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Abstract 
Denna studie undersöker hur lärares återkoppling kan bidra till att elever för kreativa 
matematiska resonemang. Fokus för studien var att undersöka hur lärare kan ge processinriktad 
återkoppling samt en kombinerad återkoppling på både uppgift- och processnivå som bidrar 
till att elever i årskurs 2 för kreativa matematiska resonemang. Sammanlagt fick fem elevpar 
och två grupper om tre elever arbeta med problemlösningsuppgifter där de utifrån behov fick 
återkoppling på processnivå och/eller uppgiftsnivå. Efter genomförandet av undersökningen 
analyserades vilken typ av återkoppling som tillämpades samt vilket resonemang det bidrog 
till hos eleverna. Resultatet visade att samtliga elevpar hade förmågan att själva påbörja ett 
kreativt matematiskt resonemang genom att själva skapa en lösningsmetod. Resultatet visade 
även att återkoppling på processnivå bidrog till att eleverna utvecklade sitt kreativa 
matematiska resonemang genom att själva motivera och argumentera för sitt strategival och 
lösningsförslag. Återkopplingen bidrog även till att eleverna förde kreativa matematiska 
resonemang vid de tillfällen som undersökaren gav en kombinerad form av återkoppling på 
både process- och uppgiftsnivå. 
 
 
 
Nyckelord 
Återkoppling på processnivå, återkoppling på uppgiftsnivå, kreativa matematiska resonemang, 
algoritmiska resonemang, problemlösning.  
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1. Inledning 
Elevers matematikkunskaper är ofta ytliga då elever många gånger lär utan att tillägna sig en 
djupare förståelse för matematik (Hiebert 1999, s. 12). En orsak till denna ytliga inlärning är 
att matematikundervisningen domineras av en traditionell undervisning, som mestadels består 
av att eleverna utför enkla beräkningar i sina matematikböcker (Boesen, Lithner & Palm 2010; 
Hiebert, 1999, s. 12; Schoenfeld 1992, s. 334; Skemp 1978, s. 23; Skolinspektionen 2009, s. 
17). I den traditionella undervisningen får eleverna oftast lösa uppgifter genom redan 
memorerade räknestrategier och beräkningsmetoder som steg för steg, illustreras av läraren 
eller i matematikboken. Elevernas uppgift blir sedan att kopiera och upprepa det som läraren 
eller boken redan har illustrerat, genom att räkna med liknande uppgifter (Bergqvist, Lithner 
2012, s. 256). Det resonemang som främst förekommer i den traditionella 
matematikundervisningen karaktäriserar Lithner (2008 s. 258) som imitativa resonemang (IR) 
och är vanligt förekommande vid räkning av rutinuppgifter (Boesen, Lithner & Palm, 2010, s. 
91; Lithner 2008 s. 258). IR innebär att eleverna antingen löser uppgiften med redan på förhand 
vald strategi, utan att motivera eller argumentera för sin lösning, eller att eleven helt enkelt 
härmar en lösning som exempelvis läraren visat på tavlan (Lithner, 2008; Boesen, Lithner & 
Palm, 2010, s. 93).  
 
En annan typ av matematiska resonemang karaktäriserar Lithner (2008) som kreativa 
matematiska resonemang (KMR). KMR innebär att eleven skapar egna lösningsmetoder som 
de sedan argumenterar för och tillämpar i praktiken (Boesen, Lithner & Palm, 2010, s. 94; 
Lithner 2008, s. 265). KMR innebär att elevens tankeprocess bygger på förståelse och att 
eleven är flexibel med att ta fram olika lösningsförslag som bygger på den aktuella uppgiftens 
komponenter. Genom att tillämpa ett KMR ges eleven förutsättningar till att bygga sin kunskap 
på en djupare matematisk förståelse som innebär att eleven kan analysera sin lösning och 
bedöma om lösningen är rimlig (Lithner 2008, s. 267-268). Genom att tillämpa KMR ges 
eleverna möjlighet att bygga en djupare matematisk förståelse som bidrar till att eleverna kan 
tillämpa sina matematiska kunskaper i olika och skilda situationer (Lithner 2008). Lithner 
definierar dessa resonemang utifrån elevernas olika tankeprocesser vid arbete med 
problemlösning. Ett villkor för att ett resonemang ska kunna ses som kreativt är att eleven 
tillämpar en ny resonemangssekvens eller att en glömd sekvens återskapas (Lithner 2008, s. 
266). Det vill säga att eleven behöver ställas inför en ny uppgift till vilken eleven inte redan 
har kunnat memorera en redan färdig lösningssekvens.  
 
Vid IR kan eleven, genom utantillinlärning, lösa att √81 = 9 men kan inte vidare förklara varför 
svaret blir nio. Skillnaden med KMR är att undervisningen fokuserar på elevens matematiska 
förståelse som här skulle innebära att eleven även kan argumentera för att svaret är korrekt 
genom att ha kunskap om att svaret till √81 är ett tal som upphöjt i två blir 81, vilket är 92 som 
är detsamma som 9 x 9 = 81. Problemuppgifter som uppmuntrar till KMR är problem där 
eleven på förhand inte vet hur uppgiften ska lösas (Lithner 2008, s. 266).  
 
Undervisning som utmanar och engagerar elever är processinriktade undervisningstillfällen. 
Det vill säga att eleverna ges möjlighet att utveckla en förmåga att beskriva och reflektera över 
sina matematiska lösningar, där de oftast inte arbetar med rutinuppgifter (Skolverket 2003, s. 
10). Att arbeta processinriktat är något som kännetecknas när elever för KMR. I en 
processinriktad undervisning ges eleverna möjlighet att utveckla sina inlärningsstrategier, 
genom att se samband mellan ideér och val av strategier (Hattie 2012, s. 162). Eleverna ges 
även möjlighet att identifiera misstag och att lära sig av sina misstag, som i sin tur bidrar till 
en djupare matematisk förståelse (Hattie 2012, s. 162). För att eleverna ska utveckla en förmåga 
att arbeta processinriktat, behöver läraren tillsammans med eleven träna på att utveckla sin 
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förmåga att beskriva samt reflektera över sin lösning och ta kontroll över sitt eget lärande 
(Hattie 2012; Hiebert 1999; Skolverket 2003).  
 
