).  

Eleven som person (Personnivå) 

Återkopplingens fokus riktas mot eleven och dess egenskaper. Det används därför ofta 

formuleringar kring hur eleven är, exempelvis såsom ”Du är bra på matematik”. Detta fokus 

skapar inte någon kommunikation så att elevens lärande i matematik gynnas (Björklund 

Boistrup, 2010, s. 113; Björklund Boistrup, 2013, s. 91, 120).  
 

 

4. Metod 
I metodkapitlet redogörs det för studiens datainsamling (observations som metod) och hur detta 

har gått till. Därefter följer en presentation av hur urvalet har gått till och de forskningsetiska 

principer som studien har förhållit sig till. Slutligen redogörs det för begreppen validitet och 

reliabilitet i förhållande till studien samt ett avslutande avsnitt med beskrivning av 

dataanalysen.          
 

4.1 Datainsamling  
Kvalitativa undersökningar har som mål att uppnå förståelse för det undersökta området 

(Larsen, 2009, s. 24), vilket även gäller för denna studie. De vanligaste kvalitativa metoderna 

för att samla in data är genom att göra intervjuer och observationer (ibid., s. 83). I denna studie 

har enbart observationer använts till datainsamlingen gällande lärares återkoppling till elever 

under matematik-lektioner i årskurs 1–3.  
 

4.1.1. Observation som metod  

Jag ville med denna empiriska studie undersöka lärares muntliga återkoppling till elever under 

matematiklektioner i årskurs 1–3 och ta reda på vilken återkoppling som lärare ger samt vilket 

fokus denna återkoppling har i relation till elevers förmåga att använda olika matematiska 

metoder. Beslutet att välja observation som metod togs mycket tidigt i arbetsprocessen då denna 

metod ansågs vara mest lämpad för att besvara studiens frågeställningar. Jag har även gjort en 

del mindre observationsstudier under utbildningens gång och har därmed en viss erfarenhet 

kring användandet av metoden. Detta är några viktiga strategiska överväganden man bör göra 

och som därmed kan styra valet av metod menar Bjørndal (2005, s. 107).  

I pedagogiska sammanhang handlar observationer om att göra uppmärksammade iakttagelser, 

vilket betyder att något med pedagogiskt värde observeras på ett koncentrerat sätt (Bjørndal, 

2005, s. 26). I denna studie har observationer av så kallade första ordningen använts. Det 

innebär att jag som observatör har haft den primära uppgiften att observera pedagogiska 

situationer i skolan, vilket i mitt fall var den muntliga återkopplingen under matematiklektioner. 

Detta skulle därmed kunna säkerställa observationernas kvalitet då fokus under observationerna 

endast har varit riktat mot lärarens återkopplingar (ibid.). I studien har icke-deltagande 

observation förekommit och det betyder att jag endast har varit en åskådare i klassrummet som 

försökt att inte påverka lärarens beteende med min närvaro (Larsen, 2009, s. 90). 

Observationerna har dessutom varit av öppen karaktär då jag i förväg har informerat deltagande 

lärare om min studie så att de varit medvetna om vad jag syftat till att undersöka (ibid., s. 91). 

Däremot har jag inför observationerna inte pratat med lärarna om detaljer vad gäller 

återkoppling, exempelvis vad som enligt forskning är mest effektivt för elevernas lärande. Detta 
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val att undvika att ge fördjupade detaljer och istället ge mer allmän och ytlig information har 

gjort att jag inte har påverkat situationen alltför mycket, vilket Larsen (2009, s. 92) menar är 

viktigt att tänka på som observatör.  

Vid observationer kan alla fem sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak) användas för att 

uppfatta och filtrera bland den stora mängden av intryck som omgivningen ger oss (Bjørndal, 

2005, s. 27). I denna studie fanns ingen möjlighet att spela in observationerna. Avancerad 

teknisk utrustning hade behövts för att kunna spela in samtalen mellan lärare och enskilda elever 

som ofta hade mycket låg ljudvolym. Observationerna har därför krävt mycket koncentration 

av mig som observatör, eftersom att både hörseln och synen har använts för att kunna inhämta 

relevant information vid de situationer då lärarna gav återkoppling till sina elever. Dessa 

observationer har inneburit att urskilja vad som sägs mellan lärare och elever men samtidigt 

hinna studera lärares ansiktsuttryck och röstlägen i denna kommunikation.  

Bjørndal (2005, s. 40) menar dessutom att det är viktigt att besitta goda ämneskunskaper om 

det område som ska observeras för att kunna rikta in observationen på det som är relevant och 

intressant utifrån teorin. Denna viktiga ämneskunskap har jag erhållit främst genom arbetet med 

att skriva bakgrunden till denna studie utifrån relevant forskning kring återkoppling, men även 

genom arbetet med tidigare litteraturstudie kring formativ bedömning (Jacobs, 2017) där också 

återkoppling togs upp. Detta har hjälpt mig mycket med att kunna skilja mellan viktig och 

oviktig information under observationerna. Likaså har mina tidigare ämneskunskaper i 

matematik och kunskaper kring matematikdidaktik varit av betydelse.  

 
4.1.2 Genomförande av observationer  
Att göra observationer handlar förenklat om att ta sig igenom tre steg: 1. ”den omedelbara 

observationen”, 2. ”beskrivning av omedelbara situationer” och 3. ”tolkning av och reflektion 

över observationerna” (Bjørndal, 2005, s. 58). Att använda papper och penna är det vanligaste 

sättet att registrera vad som sker under observationer menar Bjørndal (2005, s. 45). Det brukar 

dock ofta vara svårt att skilja mellan beskrivningar av vad som observerats och egna tolkningar, 

men att skapa ett observationsschema som tydligt skiljer dem åt kan göra det lättare (Bjørndal, 

2005, s. 59). Innan mina observationer genomfördes skapades därför ett observationsschema 

(se bilaga 3) med olika kolumner med plats för både tidpunkt, löpande anteckningar av det som 

sker (beskrivningar) samt en närliggande kolumn med egna reflektioner och tolkningar. En 

ytterligare kolumn hade även infogats med en del frågor som användes till underlag för att 

reflektera över och göra kopplingar till anteckningarna. Dessa frågor var utformade utifrån 

Björlund Boistrups forskning (2010) som även utgör studiens teoretiska ramverk och har 

använts vid analysen av insamlat data.  

Bjørndal (2005, s. 60) tydliggör att det under själva observationstillfället är viktigt att tid läggs 

på att främst hinna registrera och skriva ner vad som sker. När observationen har avslutats bör 

det däremot avsättas tid till att gå igenom alla dessa beskrivningar för att kunna tillägga egna 

tolkningar eller reflektioner i kolumnen bredvid. Mitt observationsschema skrevs ut i ett stort 

antal pappersexemplar och användes för att kunna anteckna så mycket som möjligt kring det 

som berörde återkoppling (lärare-elev) under matematiklektionerna. Både under pågående 

observationer samt direkt efter att de avslutats tog jag mig tid till att reflektera gällande de olika 

frågorna utifrån Björklund Boistrups avhandling (2010). 

Vid registrering av observationer är användningen av förkortningar till en fördel och speciellt 

vid vanligt förekommande ord såsom ”lärare” och ”elev” kan det räcka med att endast skriva 

ut ”L” och ”E” (Bjørndal, 2005, s. 47). Dessa två förkortningar användes frekvent under alla 

observationer i denna studie. Likaså användes förkortningar för andra vanligt förekommande 

ord vid beskrivningar. Detta gjorde att jag mer effektivt hann skriva ner det som skedde i 
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klassrummet samt sparade utrymme på pappret. Dessutom menar Bjørndal (ibid.) att 

användning av olika symboler kan underlätta och effektivisera registreringen av en situation. I 

min studie användes därför olika symboler (^ v -) för lärarens röstläge vid återkopplingen, för 

att snabbt markera om läraren hade en ljus, sträv/mörk eller en neutral ton i rösten.  

I denna studie observerades varje lärare och klass vid två tillfällen, vilket resulterade i 12 

stycken enskilda observationer. Varje observation varade i cirka 35–45 minuter men pågick 

aldrig exakt hela lektionstiden. Under vissa observationer med lektionstid på 55–80 minuter 

togs även kortare pauser, antingen för min egen skull eller för att det just då inte förekom någon 

återkoppling inom matematikämnet av olika orsaker. Dessa minuter räknades bort från den 

totala observationstiden och registrerades tidsenligt i observationsschemat. Att skriva ut den 

exakta tidpunkten för de olika händelserna som skedde under varje lektion var något som 

genomsyrade alla mina observationer, vilket också Kihlström (2007a, s. 33) menar är mycket 

viktigt. Vad gäller min placering i klassrummet under observationerna satt jag oftast vid ett 

bord lite vid sidan av där eleverna satt, men tillräckligt nära för att uppfatta det som sades mellan 

läraren och eleverna. Under vissa observationer var jag tvungen att följa efter läraren i 

klassrummet för att uppfatta vad som sades medan den gick runt till eleverna vid deras platser. 