Flertalet studier visar på att lärarens sätt att formulera frågor och ge återkoppling är av stor 
betydelse för elevernas lärande då detta påverkar elevernas matematiska tänkande (Hattie 
2012; Hiebert 1999; Mueller 2014; Sahin, Kulm 2008). Trots att mycket forskning betonar ett 
processinriktat lärande finns det fortfarande en stor brist av att arbeta processinriktat inom 
matematikundervisningen (Chiu 2007; Hattie 2012 s. 108; Hiebert 1999, s.12; Lithner 2003; 
2008; Sahin & Kulm 2008; Skemp 1978). Lärare är ofta medvetna om vad som gynnar 
elevernas inlärning, men saknar verktyg och konkreta metoder till att tillämpa dessa teorier i 
praktiken (Sahin & Kulm 2008). För att uppnå kreativa matematiska resonemang bland 
eleverna i matematikundervisningen behövs insikter om hur återkoppling kan tillämpas för att 
bidra med kreativitet i elevernas resonemang. Det leder oss till frågan om hur lärarens 
återkoppling kan bidra till att eleverna för kreativa matematiska resonemang.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka och redogöra för hur lärares återkoppling kan bidra till att 
elever i årskurs 2 för kreativa matematiska resonemang, i samband med problemlösning. Syftet 
förtydligas med följande frågeställning:  
 

● Hur bidrar lärarens återkoppling till elevers kreativa matematiska resonemang? 
 

3. Bakgrund 
Då studiens syfte är att undersöka lärarens sätt att instruera och ge återkoppling kommer dessa 
begrepp förtydligas genom att presentera olika typer av frågeformuleringar som sedan kopplas 
till Hatties (2012) definitioner av olika typer av återkoppling, där fokus kommer att ligga på 
att beskriva återkoppling på uppgiftsnivå samt processnivå. I den här studien kommer Lithners 
(2008) definitioner av matematiska resonemang att användas. Matematiska resonemang och 
återkoppling är två viktiga komponenter i elevers förståelse för matematik. Därför kommer en 
kort beskrivning av begreppet förståelse att ges utifrån Skemps (1978) två definitioner av 
förståelse, relationell och instrumentell. Slutligen beskrivs begreppet problem i samband med 
problemlösning. Anledningen till detta är att problemlösning är av mycket olika karaktär. I 
denna studie kommer problemlösning att användas där problemet utformas till att uppmuntra 
och bidra till kreativa matematiska resonemang.  

3.1 Lärarens instruktioner och återkoppling  
I detta avsnitt kommer först en presentation samt beskrivning av lärarens roll och återkoppling 
i undervisningen. Här ingår även en kort presentation av Hatties (2012) karaktäriseringar av de 
olika återkopplingnivåerna. Vidare kommer tre typer av frågor att beskrivas. Dessa frågor 
kommer slutligen att länkas samman med återkopplingnivåerna, med avgränsning till 
återkoppling på uppgift- respektive processnivå.  
 
3.1.1 Återkoppling 
Lärarna dominerar när det kommer till taltid i undervisningen (Hattie 2012, s. 102). Lärare talar 
i genomsnitt mellan 70-80 procent av lektionstiden, varav 5-10 procent av taltiden leder till 
diskussioner som engagerar och aktiverar eleverna (Hattie 2012, s. 103). Av allt talutrymme 
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som läraren tar i undervisningen tillägnas mindre än 5 procent till att samtala om elevernas 
tankar (Hattie 2012, s. 103). En orsak till denna brist på dialog mellan eleverna är lärarens 
resultatfokuserade återkoppling (Hattie 2012, s. 103). Läraren bör istället inrikta sin 
återkoppling till att utveckla en matematisk förståelse till eleverna genom att kommunicera 
matematiska begrepp (Mueller 2014, s. 4). Det vill säga att läraren är öppen för begrepp som 
upplevs svåra för eleverna att förstå och som då läraren behöver förklara bra genom att 
exempelvis knyta an till verkligheten (Skolverket 2003, s. 25). En matematisk 
begreppsförståelse bidrar till bättre kvalitet på elevernas resonemang (Mueller 2014, s. 4). 
Läraren behöver även träna upp sin förmåga att lyssna och vara lyhörd. Genom att aktivt lyssna 
kan läraren enklare upptäcka om elevernas lösningar grundar sig på ytinlärning eller förståelse 
(Mueller 2014, s. 4). 
 
Formativ återkoppling kan ges på fyra nivåer. Det vill säga uppgiftsnivå, processnivå, 
självregleringsnivå, och individnivå. Återkoppling på uppgiftsnivå innebär att lärarens frågor 
är informationsbaserade och att återkoppling sker genom slutna frågor med ett begränsat 
svarsalternativ. Frågor på uppgiftsnivå har en tendens att leda till en ytinlärning hos eleverna i 
undervisningen då den är resultatfokuserad (Hattie 2012, s. 161). återkoppling på processnivå 
innebär att återkopplingen riktar sig till de processer som använts för att konstruera eller lösa 
uppgifter. Ett exempel på processinriktad återkoppling kan vara att läraren ber eleven att berätta 
hur hen kommit fram till det givna svaret. Här är med andra ord läraren intresserad av hur 
eleven kommit fram till det givna svaret, istället för att enbart fokusera på ifall det givna svaret 
är korrekt eller felaktigt. Ett exempel är att eleven ger ett svar på att det går tio kilometer på en 
mil. Istället för att stanna vid att bedöma om svaret är rätt eller fel ber läraren eleven att förklara 
hur hen kom fram till det. Elevens svar skulle då kunna vara att förklara att hen vet att 1000 
meter är lika mycket som en kilometer och 10 000 kilometer är lika mycket som 1 mil. Därefter 
kan eleven fortsätta att förklara att genom att dividera 10 000 m med 1000 m kunde en lösning 
på 10 km att erhållas. Återkoppling på självregleringsnivå innebär att läraren ger reflekterande 
frågor som bidrar till att eleven uppnår en djupare förståelse för när, var och hur strategier ska 
tillämpas (Hattie 2012, s. 163). Ett exempel skulle kunna vara att eleven får reflektera över hur 
hens strategi för att beräkna antal kilometer per mil även skulle kunna användas för att lösa hur 
många mil man kommer vid körning av en viss hastighet per kilometer i timmen. återkoppling 
på individnivå skiljer sig från de andra nivåerna då denna inriktar sig till personen genom att 
återkopplingen sker i form av beröm (Hattie 2012, s. 164). I denna studie kommer 
definitionerna för återkopplingen på uppgifts och processnivå att användas. Dessa presenteras 
närmare i kommande stycken. 

3.1.2. Återkoppling på uppgiftsnivå - slutna frågor 
Återkoppling på uppgiftsnivå riktas mot uppgiften och svaret vilket exempelvis innebär att 
läraren ger eleven information om eventuella feltolkningar eller att läraren ger eleven konkreta 
instruktioner och strategier för att komma vidare i sitt arbete (Hattie & Timberley 2007, s. 102). 
återkoppling på uppgiftsnivå tillämpas vanligtvis i samband med att läraren ger instruktioner 
som syftar till att ge eleven kunskaper och färdigheter eller för att utveckla specifika strategier 
för att klara av att lösa uppgiften (Hattie & Timberley 2007, s. 102). återkoppling på 
uppgiftsnivå fokuseras till elevens svar och inte till elevens strategival (Hattie & Timberley 
2007, s. 92). Det innebär att frågorna som ställs vid tillämpning av återkoppling på uppgiftsnivå 
är mycket informationsbaserade och att återkoppling ges genom slutna frågor (Hattie 2012, s. 
161). Många gånger uppfattas inte målen av eleverna och vid de tillfällen som eleverna har 
uppfattat dem, är målen för det mesta resultatbaserade, men mycket sällan 
kompetensrelaterade, det vill säga att målen med undervisningen är att förstå och behärska 
innehållet (Hattie 2012, s. 159). En annan definition av slutna frågor är faktiska frågor, vilket 
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utgör en majoritet av de frågor som matematikläraren ställer till sina elever. Det vill säga att 
läraren tillfrågar eleven om specifika fakta eller en matematisk definition som endast kräver ett 
kort svar, som exempelvis att be eleven berätta om vad nästa steg är vid lösning av en 
rutinuppgift (Sahin & Kulm 2008, s. 225).  
 
Faktiska frågor kan vara bra att tillämpa för att bidra till en förförståelse för en färdighet eller 
ett matematiskt begrepp. Kännetecken för samtliga slutna frågor är att de kan besvaras med ett 
ja eller nej och leder oftast till kort och koncis information. Slutna frågor inleds oftast med ett 
verb eller adverb som exempelvis, är det…?, finns det…? kan du…? , när ska…?, var finns…? 
(Hattie 2012, s. 175). Denna typ av frågor skapar en monolog där lärarens tal dominerar genom 
att lärarens fråga besvaras av eleven för att sedan utvärderas av läraren (Hattie 2012, s. 103). 
För mycket återkoppling på uppgiftsnivå genom slutna frågor leder oftast till att eleven kan 
lösa uppgiften med hjälp av en redan inlärd strategi. Detta innebär att elevens lösning kan ses 
som en rutinuppgift där eleven saknar förståelse för att kunna argumentera och motivera för 
sina strategival (Hattie & Timberley 2007, s. 91). Återkoppling på uppgiftsnivå kan vara mest 
effektiv att tillämpa vid tillfällen där eleven fastnat och inte kommer vidare. Det vill säga om 
elevens svårighet baseras på feltolkning av uppgiften och inte av bristande information eller 
förståelse (Hattie & Timberley 2007, s. 91). Även om återkoppling på uppgiftsnivå oftast leder 
till en ytlig inlärning kan den genom att begränsas gynna elevernas resonemang (Hattie & 
Timberley 2007, s. 92).  

3.1.3 Återkoppling på processnivå - öppna frågor 
Återkoppling på processnivå innebär att återkopplingen riktar sig till de processer som använts 
för att konstruera eller lösa en uppgift (Hattie 2012, s. 162; Hattie & Timberley 2007, s. 93). 
Återkoppling på processnivå syftar till elevernas eget tänkande och skapar en dialog mellan 
den som ger återkoppling och eleverna (Hattie & Timperley 2007, 93). Processinriktad 
återkoppling fokuserar på att ge eleverna möjligheten att arbeta med att synliggöra sitt eget 
tänkande. Detta innebär att läraren ska undvika att ge eleverna en färdig lösningsmetod eller 
att tala om det rätta svaret. Detta ska istället eleverna själva få reflektera över (Hattie & 
Timperley 2007, 93). Genom att själva få reflektera och fundera får eleverna möjligheten till 
att själva bearbeta sin lösning och upptäcka eventuella misstag, som i sin tur bidrar till en 
djupare matematisk förståelse (Hattie & Timperley 2007, 93). 
 
Vid återkoppling på processnivå är det viktigt att ge återkoppling som för eleverna framåt. 
Detta för att uppmuntra till att eleverna ska ta ett större ansvar över sitt egna lärande samt för 
att uppmuntra till dialog (Hattie 2012, s. 159). Undersökande frågor utökar elevernas 
kunskaper genom att uppmuntra eleverna till att inte endast återkalla och/eller kopiera redan 
inlärda kunskaper (Sahin & Kulm 2008, s. 224). Undersökande eller öppna frågor uppmuntrar 
eleverna till att utveckla, förklara samt synliggöra sitt tänkande som i sin tur bidrar till djupare 
matematisk förståelse (Mueller 2014, s. 4; Sahin & Kulm 2008, s. 224). Öppna frågor främjar 
lärandet då eleverna ges möjligheten att utveckla sina förmågor till att ta större ansvar över sitt 
eget lärande (Hattie 2012, s. 105). Öppna frågor inleds vanligtvis med ett frågeord eller en 
inbjudan som exempelvis hur skulle…?, vad skulle hända om…?, berätta om…, beskriv 
olika…, (Hattie 2012, s. 175). Det som framförallt kännetecknar en öppen fråga är att det inte 
finns något givet svar och bjuder in eleven till tal- och tankeutrymme där eleven uppmuntras 
till att berätta och förklara (Hattie 2012, s. 105).  

3.2 Matematiska resonemang  
Ett syfte med matematikundervisningen är att elever ska ges möjlighet att föra samt följa 
matematiska resonemang ((Skolverket 2011a s. 63). En problematisk fråga som uppstår är att 
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tolka vilken typ av resonemang som menas och hur undervisningen kan utformas för att 
uppmuntra till en variation av matematiska resonemang hos eleverna. Begreppet resonemang 
definieras genom tankegången från ett påstående till att dra en slutsats och nå ett resultat 
(Bergqvist, Lithner 2012, s. 253; Boesen, Lithner & Palm 2010, s. 92; Lithner 2008, s. 257). 
I sina studier som undersöker elevers förmåga att resonera matematiskt, har Lithner (2000, 
2003, 2008) karaktäriserat två typer av resonemang, imitativa- (förkortning IR) och kreativa 
matematiska resonemang (förkortning KMR). Då det går att identifiera vissa inslag av KMR i 
elevernas matematiska resonemang har Lithner (2008) även identifierat två olika inriktningar 
på KMR, som karaktäriserat lokalt KMR och globalt KMR. Inom imitativa resonemang har 
Lithner (2008) även identifierat två inriktningar, nämligen algoritmiska resonemang 
(förkortning AR) samt memorerade resonemang (förkortat MR).  Se figur 1. 

Figur 1. Matematiska resonemang 

3.2.1 Imitativa resonemang 
Stor del av matematikundervisningen idag präglas av enskilt arbete där elevernas 
matematikkunskaper baseras på utantillinlärning, genom arbete med rutinuppgifter i sina 
matematikböcker (Boesen, Lithner & Palm 2010; Hiebert, 1999, s. 12; Schoenfeld 1992, s. 
334; Skemp 1978, s. 23; Skolinspektionen 2009, s. 17). Detta leder till att eleverna utför 
beräkningar genom att imitera redan kända strategier som finns representerade i boken eller 
genom att läraren introducerar en uppgift genom att stegvis visa eleverna en lösning som 
eleverna sedan “kopierar” genom att tillämpa den på likartade matematikuppgifter i 
matematikboken (Bergqvist & Lithner 2012, s. 256). 
 