Däremot höll jag mig hela tiden ett par meter ifrån så att min närvaro inte skulle påverka lärarens 

beteende samt elevernas koncentration.  
 

4.2 Urval  
Urvalet av informanter skedde enligt självselektion, det vill säga att personerna (lärarna) som 

deltar i studien själva har fått bestämma om de vill vara med och därmed fått anmäla sig till 

mig (Larsen, 2009, s. 77). Tre rektorer i två kommuner kontaktades via mejl, där det 

informerades om syfte och tillvägagångssätt för studien. Detta urval av skolor gjordes enligt ett 

så kallat bekvämlighetsurval, där skolor valdes ut som låg inom rimligt geografiskt avstånd 

eftersom att jag skulle besöka dem ett flertal gånger (ibid., s. 79). Rektorerna kontaktade i sin 

tur lärare som arbetar i årskurserna 1–3 och undervisar i matematik på respektive skola. Därefter 

kontaktade lärarna mig om de var intresserade av att ställa upp i studien, vilket resulterade i att 

sex stycken lärare från de tre skolorna hörde av sig och ville delta. Mitt mål var att få tag i fem 

till sju stycken lärare arbetandes på lågstadiet och på olika skolor. Fördelningen av lärare i de 

olika årskurserna blev mycket jämn då två lärare arbetar i årskurs 1, två i årskurs 2 och två i 

årskurs 3. Likt det Larsen (2009, s. 78) tar upp gällande urval för kvalitativa studier är det viktigt 

att poängtera att med detta urval kommer resultatet av denna studie inte att kunna generaliseras 

eftersom att det inte kan sägas vara representativt för alla verksamma lärare. Med tanke på att 

detta är en kvalitativ studie ska underlaget inte användas för att generalisera utan syftet är att 

komma fram till förståelse för hur det kan se ut (Larsen, 2009, s. 24).  
 

4.3 Forskningsetiska principer 
I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) där det 

bland annat ingår ett individskyddskrav bestående av fyra huvudkrav: 1. Informationskravet 

innebär att forskaren måste informera alla berörda i forskningen om forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet innebär att undersökningens deltagare själva har rätt att bestämma om de 

vill medverka eller inte. 3. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personerna i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras utan 

åtkomst för obehöriga. 4. Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlats in om enskilda 

personer får endast användas för forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6; Björkdahl 

Ordell, 2007, s. 26-27).  

Både informations- och samtyckeskravet uppnåddes först genom att deltagande lärare 

kontaktades av sina respektive rektorer. Rektorerna gav lärarna information om syftet med 
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studien och därmed fick de själva ta beslut om de ville medverka. Därefter skickades 

informationsbrev ut till deltagande lärare, totalt sex stycken, där det informerades om samtliga 

dessa ovanstående huvudkrav (se bilaga 1). Detta informationsbrev utformades enligt den mall 

för informationsbrev som fanns tillgänglig på Fronter i dokumentet ”Forskningsetiska 

anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna”. Utöver kraven om 

information och samtycke, som framgick i brevet, tydliggjordes det också att all 

observationsdata som samlas in endast skulle användas i denna studie och sedan förstöras så 

fort examensarbetet var godkänt (Nyttjandekravet). Dessutom framgick det att en anonymitet 

garanterades, vilket innebar att inga namn på lärare, skolor eller kommuner skulle förekomma 

i studien (Konfidentialitetskravet). Informationsbrev skickades även hem till alla elever och 

deras vårdnadshavare så att de i god tid fick information om studien och när jag skulle närvara 

i klassen för att göra observationer vid två olika tillfällen. I detta brev var jag tydlig med att 

upplysa dem om att mina observationer inte skulle fokusera på eleverna utan vad läraren sade 

samt att inget skulle spelas in. 
 

4.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet har att göra med om insamlade data anses vara relevant för studiens frågeställning, 

alltså att forskaren har undersökt det som var tänkt att undersöka (Larsen, 2009, s. 80). I denna 

studie har metod och tillvägagångsätt för undersökningen samt resultatet beskrivits så noggrant 

som möjligt. Kihlström (2007b, s. 231) menar att detta kan stärka en studies validitet genom att 

läsare och deltagare i undersökningen lättare kan få en förståelse för hur undersökningen har 

genomförts och vilket resultatet blev. Innan genomförandet av observationerna i klassrummen 

gjordes dessutom små ändringar i mitt observationsschema i samråd med min handledare 

Helena Eriksson som arbetar på Högskolan Dalarna. Denna granskning av en vetenskapligt 

utbildad person kallas innehållsvaliditet och kan därmed sägas öka studiens giltighet 

(Kihlström, 2007b, s. 231).  

En studies reliabilitet handlar om dess exakthet eller precision men även om hur pass 

tillförlitliga resultaten är (Larsen, 2009, s. 81; Kihlström, 2007, s. 231). I denna studie kan 

reliabiliteten sägas vara relativt låg eftersom att det vid observationer kan göras olika tolkningar 

av situationer, vilket betyder att andra personer kanske inte hade lagt märke till exakt samma 

saker som jag gjort. Däremot stärks studiens reliabilitet av att allt insamlat data har hanterats på 

ett mycket noggrant sätt så att observationsanteckningarna inte har riskerats att blandas ihop 

(Larsen, 2009, s. 81). 

 

4.5 Analys av observationsdata  
Som ett första steg i analysen gällande sortering och reducering av observationsdata har en del 

praktiska tips hämtats från Malmqvist (2007, s. 124–125). För att påbörja sorteringen av mitt 

datamaterial började jag med att markera och stryka under de beskrivningar, citat eller egna 

reflektioner från observationsschemana som ansågs vara mest relevanta för att besvara syfte 

och frågeställningar. Därmed kunde en del av datamängden sållas bort trots att jag medvetet 

under observationerna försökt att endast anteckna sådant som jag kände var av betydelse för 

denna studie, vilket också Malmqvist (2007, s. 125) framhåller som effektivt och underlättande 

för analysarbetet. Olika färgmarkeringar gjordes även på pappret för att lättare urskilja de olika 

typer av återkopplingar (kategorier) som togs fram utifrån mitt teoretiska ramverk. Gul färg 

användes till beröm och uppmuntran, grön färg till bekräftande och upprepande samt orange 

färg till positivt frågande. Malmqvist (2007, s. 125) menar att en fördel med att göra detta 

analysarbete på papper är att det ger en bättre överblick jämfört med om det skulle göras enbart 

på dataskärmen. Enligt Bjørndal (2005, s. 118) innebär att analysera bland annat att förenkla, 

klassificera och jämföra, kartlägga tydliga mönster samt en bedömning av och förklaring till 

dessa mönster. Det handlar om att utifrån observationerna välja ut sådant som upplevs vara 
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särskilt relevant. Ofta har det redan innan gjorts ett analytiskt val kring vad som ska fokuseras 

under observationerna och sedan kan detta klassificeras, vilket också var fallet för mina 

observationer då endast lärarens återkoppling gällande matematik registrerades och sedan 

klassificerades.  

Som analysmetod för denna observationsstudie har en induktiv innehållsanalys använts. Ett 

induktivt tillvägagångssätt innebär att syftet med undersökningen är att införskaffa sig en 

helhetsförståelse kring ett ämne eller område och då är kvalitativa metoder vanligt att använda 

(Larsen, 2009, s. 23). Denna forskningsansats handlar om att forskaren utgår från sin empiriska 

data och drar generella slutsatser. Genom att göra observationer går det att komma fram till en 

slutsats gällande fenomen och händelser som kan uppstå i klassrum förklarar Fejes och 

Thornberg (2015, s. 24). Enligt Larsen (2009, s. 101) är innehållsanalys det vanligaste 

analyssättet för kvalitativa data. Det går ut på att göra en identifiering av mönster, samband 

eller teman som är gemensam för all data. Kortfattat beskrivet samlas data in och överförs till 

text. Därefter blir datamaterialet indelat under olika kategorier för att kunna granskas och 

upptäcka mönster. Detta jämförs sedan med rådande forskning och teorier så att ny kunskap 

kan formuleras (Larsen, 2009, s. 102). Ett tema beskriver Malmqvist (2007, s. 124) som att 

något återkommande från insamlat data upptäcks och delas in under ett övergripande och mer 

abstrakt begrepp som beskriver detta tema. I mitt fall innebar det att lärarnas återkoppling till 

en början kunde indelas under två olika sorters övergripande återkopplingar. Med stöd från 

studiens teoretiska ramverk (Björklund Boistrup, 2010) upptäcktes det att lärarnas återkoppling 

antingen var bakåtsyftande eller framåtsyftande. Bakåtsyftande återkoppling var det som sades 

angående hur eleverna presterade eller visade förståelse när de använde olika matematiska 

metoder vid räkneuppgifter. Den framåtsyftande återkopplingen handlade i stället om det 

lärarna sade som kunde hjälpa eleverna framåt med detta. De två övergripande rubrikerna för 

studiens resultat blev därmed: muntlig bakåtsyftande återkoppling och muntlig framåtsyftande 

återkoppling. Därefter kunde några olika underkategorier för varje övergripande rubrik 

urskiljas och dessa utformades med inspiration av Björklund Boistrups (2010) kategorisering 

av återkoppling i matematikklassrum. Det upptäcktes från insamlad data att lärarnas 

återkoppling gavs på olika sätt och berörde olika saker.  