I en serie av studier undersöker Lithner (2000, 2003) elevernas svårigheter i att lösa 
matematikuppgifter utan att på förhand ha fått förslag på lämpliga lösningsmetoder. Vid flera 
tillfällen kunde elevens svårigheter förklaras med att eleven tillämpade imitativa strategier för 
att lösa uppgifterna (Lithner, 2003, 2008). Imitativa strategier innebär att eleven tillämpar 
lösningsprocedurer som eleven minns och kan härma från tidigare, likartade uppgifter. Elever 
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som lyckades med uppgiften hade istället återskapat eller erhållit en ny strategi där eleverna 
kunde nå en lösning genom en djupare förståelse för uppgiftens komponenter och egenskaper 
(Lithner (2003, 2008). Ett exempel som kan förtydliga de svårigheter som kan uppstå när 
elevers val av strategier baseras på imitativ matematik är när en elev får till uppgift att beräkna 
5x5. Eleven uttrycker en osäkerhet till läraren för exponenterna genom att lämna ett 
lösningsförslag på 25, utan att kunna förklara varför svaret är 25. En djupare förståelse skulle 
kännetecknas av att eleven hade varit medveten om att uttrycket 5x5 står för en upprepad 
addition, som även kan uttryckas 5+5+5+5+5. Om eleven istället hade valt en strategi baserad 
på en förståelse för multiplikation hade eleven kunnat förklara att 5x5 är detsamma som 
5+5+5+5+5 vilket är lika med 25. I följande avsnitt presenteras olika typer av resonemang 
enligt Lithner (2008).  
 
Memorerade resonemang (MR) 
MR tillämpas när eleven helt saknar argument för sin slutsats, utan att ge någon förklaring till 
lösningen av problemet. Elevens strategi baseras på att eleven har memorerat ett svar som inte 
kräver någon uträkning (Boesen, Lithner & Palm 2010, s. 93; Lithner 2008, s. 258). Exempelvis 
kan eleven memorera hur många minuter en timme består av och behöver på så vis inte göra 
någon beräkning för att besvara frågan.   
 
Algoritmiska resonemang (AR) 
Typiskt för uppgifterna i elevernas matematikböcker är att de kräver beräkningar utifrån redan 
givna algoritmer (Lithner 2008, s. 259) Det innebär att eleven inte behöver identifiera en 
lösning på problemet utan söker istället efter en lämplig algoritm för att lösa problemet 
(Boesen, Lithner & Palm 2010, s. 93-94; Lithner 2008, s. 259). Eleven kan göra en korrekt 
beräkning av uppgiften, utan krav på att söka efter ny information, tolka eller att fatta nya 
beslut (Lithner 2008, s. 259). I sitt ramverk för att definiera olika typer av matematiska 
resonemang har tre inriktningar av AR identifierats, nämligen bekant AR, avgränsande AR och 
guidat AR (Lithner 2003, 2008). Skillnaderna mellan de olika inriktningarna är vilken strategi 
som ligger till grund för elevens val av algoritm.   
 
Bekant AR förekommer i samband med en problemlösningssituation, som redan från början 
är känd för eleven. (Lithner 2008, s. 262). Vilket kan beskrivas som att uppgiftens karaktär inte 
längre är av problemlösande karaktär, utan kan istället ses som en rutinuppgift för eleven.  
Bekant AR definieras genom att eleven väljer strategi med anledning av en algoritm som 
överensstämmer med en annan för eleven känd algoritm, som eleven sedan genomför (Lithner 
2008, s. 262). Ett exempel på AR kan vara att eleven utför addition genom att räkna med 
tiotalsövergång utan att förstå positionssystemet. Eleven får till uppgift att beräkna 13 + 15. 
Eleven känner till att man kan dela upp talen genom att räkna tiotalen för sig och entalen för 
sig, detta leder till en ny beräkning, 10 + 10 och 3 + 5. Elevens nästa uppgift blir då att beräkna 
20 + 8. Elevens bristande förståelse för positionssystemet kan innebära att eleven svarar 208 
som slutsvar. Dock är det värt att påpeka att elevens svar även kan vara korrekt vid ett bekant 
AR. Om eleven minns algoritmen rätt kommer svaret även att bli korrekt, men i exemplet 
konkretiseras problematiken som kan uppstå om lösningen endast baseras på utantillinlärning. 
 
Avgränsande AR kännetecknas genom att eleven gissar sig fram till en lösning genom att 
tillämpa för eleven redan kända algoritmer. Eleven saknar en förståelse för en lämplig 
lösningsmetod och begränsas till val av strategier som grundar sig på ytinlärning (Boesen, 
Lithner & Palm 2010 s. 94; Lithner 2008, s. 263). Ett exempel på AR kan vara att eleven ska 
beräkna hur många grader det är ute om termometern står på fyra grader, för att sen sjunka sju 
grader. Negativa tal är nytt för eleven men han/hon kommer ihåg att han/hon vid tidigare 
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beräkningar har skrivit det största talet först och utför denna strategi för att nå en lösning. Detta 
resulterar i att eleven utför beräkningen  7 - 4, istället för 4 - 7. Eleven begränsas med andra 
ord av bristfällig förståelse och tillämpar istället strategier som eleven anser passa bäst.  
 
Guidat AR kan användas när eleven inte tillräckligt med lagrade strategier för att tillämpa de 
redan nämnda resonemangen och kan då söka efter strategier från en extern källa. Ett sådant 
AR kallas för guidat AR och kan erhållas genom guidning antingen från en text (text-guidat 
AR) eller av en person (person-guidat AR) (Lithner 2008, s. 263-264). Text-guidat AR innebär 
att elevens strategival är att identifiera ytliga likheter mellan uppgiften och en liknande uppgift 
från matematikboken. När eleven har funnit en algoritm från en liknande uppgift, tillämpas 
algoritmen av eleven, utan någon argumentation som stödjer val av algoritm (Lithner, 2008 s. 
263). Person-guidat AR innebär att algoritm identifieras av en annan person som sedan i sin 
tur vägleder eleven till en lösning utan att argumentera för den valda algoritmen (Lithner, 2008 
s. 264).  

3.2.2 Kreativa matematiska resonemang 
Den andra inriktningen av matematiska resonemang är KMR (Lithner 2008). KMR innebär att 
eleven grundar sina resonemang i problemuppgiftens matematiska komponenter och utifrån 
det kan använda olika strategier för att nå en slutsats (Lithner 2008, s. 257). KMR definieras 
av tre villkor där det första är att eleven skapar eller återskapar en egen lösning som baseras på 
rimlighet. Det andra villkoret innebär att eleven kan argumentera för sitt val av strategi genom 
att motivera sina slutsatser. Det tredje och sista villkoret är att elevens argumentation är väl 
förankrad i de matematiska egenskaperna hos den aktuella uppgiftens komponenter (Lithner 
2008, s. 266).  
 