Gällande den bakåtsyftande återkopplingen kunde det från insamlad observationsdata skiljas 

mellan sådant som ansågs vara positiv eller negativ bakåtsyftande återkoppling. En av 

underkategorierna fick därmed innehålla återkoppling som berörde lärarens ifrågasättande, 

påpekande av fel eller tillfällen då läraren inte höll med eleven. Två exempel på sådan typ av 

återkoppling är citaten ”Men varför har du gjort så där?” och ”Nej, nu tog du minus igen”. 

Resterande underkategorier blev att innehålla en mer positiv återkoppling. En av dessa var den 

berömmande och uppmuntrande som mestadels innehåller allmänna och positiva uttryck utan 

matematisk koppling, såsom de berömmande uttrycken ”Bra” och ”Lysande” samt det 

uppmuntrande uttrycket ”Det har ju gått jättebra idag”. Den bekräftande och upprepande 

handlar om att läraren godkänner elevernas svar med bekräftande uttryck som ”Ja precis” och 

”Alldeles rätt” samt endast upprepar elevernas svar. Slutligen underkategorin positivt frågande 

innefattas av det läraren säger till en elev med ett tydligt visat intresse. 

Vad gäller den framåtsyftande återkopplingen kunde det urskiljas tre underkategorier. Den ena 

berörde lärarens instruerande och uppmanande återkoppling, i form av att eleven gavs 

instruktioner om hur den skulle göra eller blev tillsagd om vad den kunde fortsätta med. 

Dessutom kunde det urskiljas två olika typer av frågor som läraren ställde till eleven. Läraren 

kunde utmana eleven med öppna frågor som kräver att en förklaring eller uträkning görs för att 

visa vägen fram till svaret. Läraren kunde också stötta eleven med ledande frågor som mer eller 

mindre lotsar den fram till det efterfrågade svaret.  
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Samtliga underkategorier av den bakåtsyftande och framåtsyftande återkopplingen 

analyserades sedan för att kunna upptäcka olika mönster vad gäller lärarnas muntliga 

återkoppling. Exempelvis upptäcktes det en del skillnader i hur återkopplingen gavs och i vilket 

samband, samt lärarnas olika röstlägen och vilken återkoppling som verkade förekomma mest 

frekvent.  

 

5. Resultat  
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar om vilken muntlig återkoppling som lärare ger 

till eleverna under matematiklektioner samt vilket fokus lärarnas återkoppling uppvisar. 

Resultatet är uppdelat enligt de kategorier som togs fram under analysen av observationsdata. 

De två övergripande rubrikerna är därmed ”Muntlig bakåtsyftande återkoppling” och ”Muntlig 

framåtsyftande återkoppling”. Dessa består i sin tur av olika underrubriker som innehåller både 

beskrivande text samt konkreta exempel med citat från de sex lärarna som observerades. 

Eftersom lärarna är anonyma i studien används namnen ”Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4, 

Lärare 5 och Lärare 6”. Den andra frågeställningen gällande återkopplingens fokus besvaras i 

slutet av varje kategori av återkoppling, med hjälp av beskrivningen för olika bedömningsfokus 

som återfinns i det teoretiska ramverket (se avsnitt 3.6.4). 

Samtliga observerade lektioner utom en uppvisar någon form av återkoppling som berör 

matematiska metoder, vilket var fokus för denna studie. Lektionernas innehåll varierar däremot 

en del genom att de berör: överslagsräkning och beräkning med miniräknare, matematiska 

likheter, bråktal, positionssystemet, geometri, multiplikation samt beräkning av föremål i olika 

skalor. Lektionen där eleverna inte fick möjlighet att använda olika matematiska metoder 

fokuserade enbart på att känna igen samt beskriva olika geometriska former och har därför inte 

tagits med i resultatet.   

 
5.1 Muntlig bakåtsyftande återkoppling  
Lärarnas bakåtsyftande återkoppling förekommer vid två olika situationer. Den ges bland annat 

i samband med att elever bett om återkoppling gällande deras matematiska prestationer, 

exempelvis att de arbetat med eller slutfört en uppgift och vill höra från läraren om lösningen 

är rätt eller fel. Den förekommer också som direkt respons på det en elev sagt/svarat antingen 

vid genomgångar eller eget arbete. Under analysen av insamlad empirisk observationsdata 

kunde totalt fyra underkategorier urskiljas: Berömmande och uppmuntrande, Bekräftande och 

upprepande, Positivt frågande och visat intresse samt Ifrågasättande och påpekande av fel. 

Dessa kategorier har därför använts som underrubriker i studiens resultat. 

 

5.1.1 Berömmande och uppmuntrande  
Den första kategorin av bakåtsyftande återkoppling som förekommer under de observerade 

matematiklektionerna inbegriper all positiv beröm och uppmuntran som lärarna ger till sina 

elever då de svarat rätt eller gjort något bra.  

Beröm: Den berömmande återkopplingen förekommer i form av korta uttryck som inte ger 

någon särskild information gällande det matematiska i elevens prestation. Det handlar om några 

allmänna och positiva uttryck som återkommande används för återkoppling oavsett 

matematiskt innehåll som eleverna arbetar med. Följande allmänna uttryck förkommer under 

observationerna:  

  ”Bra!”  ”Jättebra!”  ”Superbra!” ”Lysande!” ”Mycket bra…” 

Dessa citat och exempel på beröm används av samtliga lärare flertalet gånger under varje 

matematiklektion som återkoppling på elevernas matematiska lösningar. Några av dem 
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förekommer oftare än andra, varav det absolut vanligaste är det enkla uttrycket ”bra”. Däremot 

varieras detta beröm genom att olika ord läggs till på slutet. Exempelvis förekommer beröm i 

form av ”Bra + elevens namn” under samtliga lektioner. Lärare 3 uttrycker ”Bra jobbat” under 

en lektion i samband med att en elev bett om återkoppling efter att ha gjort färdigt förväntade 

uppgifter i matematikboken. Lärare 6 uttrycker ”Bra, du kan ju det här” till en elev efter att 

hjälpt den med några räkneuppgifter om tiotalsövergångar. Likaså berömmer Lärare 2 och 

Lärare 4 varsin elev med ”Bra, vad duktig du är!” i samband med att lärarna hjälper eleverna 

med räkneuppgifter i överslagsräkning respektive bråk.  

En variation upptäcktes dessutom beroende på i vilket samband detta beröm gavs och vad som 

mer sades till eleverna. Vanligt förekommande är att lärarna först bekräftar elevens svar på 

något sätt och därefter tillägger ett ”Bra”. Det kunde även i anslutning till ett beröm följa någon 

form av instruerande fras där eleven uppmanas att göra något, vilket kommer att exemplifieras 

längre fram i texten under den framåtsyftande återkopplingen (se avsnitt 5.2.1). Lärarnas 

tonlägen varierar även något i form av att de oftast har en ljusare röst än normalt när de ger 

eleverna beröm. Däremot när eleverna vid genomgångar svarar rätt i kör återkopplar samtliga 

lärare med ett enkelt ”bra” och då med en neutral ton.  

Återkopplingens fokus: Lärarna berömmer oftast elevernas enskilda matematiska prestationer i 

direkt anslutning till det som eleverna arbetar med just då. Den berömmande återkopplingen 

ges i samband med det rätta svar som eleverna har skrivit ner eller sagt muntligt. Därmed har 

denna typ av återkoppling inget matematiskt innehåll eftersom att fokus enbart riktas mot 

uppgifternas svar och majoriteten av allt beröm består av allmänna uttryck i form av ”bra”. Det 

framgår alltså inte vad det är som eleven har gjort bra. I några fall riktas även berömmet mot 

eleven som person och hur pass bra eleven är, såsom uttrycket ”vad duktig du är”. Det 

förekommer dock inte någon berömmande återkoppling med fokus på bakomliggande 

processer kring hur eleverna har kommit fram till de rätta svaren.  

Uppmuntran: Denna typ av återkoppling är inte lika vanligt förekommande bland lärarna. 

Utifrån det som hann antecknas under observationerna är det endast en lärare (Lärare 4) som 

uttrycker uppmuntran till sina elever vid båda lektionernas slut. Först ges uppmuntran enskilt 

till en elev och sedan till hela klassen i form av följande uttryck:   

”Det har ju gått jättebra idag”  

”Ni har alla jobbat på jättebra idag”   

”Nu har ni varit jätteduktiga och arbetat på bra med alla bråktal” 

Återkopplingens fokus: Denna uppmuntrande återkoppling ges inte i direkt anslutning till att 

eleverna arbetat med en uppgift, utan den fungerar mer som en summerande och allmän 

återkoppling. Dess fokus har därför mycket litet matematiskt innehåll och är även riktat mot 

eleverna som personer i form av att läraren talar om hur bra eleverna har presterat. Trots att det 

sistnämnda citatet visserligen tar upp vad för sorts matematik eleverna har arbetat med under 

lektionen, finns inget fokus på matematiska processer i återkopplingen.  

 
5.1.2 Bekräftande och upprepande 
Den andra kategorin av bakåtsyftande återkoppling som förekommer under 

matematiklektionerna handlar om att lärarna ger eleverna en bekräftelse på att de tänker och 

svarar rätt. Lärarna godkänner elevernas svar och oftast med en något ljusare ton i rösten i form 

av uttrycken:  

  ”Ja” ”Rätt!”  ”Ja nu blev det rätt”   

Dessa uttryck förekommer även med en mer neutral ton i lärarnas röst, särskilt då de hjälper en 

elev och ställer många frågor som eleven svarar rätt på. En ytterligare upptäckt var att lärarna 
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ibland endast bekräftar att eleverna svarar rätt genom att hålla med och då används en mer 

neutral röst vid uttryck såsom:  

  ”Mm” ”Ja precis”  ”Alldeles rätt”  

Den bekräftande återkopplingen förekommer frekvent under samtliga lektioner som 

observerades. Dock är variationen hos de återkopplande uttrycken inte särskilt stor. Dessa 

bekräftelser förekommer som nämndes i tidigare avsnitt (5.1.1) däremot ofta tillsammans med 

beröm i form av uttryck som ”Ja precis, jättebra” eller ”Mm, bra elevens namn…”.  Det är också 

mycket vanligt att lärarna först bekräftar det eleven sagt eller visat och sedan upprepar elevens 

svar, såsom ”Ja, 150” eller ”Mm, 2”. Likaså under flera av observationerna hade lärarna 

genomgångar med eleverna och ställde frågor till dem som bland annat krävde huvudräkning. 

I dessa fall uppmanades dem att svara i kör och vid korrekta svar gav lärarna endast 

återkoppling genom att upprepa elevernas svar med en neutral ton. 

Det förekommer dock mer sällan att lärarna bekräftar elevens svar och sedan utvecklar varför 

det blir så. Lärare 6 är en av få som vid ett tillfälle efter att den bekräftat elevens svar med ”Ja” 

(ljus ton) även utvecklar elevens svar genom att visa och förklara varför talet 2 först adderas till 

8 för att lättare beräkna talet 8 + 5. Även Lärare 3 uttrycker som återkoppling ”Ja, alltså har du 

förminskat den fem gånger. Det är bra att skriva hur du tänkt, två gånger fem” i samband med 

en lektion där eleverna arbetar med skalor och beräkning av olika föremål. Likaså Lärare 1 

uttrycker ”Ja precis, du kan tänka minus här” under en av lektionerna där olika räknesätt 

används vid beräkningar av uppgifter. Dessa tre exempel på bekräftande återkoppling med 

tillhörande extra tillägg visar tydligt en koppling till själva matematiken som eleven arbetar 

med.  

Återkopplingens fokus: I majoriteten av lärarnas bekräftande och upprepande återkoppling är 

fokus på det matematiska innehållet mycket litet. Återkopplingens fokus handlar mer om att 

värdera om svaret är rätt och därmed ge eleven en mycket kort bekräftelse. Däremot vid några 

få tillfällen ges ytterligare förklaringar till varför svaret blir som det blir, såsom i ovanstående 

exempel där lärarna uppmärksammade olika räknesätt och respektive metoder eleven använt 

för att komma fram till det rätta svaret. Här blir fokus i återkopplingen då riktat mot 

matematiken och processerna bakom de rätta svaren. 
 

5.1.3 Positivt frågande  

Den tredje kategorin av bakåtsyftande återkoppling som förekommer under matematik-

lektionerna handlar om att visa ett intresse för en elevs matematiska tänkande genom att ställa 

frågor angående något som eleven har sagt eller skrivit. Detta ger eleven möjlighet att berätta 

hur den tänkt för att komma fram till ett svar. Läraren använder då en något ljusare röst än 

normalt. Däremot är denna återkoppling inte vanligt förekommande bland de observerade 

lärarna. Det är endast Lärare 6 som uttrycker (med intresse i rösten) ”Ja hur tänkte du då, kan 

du förklara?” då den hjälper en elev med räkneuppgiften _ = 5 + 2 under lektionen angående 

matematiska likheter med addition.  

Återkopplingens fokus: Som ovanstående exempel visar är det matematiska innehållet i fokus 

för denna återkoppling eftersom att vägen fram till svaret (processen) uppmärksammas och 

efterfrågas av läraren. Eleven förväntas förklara hur den kom fram till svaret och får därmed 

visa att den förstått principen för matematiska likheter och även hur dessa räknas ut.  

 
5.1.4 Ifrågasättande och påpekande av fel  

Den fjärde och sista kategorin av bakåtsyftande återkoppling som förekommer under 

matematik-lektionerna handlar om att lärarna ibland inte håller med en elev och ifrågasätter 

eller påpekar fel. Detta sker ofta först genom korta uttryck i form av ”Nja” eller ”Nej” som 
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endast talar om att svaret är felaktigt. Det kan i sin tur följas åt av ytterligare tillägg såsom ”så 

kan det inte bli” eller ”det blir fel”. Allt detta sker utan ytterligare förklaring till varför det blivit 

fel.  

I flera fall påpekar även lärarna direkt vad som har blivit fel. Exempelvis uttrycker Lärare 3 

”Nej, nu tog du minus igen” under en matematiklektion där en elev arbetar med skalor och får 

hjälp av läraren. Lärare 4 påpekar för en elev att den gjort fel och tillägger ”men nu är det 

addition ni ska använda”. Likaså säger Lärare 6 ”Nej, nu glömde du att det skulle vara lika 

mycket” till en elev som arbetar med matematiska likheter. Här uppmärksammar lärarna alltså 

det matematiska som eleven har missat eller tänkt fel kring. 

Det förekommer också att lärarna ifrågasätter en elev ifall den gör eller har gjort något 

fel/oönskat enligt dem. Detta ifrågasättande sker med en strävare ton i rösten och ett missnöje 

kan urskiljas hos lärarna. Ett urval av uttryck som förekommer bland lärarna är följande:  

  ”Nja hur tänkte du här?”  ”Nej vad gör du nu?”   ”Men varför har du gjort så där?”

 ”Men (namnet), du skulle först skriva upp alla udda tal. Det har du ju inte gjort?”  

Vanligt förekommande i samband med att lärarna har påpekat fel eller ifrågasatt är att ge en 

framåtsyftande återkoppling till eleven för att hjälpa den att komma fram till det rätta svaret. 

Oftast upprepas först uppgiften som eleven arbetar med eller den ursprungliga frågan läraren 

ställde. Svarar eleven fel ännu en gång omformulerar lärarna sig eller ställer ytterligare frågor 

som lotsar eleven fram till svaret. Det förekommer också att lärarna ifrågasätter eller påpekar 

fel och därefter direkt uttrycker hur eleven ska tänka eller vad den ska skriva. Dessa 

framåtkopplande frågor kommer även att presenteras mer utförligt under nästa rubrik (se avsnitt 

5.2). 

Återkopplingens fokus: I flera av de nämnda exemplen på återkopplingar är det tydligt att fokus 

riktas mot det matematiska innehållet och därmed de processer som behövs för att uppgifter 

ska kunna lösas. I två av exemplen framhålls olika räknesätt och i den tredje vikten av en 

matematisk likhet. Dessa återkopplingar uppmärksammar alltså användningen av olika 

matematiska metoder för att eleverna ska komma fram till det rätta svaret. De återkopplingar 

som endast påpekar att svaren är felaktiga genom allmänna och innehållslösa formuleringar 

såsom ”Nej det där blev fel”, har däremot inget matematiskt innehåll i fokus. 
 