 
 
 
 
 
 
(Fig 2. Vägen för en resonemangssekvens av Granberg och Olsson, 2015).  
 
När en elev resonerar matematiskt genomgår eleven en tankeprocess för att lösa ett problem. 
För att försöka förtydliga hur denna tankeprocess kan se ut när eleven tillämpar KMR följer 
här en beskrivning och ett exempel av Granberg och Olssons (2015, s. 50) figur som beskriver 
resonemangets gång (se figur 2). Denna tankeprocess inleds genom att eleven påbörjar en 
uppgift (T), varvid eleven kommer fram till en lämplig lösningsstrategi, som eleven sedan 
genomför (S1). Om den valda strategin är framgångsrik uppnår eleven ett delsvar (V1). Detta 
följs av att eleven tillämpar en annan strategi (S2), som leder till ytterligare ett delsvar (V2). 
Om elevens motivation och uthållighet kvarstår kommer eleven slutligen nå en möjlig slutsats 
(Granberg & Olsson 2015, s. 50). I exemplet 5 + 5 + 5 + 4 + 4 skulle S1 kunna vara att dela 
upp talet i 5 x 3 och 4 x 2, S2 blir då elevens beräkning av 5 x 3 och 4 x 2, S3 ger additionen 15 
+ 8, som resulterar i en möjlig slutsats Vn . Om eleven har använt en för eleven ny metod för 
att komma fram till lösningen, samt att eleven kan motivera den med en förankring i matematik, 
är resonemanget kreativt.  
 
För att ett resonemang ska vara kreativt krävs det att samtliga av följande tre villkor uppfylls 
1. Nyhet. Eleven skapar en ny resonemangsekvens, eller återskapar en bortglömd. 
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2. Rimlighet. Eleven kan argumentera för sitt strategival samt motivera svarets rimlighet.  
3. Matematisk grund. Elevens val av argument ska vara förankrade i matematiken (Lithner 
2008, s. 266).  

3.3 Förståelse för matematik 
I många forskningssammanhang framgår det att elevernas val av resonemang påverkar 
elevernas förståelse för matematik (Jess, Skott & Hansen, 2011, s. 20; Lithner 2008; Skemp 
1978; Skolinspektionen 2009). För att bättre förstå sambandet mellan matematiska resonemang 
och elevernas förståelse för matematik kommer här en beskrivning av två olika definitioner av 
begreppet förståelse och undervisningens påverkan. Dessa beskrivningar benämns som 
relationell- och instrumentell förståelse. Skemp förklarar att samma begrepp inom ett språk 
och ämne kan vara av olika betydelse för olika människor.  Skemp (1978, s. 24) menar att det 
finns två beskrivningar som karaktäriserar vad ordet förståelse innebär inom ämnet matematik.  

3.3.1 Instrumentell och relationell förståelse 
Instrumentell förståelse innebär att eleverna endast söker efter en rätt lösning eller ett rätt svar 
på en uppgift, istället för att söka efter en förståelse för varför svaret eller lösningen stämmer 
eller inte stämmer (Skemp 1978, s. 21). menar att denna typ av förståelse är vanligt 
förekommande vid räkning av rutinuppgifter som är vanligt förekommande i en 
läromedelsstyrd undervisning. Enligt Lithner (2008) tillägnas elever en sådan typ av förståelse 
för matematik i samband med IR.  Genom en instrumentell förståelse ges inte eleverna 
möjlighet att förstå vad de gör i matematikundervisningen (Skemp 1978 s. 21).   
För att eleverna ska utveckla djupare kunskaper i matematik behöver undervisningen bygga på 
en relationell förståelse istället för en instrumentell förståelse (Skemp 1978, s. 21). Genom att 
eleverna utvecklar djupare kunskaper i matematik blir det lättare att komma ihåg de valda 
strategierna och lösningarna (Skemp 1978, s. 21). Svårigheter som kan uppstå vid tillämpning 
av matematiska uppgifter som bidrar till en instrumentell förståelse, är att eleverna kan ha 
utvecklat en föreställning om att ett korrekt svar och/eller att räkna ett visst antal tal i 
matematikboken är ett bevis på förståelse för matematik. En förklaring till denna föreställning 
kan vara att den traditionella matematikundervisningen fortfarande är mycket läromedelsstyrd. 
Lärande vid traditionell undervisning karaktäriserar Hiebert (2003) som “Rote learning” 
(utantillinlärning). Detta sker genom att elever lär sig en lösningsmetod utantill, utan att ha en 
matematisk förståelse för varför lösningsmetoden fungerade eller inte fungerade till just den 
uppgiften.  

3.4 Problemlösning 
Problemlösning är en aktivitet som omfattar många olika delar inom matematiken. Enligt 
Skolverket (2017, s. 7) kan matematiska problem ses som en relation mellan eleven och 
problemsituationen. Den här relationen är inte konstant utan skiljer sig och kan se olika ut för 
eleverna, beroende på vart de befinner sig i sin matematiska kunskapsutveckling. Detta kan 
innebära att en elev upplever en problemuppgift som en rutinuppgift där eleven redan innan 
känner till en lösningsmetod för just den uppgiften (Skolverket, 2017, s. 7). Samtidigt kan en 
annan elev se samma problemuppgift som ett matematiskt problem där eleven undersöker och 
prövar sig fram till en lösning (Skolverket, 2017, s. 7). En annan beskrivning av ett matematiskt 
problem är att eleven inte på förhand ska veta hur uppgiften ska lösas (Skolverket 2011b, s. 2) 
utan istället uppfattas som kunskapsmässigt svår för eleven (Bergqvist & Lithner 2012, s. 253). 
I kursplanen för matematik (Skolverket 2011a) definieras matematik som en kreativ och 
problemlösande aktivitet där eleven ges möjlighet till att resonera, reflektera samt värdera 
rimligheten i resultatet, i relation till problemet (Skolverket 2017, s. 7). Rimlighetsbedömning 
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är en viktig del inom matematiken då det utvecklar en känsla för resultatet vid olika 
beräkningar och uppskattningar (Skolverket 2017,  s. 14).  

4. Teori 
Denna studie grundar sig i fem viktiga begrepp som används för att kunna besvara studiens 
syfte och frågeställning om hur läraren kan instruera och ge återkoppling, som kan bidra till 
kreativa matematiska resonemang bland eleverna, i samband med problemlösning. Dessa fem 
begrepp är; återkoppling på uppgiftsnivå, återkoppling på processnivå, KMR, Guidat AR, och 
problemlösning. För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning kommer två teoretiska 
ramverk, med viss avgränsning, att användas. 