5.2 Muntlig framåtsyftande återkoppling   
Den framåtsyftande återkopplingen ges, till skillnad från den bakåtsyftande återkopplingen, då 

läraren hjälper en elev att komma fram till en matematisk lösning eller strategi att använda. 

Oftast ber eleverna själva om framåtsyftande återkoppling genom att räcka upp handen eller 

skriva upp sitt namn på en hjälplista. Elevernas delaktighet och chans till att kommunicera med 

läraren varierar beroende på om läraren endast instruerar och uppmanar eleven vad den ska göra 

för att komma vidare eller om läraren faktiskt ställer frågor som eleven får svara på. Dessa 

frågor kan däremot vara mer eller mindre utmanande för eleverna, då de antingen förväntas att 

endast säga svaret eller själva ge förslag på hur man kan gå till väga. Tre olika underkategorier 

kunde urskiljas från insamlat observationsdata och resultatet har delats in i underrubrikerna: 

Instruerande och uppmanande, Utmanande - öppna frågor samt Stöttande - ledande frågor. 

 
5.2.1 Instruerande och uppmanande  

Den första kategorin av framåtsyftande återkoppling innefattar både lärarnas förklarande 

instruktioner och deras uppmaningar till enskilda elever. Detta sker med en neutral röst utan 

någon värdering.  

Det visade sig vara mycket vanligt att lärarna i samband med att de uttryckt ett missnöje över 

att en elev gjort fel därefter instruerar eleven vad den ska göra, exempelvis genom att uttrycka 
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”Gör så att du räknar ihop antalet först, sedan kan du fortsätta med att…”. En annan vanligt 

förekommande återkoppling är att lärarna upptäcker ett fel och ger en uppmaning till eleven, 

exempelvis uttrycker Lärare 3 ”Skala 1:100 ska det stå” till en elev som gjort fel på en uppgift 

om skalor och beräkning av föremål. Vanligt förekommande är också att lärarna först ger någon 

form av bakåtsyftande återkoppling såsom att bekräfta elevens svar eller berömma, för att sedan 

uppmana eleven vad den ska göra härnäst:   

”Nu fortsätter du och gör de där uträkningarna i huvudet”   

  ”Fortsätt här som du gjorde på förra uppgiften”   

  ”Nu kan du göra nästa sida” 

Återkopplingens fokus: Vid de uppmanande återkopplingarna finns ett litet matematiskt 

innehåll eftersom fokus är riktat mot det eleverna ska arbeta vidare med. Återkopplingen består 

alltså av ett görande som inte nämner något om matematiken i uppgifterna. Däremot har 

instruerande återkopplingar mer fokus riktat mot det matematiska och i exemplet 

uppmärksammas även matematiska processer genom att läraren steg för steg talar om hur 

uppgiften kan lösas. I det instruerande exemplet som togs upp i föregående stycke var det alltså 

räknesättet addition och metoden för beräkning av detta tal som var i fokus. Läraren talar helt 

enkelt om att eleven ska räkna ihop ett visst antal först innan den går vidare med nästa steg.  

 
5.2.2 Utmanande – öppna frågor  
Den andra kategorin av framåtsyftande återkoppling handlar om att lärarna försöker att hjälpa 

elever med räknandet och användningen av olika matematiska metoder, såsom huvudräkning 

och skriftliga beräkningar med addition, subtraktion och multiplikation. Med en neutral röst 

ställer lärarna frågor som är av öppen karaktär och tillåter eleverna att tänka själva. Denna 

framåtsyftande återkoppling är inte vanligt förekommande under observationerna. Flera av 

lärarna frågar inte sina elever om förklaringar hur de tänkt eller skulle kunna tänka kring en 

uppgift. Det är endast vid några tillfällen som det framkommer att tre av lärarna utmanar sina 

elever med öppna frågor.  

Under en av observationerna ställer Lärare 2 en öppen fråga till en elev som använder 

överslagsräkning med addition vid räkneuppgifter i matematikboken. Läraren bekräftar först att 

eleven har svarat rätt och frågar därefter ”Hur ska du göra nu för att få fram vad det blir totalt?”. 

Läraren utmanar därmed eleven och vill att den antingen berättar muntligt eller visar skriftlig 

hur talet kan lösas med överslagsräkning. Senare under samma lektion påpekar läraren först ett 

fel som en annan elev gjort och uttrycker därefter ”Hur skulle du kunna göra för att ta reda på 

vad rätt svar är?”. Här förväntas eleven kunna berätta att talen lämpligast kan adderas ihop med 

miniräknare. 

Under en annan observation ställer Lärare 5 en utmanade och öppen fråga till sina elever vid en 

genomgång på tavlan där olika mattegåtor skulle formuleras och besvaras. Läraren ritar upp ett 

antal runda ringar i olika högar och uttrycker ”Hur skulle detta kunna beskrivas och räknas ut 

med en mattegåta?”. Olika räknesätt, både addition och multiplikation, går att använda för att 

beskriva detta. Eleverna förväntas därmed välja ett räknesätt och förklara hur man går tillväga 

för att lösa gåtan. 

Även Lärare 6 ställer en fråga av öppen karaktär i samband med att en elev får hjälp med en 

räkneuppgift bestående av addition med tiotalsövergång. Läraren har tidigare gått igenom några 

exempel på tavlan och visat hur liknande tal fördelaktigt kan lösas genom att fylla på det största 

talet så att det blir 10. Efter att läraren gett en bekräftelse till eleven uttrycks sedan ”Hur mycket 

är det kvar då och hur ska du tänka för att komma fram till svaret?”. Eleven utmanas genom att 

den förväntas förklara hur talet kan lösas, exempelvis med den metod läraren tidigare instruerat. 
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Återkopplingens fokus: I dessa ovanstående exempel av utmanande återkopplingar är det tydligt 

att de matematiska processerna bakom svaren är i fokus. Framför allt är det elevernas 

huvudräkning vid olika räknesätt som hamnar i fokus när eleverna får förklara 

tillvägagångsättet för hur uppgifter kan lösas. Det efterfrågas alltså mer än bara ett svar på 

uppgiften och det finns dessutom flera olika alternativ som eleverna kan välja mellan. Genom 

att lärarna ställer öppna frågor till eleverna gör det att eleverna utmanas i sitt matematiska 

tänkande och får fundera över hur talen kan lösas på lämpligast sätt. 
 

5.2.3 Stöttande – ledande frågor  
Den tredje och sista kategorin av framåtsyftande återkoppling handlar också om att lärarna 

försöker att hjälpa en elev med räknandet och användningen av olika matematiska metoder så 

att den kommer fram till en lösning. Detta sker genom att lärarna ställer ledande frågor till 

eleven där det endast efterfrågas ett svar (det rätta). Lärarna lotsar därmed eleven framåt genom 

att bryta ned och förenkla en uppgift relativt mycket. Denna så kallade framåtkoppling 

förekommer mycket ofta i samtliga klassrum men innehållet i de ledande frågorna varieras 

däremot. Lärarna använder en neutral ton i sin röst. Oftast ställer lärarna en fråga eller säger ett 

påstående där eleven endast behöver svara med ordet eller siffran som saknas. Några exempel 

på dessa stöttande och ledande frågor är följande uttryck:   

  ”Hur många tiotal/hundratal?”   ”Vad kommer före…?”   ”Vad blir det? 200…?”         

  ”2… vadå?”  ”Hur mycket ska du lägga till på talet 6 för att få 10?”  

Återkopplingens fokus: Här blir det tydligt att fokus i lärarnas återkoppling riktas mot att enbart 

få fram det rätta svaret och inte något om vägen dit. Trots att matematiken synliggörs i 

återkopplingen i form av siffror och olika begrepp, lotsas eleverna mer eller mindre för att 

komma på svaret läraren efterfrågar. Det blir alltså litet matematiskt innehåll och utmaningen 

för eleven blir liten jämfört med om frågorna är av mer öppen karaktär.  

 
5.2.4 Målinriktad framåtkoppling  

Ytterligare en sorts återkoppling som förekom vid endast ett tillfälle var den målinriktade 

framåtkopplingen, som nämns i det teoretiska ramverket utifrån Björklund Boistrup (2010). 

Denna återkoppling är i sig inte framåtsyftande, men förekommer i samband med att Lärare 6 

gett framåtsyftande instruktioner till eleverna om vad de ska arbeta med under lektionen. Den 

målinriktade återkopplingen uttrycks därefter kortfattat i form av ”ni få ett papper med 

räkneuppgifter där ni ska träna på tiotalsövergångar”. Eleverna informeras om syftet med 

dagens lektion och mer specifikt vad de ska få träna på (tiotalsövergångar). Här lyfts alltså 

matematikens innehåll fram och tydliggörs för eleverna, vilket gör att återkopplingens fokus 

även riktas mot processen att kunna hantera skriftliga beräkningar.  
 
 

5.3 Sammanfattning av resultat  
I detta avslutande avsnitt skildras studiens resultat först i form av en tabell med en 

sammanställning av lärarnas muntliga återkoppling, både den bakåtsyftande och 

framåtsyftande. Denna tabell förklaras därefter med en sammanfattning i löpande text. 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Tabell 1. Lärarnas muntliga återkoppling 

Bakåtsyftande 

återkoppling 

Exempel Tonläge  Återkopplingens 

fokus 

Matematiskt 

innehåll 

Berömma & 

uppmuntra 

”Bra” ”Vad duktig du är”      

”Det har ju gått jättebra 

idag” 

Ljus 

eller 

neutral 

Eleven som person 

eller inget/litet 

matematiskt innehåll 

Räknesätt och 

metoder vid olika 

beräkningar 

Bekräfta & 

upprepa 

”Ja” ”Precis” ”Mm” 

”…du kan tänka minus här” 

Neutral 

eller ljus  

Litet matematiskt 

innehåll eller 

processer 

Räknesätt och 

metoder vid olika 

beräkningar 

Fråga (positivt)   ”Ja hur tänkte du då, kan du 

förklara?” 

Ljus  Processer  Metod för beräk-

ning med addition 

(matematisk likhet) 

Ifrågasätta & 

påpeka fel 

”Nej så kan det inte bli” 

”Men nu är det addition du 

ska använda” 

Sträv  Processer eller inget 

matematiskt innehåll  

Räknesätt och 

metoder vid olika 

beräkningar 

     

Framåtsyftande 

återkoppling 

    

Instruera & 

uppmana 

”…räkna ihop antalet först, 

sedan kan du fortsätta 

med…”  ”Nu kan du göra 

nästa sida” 

Neutral Processer eller litet 

matematiskt innehåll 

Räknesätt och 

metoder vid olika 

beräkningar 

Utmana 

– öppna frågor 

”Hur skulle du kunna göra 

för att ta reda på vad rätt 

svar är?” 

Neutral Processer Metoder för 

beräkningar med 

olika räknesätt 

Stötta 

– ledande frågor 

 

”Hur mycket ska du lägga till 

på talet 6 för att få 10?” 

Neutral Litet matematiskt 

innehåll 

Räknesätt och 

begrepp 

 

Sammanfattningsvis visar denna tabell att lärarnas muntliga återkoppling till eleverna kan vara 

antingen bakåtsyftande eller framåtsyftande. Denna övergripande uppdelning av återkoppling 

består i sin tur av olika underkategorier. Den bakåtsyftande återkopplingen kan ges i form av 

beröm och uppmuntran, bekräftelse och upprepning, positivt frågande samt ifrågasättande och 

påpekande av fel. Slutligen kan den framåtsyftande återkopplingen ges i form av instruktioner 

och uppmaningar samt öppna eller ledande frågor. 

Vad gäller fokus i lärarnas återkoppling återfinns tre av fyra fokus som tas upp i det teoretiska 

ramverket. Det är endast vid beröm som fokus ibland riktas mot eleven som person. I flertalet 

av de olika återkopplingarna finns ett fokus med antingen inget eller litet matematiskt innehåll. 

Framför allt visar sig detta i form av allmänna eller informationsfattiga uttryck vid beröm och 

bekräftelser samt vid ledande frågor. Ett fokus mot processer återfinns dessutom i flera av de 

olika återkopplingarna, bland annat vid utmanande frågor och positivt frågande. Gällande det 

matematiska innehållet som dessa återkopplingar ges i relation till, är det främst olika metoder 

för beräkningar med olika räknesätt som berörs. Eleverna ägnar sig åt huvudräkning eller 

skriftliga beräkningar vid bland annat addition med överslagsräkning, tiotalsövergångar samt 

matematiska likheter. 

 

6. Diskussion  
I detta avslutande kapitel diskuteras först metodens styrkor och svagheter, följt av ett avsnitt 

om hur studiens resultat förhåller sig till forskning som presenterats i studiens bakgrundskapitel. 

Slutligen finns ett avsnitt med egna reflektioner och slutsatser samt förslag på vidare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion  
Eftersom inga ljud- eller videoupptagningar gjordes i denna studie fick jag förlita mig på 

hörseln och minnet för att hinna anteckna så mycket som möjligt under observationerna. Dock 

var det inte möjligt att följa efter läraren i klassrummet hela tiden för att höra vad som sades. 

Larsen (2009, s. 109) menar att det är omöjligt att observera allt som händer och att hinna 

anteckna det, exempelvis på grund av trötthet och ouppmärksamhet eller att vi befinner oss på 

fel plats i rummet så att vi inte ser eller hör allt. Detta skulle alltså kunna ses som en svaghet 

med min studie eftersom det kan hända att jag har missat att registrera återkoppling som hade 

kunnat vara relevant för studiens resultat. Likaså har jag försökt att inte störa lärarna eller få 

dem att känna sig förföljda under mina observationer. Trots det kan jag inte helt förbise att jag 

som observatör i klassrummet ändå kan tänkas ha påverkat studiens resultat på något sätt, vilket 

också skulle kunna ses som en svaghet med studien.  

Jag har haft i beaktning att det kan förekomma tillfälligheter under observationerna, alltså 

sådant som inte är särskilt vanligt förekommande utan mer kan betraktas som speciella 

händelser (Larsen, 2009, s. 110). Dessa eventuella tillfälligheter går dock inte att urskilja från 

vad som är mer normalt, vilket alltså kan ha påverkat mitt resultat något och därför kan betraktas 

som en svaghet. För att försöka få en mer rättvis bild av lärarnas dagliga återkoppling i 

matematikämnet valde jag ändå att observera varje lärare och klass vid två olika tillfällen, vilket 

däremot kan ses som en styrka.  

Inför observationerna och under arbetet med bakgrunden lades mycket tid till att läsa litteratur 

och forskning om återkoppling. Att besitta god ämneskunskap om valt ämnesområde för 

observationerna lyfter också Bjørndal (2005, s. 40) fram som viktigt. Detta skulle alltså kunna 

betraktas som en styrka med studien då min ämneskunskap troligtvis har gjort att jag lyckats 

upptäcka sådant som annars inte hade varit möjligt att lägga märke till vad gäller lärarnas 

muntliga återkoppling till eleverna.  

Studiens tillförlitlighet kan tyvärr betraktas som något svag då en upprepning av 

observationerna med en annan observatör troligtvis inte hade gett exakt samma resultat. Larsen 

(2009, s. 110) menar att människor ofta uppfattar saker olika, vilket kan bero på ens bakgrund 

i form av utbildning, erfarenhet, yrke, ålder och kön. Däremot stärks studiens validitet av att 

tillvägagångsättet ändå är noggrant beskrivet under metodkapitlet så att läsare lättare ska förstå 

hur studien har genomförts (Kihlström, 2007b, s. 231). Dessutom återfinns en mängd referenser 

från flera relevanta källor, vilket visar på en variation av metodlitteratur. Även analysen av data 

har beskrivits noggrant steg för steg, där det också har använts flera olika källor. Detta kan alltså 

betraktas som en styrka i studien.  

Mitt val av att enbart använda observation som metod för att besvara frågeställningarna kan ses 

som en styrka eftersom studien inte syftade till att undersöka lärares uppfattningar eller tankar 

kring återkoppling. Hade däremot intervjuer använts som metod finns en tänkbar risk att 

resultatet inte hade blivit detsamma eftersom lärarna kanske inte är medvetna om vilken 

återkoppling de ger eller vad den fokuserar på. Lärarna hade då kunnat sagt att de gör på ett 

visst sätt som kanske inte alls stämmer med verkligheten och därmed hade resultatet kunna 

ifrågasatts. Slutligen mitt val att inte i förväg ha informerat deltagande lärare om studiens exakta 

syfte och frågeställningar samt vad som enligt forskning anses vara den mest effektiva 

återkopplingen kan ses som ytterligare en styrka. Lärarna har därmed troligtvis inte medvetet 

kunnat påverka sin återkoppling i en viss riktning. Detta val stöds även av Larsen (2009, s. 92) 

som menar att det bör undvikas att ge informanterna alltför detaljerad information kring studier 

innan de har genomförts.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt har delats upp utifrån studiens två frågeställningar samt kopplingen till det 

sociokulturella perspektivet. Diskussionen består således av: olika sorters återkoppling, 

återkopplingens fokus samt studiens teoretiska perspektiv. 