4.1 Återkoppling 
För att kunna identifiera vilken typ av återkoppling läraren ger sina elever kommer Hatties 
(2012, s. 161-165) ramverk som definierar olika typer av återkoppling att användas. Detta för 
att identifiera om det finns något samband mellan lärarens val av återkoppling och elevernas 
sätt att föra matematiska resonemang. Ramverket definierar fyra olika typer av återkoppling 
som innefattar återkoppling på uppgiftsnivå, återkoppling på processnivå, självregleringsnivå 
samt individnivå (Hattie 2012, s. 161-165). I denna studie är fokus att undersöka återkoppling 
på uppgift- respektive processnivå. För mer information om de olika återkopplingsnivåerna se 
avsnitt 3.1.2 samt avsnitt 3.1.3. 
 
I denna studie kommer inte eleverna som får återkoppling på processnivå att få reda på om 
deras svar är korrekt eller felaktigt. Detta för att se om den processinriktade återkopplingen 
kan stötta eleverna till att själva beskriva, förklara och synliggöra sitt tänkande. När 
återkoppling på uppgiftsnivå tillämpas i denna undersökning kommer eleverna att ges 
information om uppgiften, men som kommer att begränsas till att ges genom små ledtrådar vid 
så få tillfällen som möjligt. Undersökaren kommer även begränsa återkopplingen på 
uppgiftsnivå genom att inte bekräfta om elevernas lösning är korrekt eller felaktig. 

4.2 Matematiska resonemang 
För att kunna identifiera och definiera vilken typ av matematiskt resonemang eleverna för 
kommer Lithners (2008) ramverk används. I denna studie kommer de matematiska 
resonemangen att avgränsas genom att endast fokusera på KMR och guidat AR. För mer 
information om de olika matematiska resonemangen se avsnitt 3.2.1 samt avsnitt 3.2.2. 
 
Algoritmiska resonemang (AR) innebär att eleven inte behöver identifiera en lösning på 
problemet utan söker istället efter en lämplig algoritm för att lösa problemet (Boesen, Lithner 
& Palm 2010, s. 93-94; Lithner 2008, s. 259). 
 
För att ett resonemang ska vara kreativt krävs det att samtliga av följande tre villkor uppfylls 
1. Nyhet. Eleven skapar en ny resonemangsekvens, eller återskapar en bortglömd. 
2. Rimlighet. Eleven kan argumentera för sitt strategival samt motivera svarets rimlighet.  
3. Matematisk grund. Elevens val av argument ska vara förankrade i matematiken (Lithner 
2008, s. 266).  
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4.3 Problemlösning 
Matematiskt problem är att eleven inte på förhand ska veta hur uppgiften ska lösas (Skolverket 
2011b, s. 2) utan istället uppfattas som kunskapsmässigt svår för eleven (Bergqvist, Lithner 
(2012, s. 253). 

5. Metod 
Detta avsnitt kommer att redogöra för vilken undersökningsmetod som valts för studien. Vidare 
redogör metodavsnittet för hur datainsamlingen genomfördes och analyserades. Studiens urval 
samt genomförande kommer även att beskrivas i detta avsnitt. Slutligen kommer en 
redogörelse för studiens validitet, reliabilitet samt de forskningsetiska principerna.  

5.1 Datainsamling 
För att samla in data till denna studie genomfördes en observation där elever i en klass i årskurs 
två löste problemlösningsuppgifter i matematik. Observation som metod är lämplig för 
undersökningar där fokus ligger i att studera olika processer (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013, s. 132). Genom att använda observation som metod fick undersökaren in 
insamlade data som förstahandsinformation (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, 
s. 132). 
 
Undersökningen genomfördes genom kontrollerad observation med ett aktivt deltagande av 
undersökaren. Det vill säga att undersökaren arrangerade en situation för undersökningen, där 
det aktuella området kunde observeras. Data bestod av ljudinspelningar. Den arrangerade 
situationen avviker från den vardagliga klassrumssituationen där det för studien aktuella 
området varit svårare att observera (Larsen 2009, s. 89). I denna studie innebär den arrangerade 
situationen att eleverna delades in i par eller i grupper om tre, där eleverna fick möjlighet att 
tillsammans lösa problemlösningsuppgifter, i ett mindre grupprum. Genom återkoppling från 
undersökaren fick eleverna möjligheten att synliggöra sitt tänkande genom att föra 
matematiska resonemang.  
 
Deltagande observation innebär att undersökaren interagerar med deltagarna (Larsen 2009, s. 
90), det vill säga att observatören närvarar i den miljö där observationen ägde rum. Genom att 
undersökaren i denna studie hade ett aktivt deltagande som innebar att undersökaren kunde 
påverka händelser och diskussioner som pågick i den grupp som observerades (Larsen 2009, 
s. 90).  Observatörens fokus i undersökningen är att observera och dokumentera det som sker 
(Eliasson 2013, s. 23). Eftersom en observation inte kan synliggöra deltagarnas tankar behöver 
forskaren synliggöra deltagarnas tänkande genom att ställa frågor (Kihlström 2007, s. 37). I 
denna studie gav undersökaren instruktioner i form av frågor genom återkoppling på uppgift- 
respektive processnivå för att undersöka vilken typ av matematiskt resonemang eleverna förde 
i samband med problemlösning. Innan genomförandet av undersökningen konstruerades en 
återkopplingsmall (se bilaga 7-11) som användes när undersökaren gav återkoppling till 
eleverna. Mallen var konstruerad på så sätt att varje uppgift hade förslag på potentiella 
situationer som eleverna kunde hamna i när de löste problemuppgifterna. Varje situation hade 
i sin tur olika förslag på återkoppling som undersökaren skulle tillämpa. Det vill säga att varje 
situation hade förslag på återkoppling på både process- och uppgiftsnivå, beroende på vilken 
typ av återkoppling eleverna var i behov av. För att undersökaren skulle kunna vara aktiv och 
delta i elevernas diskussioner dokumenterades samtliga sju sessioner genom ljudinspelning via 
undersökarens mobiltelefon. Eftersom insamlade data i denna undersökning erhölls genom 
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inspelad muntlig dialog mellan deltagarna och undersökaren ansågs ingen övrig dokumentation 
behövas.  

5.2 Urval 

För att genomföra undersökningen har urval gjorts enligt självselektion. Det innebär att 
deltagarna själva fick bestämma om de ville delta i undersökningen (Larsen 2009, s. 77). 
Förfrågan gjordes genom att deltagarna fick fylla i ett formulär om huruvida de ville delta i 
undersökningen eller inte. Urval enligt självselektion definieras som ett icke - 
sannolikhetsurval och används vid kvalitativa undersökningar och går inte att generalisera 
(Larsen 2009, s. 77). Då deltagarna i den här undersökningen var minderåriga krävdes 
dessutom ett godkännande av deltagarnas vårdnadshavare. Eftersom studien hade som avsikt 
att undersöka grundskolans lägre årskurser 1-3 valdes en klass i årskurs 2 ut som informanter 
för undersökningen. Sammanlagt lämnade 17 elever sitt godkännande att delta, men en elev 
var inte närvarande vid undersökningstillfället pga. sjukdom. Eftersom undersökningen skulle 
ses som representativ för en hel klass och inte ha som avsikt att representera en särskild 
elevgrupp, valdes samtliga deltagare, som lämnat sitt godkännande, ut för att delta i 
undersökningen. Efter att samtliga formulär samlats in delades eleverna in i par eller i grupper 
om tre. Gruppindelningen gjordes med hänsyn till elevernas matematiska kunskapsnivå med 
avsikt att kunna ge så likvärdig återkoppling som möjligt vid varje gruppsession. Sammanlagt 
deltog 7 elevgrupper i undersökningen, varav fem grupper bestod av två elever och två grupper 
med tre elever.  

5.3 Genomförande 

För att undersöka hur lärarens återkoppling kan uppmuntra elever till att föra kreativa 
matematiska resonemang fick eleverna i par eller i grupper om tre, lösa fyra olika 
problemlösningsuppgifter. Varje elevpar/grupp observerades individuellt i ett mindre 
grupprum där de tillsammans arbetade med fyra olika problemlösningsuppgifter. 
Undersökaren satt med vid samtliga sju tillfällen. Observationerna dokumenterades genom att 
varje par/grupp spelades in med mobiltelefon. Datainsamlingen skedde endast genom 
ljudinspelningar, vilket innebar att ingen elev filmades. Tidsåtgången för genomförandet var 
mellan 45 minuter till 70 minuter per elevpar/grupp.  
 
Eftersom studiens syfte var att synliggöra elevernas tankeprocess och uppmuntra eleverna till 
att föra KMR, bad undersökaren eleverna att tänka högt. Det vill säga att eleverna fick till 
uppgift att förklara, argumentera samt motivera för sina val av strategier som de använt för att 
nå en lösning. Undersökaren satt med under samtliga sju sessioner och hade som uppgift att 
vid behov ge återkoppling på process- respektive uppgiftsnivå. Tidigare forskningsstudier har 
vid flera tillfällen visat att processinriktad återkoppling har störst effekt på att utveckla ett 
kreativt matematiskt resonemang hos eleverna (Hattie 2012; Hattie & Timberley 2007; Hiebert 
1999; Granberg & Olsson 2015). Av den anledningen hade undersökaren som uppgift att först 
och främst ge återkoppling på processnivå. Återkoppling på uppgiftsnivå gavs endast vid 
tillfällen där eleverna fastnade och inte kom vidare på egen hand eller genom återkoppling på 
processnivå. Vid de tillfällen som eleverna fick återkoppling på uppgiftsnivå hade 
undersökaren som uppgift att alltid sträva till att återgå till att ge återkoppling på processnivå. 
Undersökaren inledde varje session med att ge återkoppling på processnivå just för att 
uppmuntra eleverna till att själva förklara, argumentera och motivera för sin lösning. Vid de 
tillfällen som eleverna inte kom vidare genom processinriktad återkoppling gavs återkoppling 
på uppgiftsnivå. När undersökaren gav återkoppling på uppgiftsnivå gjordes det genom att 
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eleverna enbart fick få och enstaka ledtrådar. Anledningen till detta var för att fortsättningsvis 
ge eleverna en möjlighet att själva argumentera och motivera för sin lösning. 

5.3.1 Utformningen av undersökningens återkoppling 
Eftersom studiens syfte var att synliggöra elevernas tankar genom lösningsprocessen och att 
tidigare forskning har visat att återkoppling på processnivå har störst effekt på att utveckla 
elevers resonemang till KMR, tillämpade undersökaren främst en processinriktad återkoppling. 
Undersökaren gav inte eleverna några svar på om deras lösning var korrekt eller inte, utan 
uppmuntrades istället till att själva argumentera för rimligheten i deras lösningar.  
 
Återkoppling på uppgiftsnivå begränsades genom att endast tillämpas när eleverna fastnade 
och inte kom vidare genom en processinriktad återkoppling. Undersökaren begränsade 
återkopplingen på uppgiftsnivå till att ge information innehållande få och enstaka ledtrådar 
med avsikt att inte ge ut för mycket information till eleverna och begränsa elevernas egna 
kreativitet. När återkoppling på uppgiftsnivå användes hade undersökaren som uppdrag att så 
fort som möjligt återgå till att ge eleverna återkoppling på processnivå. Av den anledningen 
fick inte eleverna heller här någon bekräftelse på om deras svar var korrekt eller inte.  
 
För att frågorna på de olika återkopplingsnivåerna skulle ges på ett likvärdigt sätt till samtliga 
elevgrupper, gjordes innan undersökningen en återkopplingsmall där undersökaren har försökt 
att förutse olika potentiella situationer som kunde uppstå genom elevernas lösningsprocess, 
samt vilken återkoppling som skulle ställas av undersökaren i de olika situationerna. Varje 
situation innehöll återkoppling på både process- och uppgiftsnivå (se bilaga 7-11). 

5.3.2 Problemlösningsuppgifterna 
Undersökningen genomfördes genom att eleverna fick fyra problemlösningsuppgifter som 
eleverna inte på förhand visste hur de skulle lösa. Det var viktigt att eleverna inte redan innan 
visste hur de skulle lösa uppgiften då detta var avgörande för om uppgiften skulle ses som ett 
problem eller rutinuppgift (Lithner 2008, s. 266). Den första “egyptiska symboler” samt fjärde 
“bondgården” problemlösningsuppgiften har konstruerats av undersökaren med inspiration 
hämtad från andra, likartade problem. Undersökningens andra problemuppgift 
“Diamantlandet” är hämtad från NCM:s matematiktävling inom problemlösning, 
kängurumatte. Här har vissa justeringar gjorts där undersökaren dels har valt bort 
svarsalternativen som fanns med i originalet och dels genom att lägga till några följdfrågor. 
Den tredje problemlösningsuppgiften “torn av klossar” är hämtad från en studentuppsats 
(D’Arcy, 2016) och har testats i andra studier där undersökningarna visade sig leda till KMR. 
För att se problemlösningsuppgifterna se bilaga 3 - 6.  
 