Olika sorters återkoppling  
En av studiens frågeställningar handlade om att ta reda på vilken sorts muntlig återkoppling 

som lärare ger till elever i årskurs 1–3 under matematiklektioner och i relation till användandet 

av olika matematiska metoder. I resultatet framgick det bland annat att lärarnas återkoppling 

innehöll mycket stöttande och ledande frågor där eleverna mer eller mindre enbart förväntades 

att ge svar på relativt enkla frågor. Exempelvis var det vanligt att lärarna förenklade uppgifterna 

åt eleverna och nästan gav svaret åt eleverna. Likaså förekom en hel del bakåtsyftande 

återkoppling i form av beröm. Dock menar Shute (2008, s. 178–179) att lärare bör undvika att 

använda ledtrådar som ständigt leder fram till det rätta svaret. Lärare bör även ge sparsamt med 

beröm, om ens någon alls eftersom återkoppling i form av beröm nämligen kan riskera att ta 

alltför mycket fokus från själva uppgiften och därmed hindra elevens lärande.  

En ytterligare sak att lyfta fram från studiens bakgrund är att återkoppling enligt Wiliam (1999, 

s. 4) bör fokusera på vad eleverna behöver förbättra i stället för att tala om hur bra de har gjort 

något. Däremot visade resultatet, som redan nämnts, en stor förekomst av just berömmande 

återkoppling. Vad gällde lärarnas framåtsyftande återkoppling handlade den inte direkt om att 

uppmärksamma eleverna på hur deras matematiska lärande skulle kunna förbättras. Lärarnas 

framåtkopplingar bestod snarare av att instruera det fortsatta arbetet eller att hjälpa eleverna 

med lösningar/metoder för olika räkneuppgifter. Lärarnas utmanande frågor som också tillhör 

den framåtsyftande återkopplingen var heller inte vanligt förekommande under 

matematiklektionerna, då endast två av lärarna ställde öppna frågor till sina elever. Enligt Hattie 

och Timperley (2007, s. 90) räknas lärares utmaningar till elever som en del av den 

framåtsyftande återkopplingen och kan ses som mycket viktig eftersom de kan bidra till ett ökat 

lärande hos eleverna.  

Som det också beskrevs i bakgrunden är den bakåtsyftande återkopplingen effektiv om den 

innehåller information om progressionen (Hattie & Timperley, 2007, s. 89). Resultatet visade 

att det bland lärarna förekom bakåtsyftande återkoppling som visserligen fokuserade på det 

matematiska då lärarna bland annat påpekade vad som blivit fel eller uppmärksammade det 

rätta i lösningen. Dock upptäcktes inte att någon av lärarna tydligt gav återkoppling gällande 

elevernas utveckling i matematik.  

Jönsson (2013, s. 89) menar att återkoppling som inte innehåller tillräckligt med information 

som hjälper eleverna framåt i sitt lärande kan räknas som en mer summativ återkoppling. Även 

Wiliam (2005, s. 27) framhåller att återkopplingen endast är formativ om den återkopplande 

informationen kan användas av eleven för att förbättra sin prestation. Som resultatet visade 

innehöll lärarnas återkoppling en del information gällande vad som blivit fel, vad eleven faktiskt 

gjort rätt samt hur uppgifter skulle kunna lösas. Det är alltså tänkbart att eleverna skulle kunna 

använda sådan information i sitt fortsatta arbete med kommande räkneuppgifter, vilket gör att 

denna sorts återkoppling därav kan betraktas som formativ. Dock förekom även en hel del 

bakåtsyftande återkoppling (beröm, bekräftelse och upprepning) som var mer allmän och 

innehållsfattig, vilket alltså kan tolkas som återkoppling i mer summativ bemärkelse. 

Björklund Boustrup (2010, s. 95–96) framhäver att målinriktad återkoppling ofta ges i samband 

med antingen bakåtsyftande eller framåtsyftande återkoppling. Dock visade resultatet att det 

var endast vid ett enda tillfälle under observationerna som en lärare gav sina elever en förenklad 

målinriktad framåtkoppling som talade om vad syftet med lektionen var och vad eleverna skulle 

få träna på. Det förekom alltså ingen målinriktad bakåtsyftande återkoppling gällande hur 
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eleverna presterat, detta trots att Shute (2008, s. 177) poängterar vikten av att lärare om möjligt 

bör koppla samman den återkopplande informationen tydligt med mål och elevernas 

prestationer.  

Återkopplingens fokus  
Vad gäller fokus i lärarnas återkoppling, som var studiens andra frågeställning, visade resultatet 

att en relativt liten del av återkopplingen faktiskt berörde själva matematiken och därmed hade 

fokus på matematiska processer. I endast några fall ställde lärarna frågor angående antingen 

hur eleven tänkt eller skulle kunna tänka för att få fram svaret. Likaså gav lärarna vid några få 

tillfällen ytterligare förklaringar i samband med bekräftelser eller påpekande av fel. Dessa 

återkopplingar visade alltså tydligt att lärarna ville uppmärksamma bakomliggande 

matematiska processer för att komma fram till ett visst svar. Som Björklund Boistrup (2013, s. 

120) påpekade kan detta fokus på matematiska processer faktiskt öka elevens möjlighet att lära 

sig just de processer som läraren tar upp i sin återkoppling. Dessutom menar Hattie och 

Timperley (2007, s. 93) att återkoppling på en så kallad processnivå kan vara effektiv om man 

vill uppnå ett lärande på ett djupare plan än att enbart befästa minneskunskaper.   

Vanligt förekommande var att det i lärarnas återkoppling var mycket fokus på de rätta svaren. 

Detta gällde främst den bakåtsyftande återkopplingen då lärarna ofta gav eleverna beröm och 

bekräftelse, vilket alltså visade sig ha ett litet fokus på det matematiska innehållet. Björklund 

Boistrup (2013, s. 120) menar dock att detta fokus inte ökar elevernas möjlighet att lära sig 

matematik eftersom det saknas fokus på själva matematiken. Som det också beskrevs i 

bakgrunden fokuserar återkoppling på så kallad uppgiftsnivå ofta på det som anses vara korrekt 

i samband med utförandet av uppgifter. Eleven kan därmed ges information kring hur väl en 

uppgift utförts och korrekta svar urskiljs från de felaktiga (Hattie & Timperley, 2007, s. 91). 

Det förekom under observationerna även en del ifrågasättande och påpekande av fel, där lärarna 

i vissa fall endast påpekade att svaret var fel men talade även oftast om vad som hade blivit fel 

i elevens svar. Enligt Hattie och Timperley (2007, s. 102) kan återkoppling på uppgiftsnivå 

ändå sägas vara som mest effektiv då den innehåller information baserat på elevers felaktiga 

uppfattningar samt ger information gällande felaktiga teorier som kan leda till att utveckla mer 

effektiva och användbara strategier för att utföra och förstå uppgiften. Detta fokus i 

återkopplingen leder ofta till att det byggs upp en mer ytlig kunskap hos eleven. Trots det är 

återkoppling på uppgiftsnivå enligt forskning ändå den mest vanliga i skolor tillägger Hattie 

och Timperley (2007, s. 91).  

Återkoppling med fokus på eleverna som personer förekom också till viss del under 

observationerna, i form av beröm som värderade hur bra eleverna presterat. Dock är forskning 

enig om att denna återkoppling på personlig nivå är den minst effektiva (Hattie & Timperley, 

2007, s. 90). I vissa fall kan den till och med påverka elevernas prestationer på ett negativt sätt 

menar Wiliam (1999, s. 3). Även Shute (2008, s. 177) framhåller att återkopplingen bör 

fokusera på uppgiften och eventuella förbättringsförslag snarare än att rikta sig mot eleverna. 

En fjärde nivå av återkoppling som Hattie och Timperley (2007, s. 94) tar upp är den 

självreglerande eller metakognitiva, som innebär ett ökat ansvar för eleverna över det egna 

lärandet. Det gick dock inte att upptäcka något sådant fokus i lärarnas återkoppling, trots att 

detta har visat sig kunna ge positiva effekter för elevers fortsatta prestationer menar Hattie och 

Timperley (ibid.).  

Studiens teoretiska perspektiv  
Slutligen kan även en koppling göras till det sociokulturella perspektivet. Vid den 

framåtsyftande återkopplingen (instruktioner) är det tydligt att lärarna försöker stötta sina elever 

och visa hur de ska ta sig an olika uppgifter, vilket görs tydligt steg för steg. Detta kan därmed 

liknas med det som Säljö (2000, s. 123) tar upp om kommunikativ stöttning inom det 
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sociokulturella perspektivet, vilket kan handla om att en vuxen hjälper barnet att strukturera ett 

problem genom att visa var den kan börja och hur den sedan kan gå vidare. Vidare menar han 

att det är viktigt att kommunikationen till barnet då inte befinner sig på en alltför abstrakt och 

avancerad nivå för att den ska kunna fungera som ett stöd för barnet.  

Dessutom, som redan har nämnts, förekom det att lärarna gav återkoppling till eleverna där de 

matematiska processerna framhävdes och inte bara koncentrerades på svaret för den specifika 

uppgiften. Detta kan mycket väl liknas med det som Kinard och Kozulin (2012, s. 85) tar upp 

om att lärare måste göra det möjligt för barnet att använda lärandeerfarenheter på andra 

uppgifter vid senare tillfällen och inte enbart till specifika uppgifter som har lärts in där och då. 

Detta räknas som en förutsättning för ett guidat lärande och även för barnets utveckling, då 

barnet är beroende av läraren i form av att den kan förstärka, reducera, upprepa och tolka 

omvärlden samt göra den mer sammanhängande för barnet (Kinard & Kozulin, 2012, s. 80). 

 

6.3 Egna reflektioner, slutsatser och förslag på vidare forskning 
En sammanfattande slutsats som går att dra utifrån denna empiriska studies resultat är att det 

förekom en variation av muntlig återkoppling bland de observerade lärarna. Vissa kategorier 

utmärkte sig och var mer frekventa än andra. Detta gällde även återkopplingarnas fokus där två 

sorters fokus visade sig förekomma ofta.  

Det går att konstatera utifrån bakgrunden att vissa kategorier av och fokus i återkoppling enligt 

forskning är mer effektiva för elevers lärande och prestationer i matematik än andra. Det lärarna 

säger till eleverna och vad de väljer att rikta sin återkoppling mot är alltså av stor betydelse. I 

resultatet förekom en hel del återkoppling som tyvärr inte kan räknas som effektiv sådan, i form 

av bland annat innehållslöst beröm eller bekräftelse, påpekande av fel samt ledande frågor. 

Dessa återkopplingar saknade nämligen ett fokus på själva matematiken som eleverna ägnade 

sig åt. Att sådan återkoppling ändå förekom så pass mycket är egentligen inte förvånande 

eftersom forskning också visar att återkoppling riktad mot uppgiften och de rätta svaren är den 

allra vanligaste i skolan.  

Det förekom bland de observerade lärarna givetvis också återkoppling, men om än något 

mindre, som anses vara effektiv för elevernas lärande. Fokus i dessa återkopplingar var alltså 

mer riktade mot matematiken och olika processer. Däremot var mängden utmanande 

återkoppling, i form av öppna frågor, mycket liten med tanke på att detta enligt forskning kan 

bidra till ett ökat lärande hos eleverna. Vad denna frånvaro av en viss återkoppling beror på har 

jag dock inget direkt svar på. En tänkbar anledning skulle kunna vara tidsbrist för lärarna att 

hinna utveckla återkopplingen eller brist på kunskap om återkoppling, eftersom detta kan ses 

som ett komplext matematikdidaktiskt område. Tänkbart är också att jag kan ha missat att 

observera en del återkoppling då det är mer eller mindre omöjligt att upptäcka allt och samtidigt 

hinna anteckna det. 

En avsikt med min studie är att jag vill uppmärksamma både mig själv och andra verksamma 

lärare på hur återkoppling kan ges till elever under matematiklektioner samt vad som enligt 

forskning är ”det bästa” för elevernas lärande och prestationer i matematik. Fler lärare skulle 

därmed kanske kunna spara värdefull tid i matematikundervisningen om de medvetet ägnade 

sig åt återkoppling som faktiskt är bevisat att det ger eleverna något. 

Slutligen vill jag poängtera att detta är en observationsstudie vilket gör att jag inte kan uttala 

mig om lärarnas egna uppfattning eller kunskap om återkoppling. Jag vet alltså inte om lärarna 

är medvetna om vilken sorts återkoppling de ger sina elever och likaså om de vet vad 

forskningen faktiskt säger kring så kallad effektiv återkoppling. Det hade därför varit mycket 

intressant att forska vidare kring detta spännande ämnesdidaktiska område för att se om det gick 

att upptäcka någon förändring i lärarnas sätt att ge återkoppling efter att de fått möjlighet att 
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diskutera detta tillsammans utifrån aktuell forskning. En ny observationsstudie skulle då kunna 

genomföras efter diskussionen så att det går att jämföra lektionerna före och efter. Detta skulle 

dessutom kunna kompletteras med kortare intervjuer för att uppmärksamma lärarnas tankar och 

ta reda på om de medvetet har gjort någon förändring angående sin återkoppling.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till lärare 
 

 

 

Information om en studie kring lärares muntliga återkoppling till elever 

under matematiklektioner i årskurs 1–3 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Jacobs och jag studerar till lärare med inriktning F-3 på Högskolan 

Dalarna i Falun. Jag har precis påbörjat min sista termin på grundlärarprogrammet och håller 

nu på med mitt examensarbete inom matematikdidaktik, där det ingår att göra en empirisk 

undersökning. Syftet med min undersökning är att genom observationer undersöka den 

muntliga återkopplingen som sker mellan lärare och elever i matematikundervisningen i åk. 

1–3, med fokus på lärares muntliga återkoppling (feedback) till eleverna. Internationell 

skolforskning har nämligen visat att elevers lärande kan påverkas av återkopplingens form 

och innehåll. 

För att kunna samla in ett empiriskt material till denna undersökning önskar jag att få delta i 

en eller två matematiklektioner hos er under vecka 6–7 för att observera det som sägs till 

eleverna, antingen vid genomgång, grupparbete eller enskilt arbete. Jag kommer endast att 

sitta med i klassrummet och anteckna det som kommuniceras mellan lärare och elever. Det är 

tänkt att jag ska observera minst sex stycken lärare, på tre olika skolor, som undervisar i 

matematik på lågstadiet (årskurs 1–3). 

Alla som deltar kommer att vara anonyma och det kommer heller inte att framgå var 

undersökningen är genomförd. Materialet som samlas in från observationerna kommer enbart 

att användas för denna undersökning och presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. När mitt examensarbete väl är godkänt kommer allt insamlat material att förstöras. 

Om du vill får du givetvis ta del av det färdiga arbetet! 

 

Härmed tillfrågas du om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Om du har några frågor angående denna undersökning och din medverkan, kontakta gärna 

mig eller min handledare via mejl så svarar vi så snabbt vi kan. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning,  

Emelie Jacobs Stora Skedvi, 2017-01-23 

 

 

Student: Emelie Jacobs 

E-post: h13emeja@du.se 

 

Handledare: Helena Eriksson 

E-post: hei@du.se 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till elever och vårdnadshavare 
 

 
 
 

Hej alla elever och vårdnadshavare! 

Mitt namn är Emelie Jacobs och jag studerar till lärare med inriktning F-3 på Högskolan 

Dalarna i Falun. Jag har precis påbörjat min sista termin på grundlärarprogrammet och håller 

nu på med mitt examensarbete inom matematikdidaktik, där det ingår att göra en empirisk 

undersökning. Syftet med min undersökning är att genom observationer undersöka den 

muntliga återkopplingen som sker mellan lärare och elev i matematikundervisningen i åk 1–3, 

med fokus på lärares återkoppling (feedback) till eleverna.  

För att kunna samla in material till denna undersökning kommer jag att behöva observera 

undervisningen i matematik. Detta kommer att ske genom att jag sitter med i klassrummet och 

antecknar det som kommuniceras mellan lärare och elever. Mitt fokus kommer att vara riktad 

mot hur läraren ger återkoppling till eleverna under matematiklektionerna. Någon 

ljudinspelning eller fotografering kommer inte att förekomma.  

Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och det kommer heller inte att 

framgå var undersökningen är genomförd. Materialet som samlas in under observationerna 

kommer enbart att användas för denna undersökning och presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. När mitt examensarbete väl är godkänt kommer allt insamlat material att 

förstöras.  

Med det här brevet vill jag informera er om att jag kommer att närvara i klassen någon gång 

under vecka 6–7 för att observera en eller två matematiklektioner. 

Om ni har några frågor angående denna undersökning får ni gärna kontakta mig eller min 

handledare via mejl så svarar vi er så snabbt vi kan. 

 

Med vänlig hälsning,  

Emelie Jacobs Stora Skedvi, 2017-01-23 

 

 

 

 

 

Student: Emelie Jacobs  

E-post: h13emeja@du.se  
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Bilaga 3 – Observationsschema 

 

Tidpunkt Observation: (situationen, citat, ansiktsuttryck, röstläge) Egna reflektioner Innehåll 

kl: 

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

  
 

 När ges återkopplingen? 

(enskilt arbete, genomgång, 

fråga) 

 

Vad ges återkoppling på? 
(matematiskt innehåll)   

 

Tydlig/abstrakt? 
 

Bakåtsyftande eller 

framåtsyftande? 

 

Koppling till mål/syfte? 

 

Ansiktsuttryck, röstläge? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