Avsikten med undersökningen var att den skulle vara representativ med en hel klass som 
undersökningsgrupp. Deltagarna i undersökningen deltog utifrån skilda matematiska 
förutsättningar och erfarenheter, vilket innebar en större utmaning för undersökaren att 
konstruera uppgifter som skulle uppfattas som problem för eleverna. Det vill säga att de inte 
på förhand visste hur de skulle lösa uppgifterna (Skolverket 2011b, s. 2). Anledningen till detta 
är för att ett matematiskt problem inte kan ses som konstant, utan skiljer sig mellan eleverna 
beroende på vart de befinner sig i sin matematiska kunskapsutveckling  (Skolverket 2017, s. 
7). Det fanns därför en risk med att eleverna som deltog i undersökningen inte skulle uppleva 
uppgifterna i undersökningen som problem, utan som rutinuppgifter.  
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5.4 Bearbetning av data 
Då syftet med denna studie är att nå en djupare förståelse för hur lärare kan ge återkoppling 
som uppmuntrar till KMR, kommer en kvalitativ metodansats att intas. En kvalitativ 
undersökningsmetod är lämplig då den försöker att få mycket information om ett avgränsat 
ämne, genom att fördjupa sig inom undersökningsområdet (Larsen 2009, s. 24-27). Genom att 
forskaren träffar informanterna ges bättre möjligheter till att nå en helhetsförståelse inom ett 
område (Larsen 2009, s. 27). Genom att undersökaren kan ställa följdfrågor ges möjlighet att 
erhålla kompletterande och fördjupade svar från deltagarna (Larsen 2009, s. 27). Nackdelar 
med att använda en kvalitativ metod är att studien inte går att generalisera, samt att 
bearbetningen av insamlade data blir svårare och mer tidskrävande (Larsen 2009, s. 27). 
Bearbetning av data gjordes genom att samtliga ljudinspelningar transkriberades från de sju 
olika observationstillfällena. Bearbetningen av den insamlade datan gjordes i flera steg, där 
första steget var att ordagrant transkribera den insamlade datan från ljudinspelningarna för 
hand. Detta resulterade i ca sju datorskrivna sidor per elevpar/grupp. För att minska omfånget 
valdes, för studien, relevanta delar ut från elevernas konversationer. Urvalet från elevernas 
transkriberade konversationer gjordes utifrån analysmallen (se kapitel 5.3). Utifrån 
analysmallen och de utvalda delarna av transkriberingen (se kapitel 5.3) kunde slutligen 
relevant data identifieras och sammanställas till ett resultat. Att transkribera innebär att 
forskaren skriftligt konstruerar en muntlig kommunikation som observerats (Dovemark 2007, 
s. 148). När man transkriberar är det viktigt att vara väldigt noggrann och att forskaren 
verkligen får med alla detaljer då dessa kan vara av stor betydelse senare när den insamlade 
datan ska analyseras (Thorlander & Cekaite 2015, s. 197). 
 
5.5 Analysmetod 
För att kunna analysera det insamlade materialet har definitionen av de olika nyckelbegreppen 
som beskrivits i kapitel fyra använts. Dessa nyckelbegrepp är återkoppling på uppgiftsnivå, 
återkoppling på processnivå, person-guidat AR, KMR samt problemlösning. Analysen tog 
även stöd av en mall som använts vid tidigare undersökning av matematiska resonemang och 
återkoppling (D’Arcy 2016, s. 14). För att analysmallen skulle passa för den här studien har 
vissa korrigeringar gjorts och består här av två punkter som identifierades i varje gruppsession. 
Den tredje och sista punkten användes för att sammanfatta den analyserade transkriptionen.  
 
1. Kontrollera om uppgiften innebär problemlösning - I elevernas konversation ska inget 
antyda att de löst liknande uppgifter tidigare och i så fall att de följer någon form av rutin. 
 
2. Identifiera vilken typ av återkoppling som ges av undersökaren - Återkoppling på 
uppgiftsnivå innebär att upplysa om vad som är rätt och vad som är fel. Återkoppling på 
uppgiftsnivå innebär även att eleverna ges möjlighet att kunna besvara undersökaren med 
endast ett ja eller nej. Återkoppling på processnivå innebär att eleverna inte får konkreta 
lösningsförslag och heller inte att undersökaren berätta om svaret är rätt eller fel. Istället ställer 
forskaren motfrågor till eleverna för att försöka hjälpa dem vidare i sin tankeprocess. Identifiera 
vilken typ av resonemang som förs före och efter återkoppling – Kännetecknet för person-
guidad AR är att eleverna tar över undersökarens givna lösningsförslag samt att eleverna inte 
motiverar eller argumenterar för sin lösning. Kännetecknet för KMR är att eleverna själva tar 
fram lösningsförslag där elevernas motivering och argumentering grundar sig i matematiken.  
 
3. Slutligen ge en sammanfattning av resultatet. 
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5.6 Reliabilitet  

En studies reliabilitet bedöms utifrån hur pålitligt och tillförlitligt studiens resultat är (Eliasson 
2013, s. 14; Kihlström 2007, s. 231). Hög reliabilitet innebär att samma undersökning kan 
upprepas på samma sätt vid flera tillfällen och att samma resultat erhålls varje gång (Barajas, 
Forsberg, Wengström 2013, s. 103). Den här studien tillämpar en kvalitativ ansats vilket 
försvårar en hög reliabilitet eftersom en kvalitativ undersökning inte har tillräckligt med 
deltagare för att kunna generaliseras (Larsen 2009, s. 37). Tidigare studier (D’Arcy 2016, s. 
14; Granberg & Olsson 2015) har på liknande sätt som denna studerat hur lärarens val av 
återkoppling kan påverka elevers sätt att föra matematiska resonemang. Skillnaden är att 
tidigare forskning har studerat de olika återkopplingsnivåerna var för sig medan denna studie 
även undersöker hur elevernas val av resonemang påverkas när återkoppling ges i en 
kombinerad form av återkoppling på process- respektive uppgiftsnivå. Eftersom en sådan här 
studie inte har genomförts tidigare minskar undersökningens tillförlitlighet och därmed 
reliabiliteten.  
 
För att förbättra studiens reliabilitet bör undersökningen förberedas ordentligt genom att 
formulera tydliga instruktioner om hur undersökningen ska genomföras (Eliasson 2013, s. 15). 
Innan undersökningens genomförande, konstruerade undersökaren problemlösningsuppgifter 
med anpassning till elevernas ålder och deras förväntade matematiska kunskaper. Innan 
undersökningen genomfördes konstruerades även en så kallad återkopplingsmall som verktyg 
för att försäkra undersökaren om att samtliga elevgrupper, vid behov erhöll samma 
information. Mallen innehöll förklaringar till olika situationer som kunde uppstå under 
lösningsprocessen, där varje situation innehöll information i form av ledtrådar och specifika 
frågor fördelade beroende på om återkoppling på process- eller uppgiftsnivå gavs. Ett annat 
sätt att förbättra reliabiliteten är att undersökningens datainsamling sker via ljudinspelning 
(Kihlström 2007, s. 232). Genom att även citera deltagarnas kommentarer från undersökningen 
blir resultatet ännu mer trovärdigt (Kihlström 2007, s. 54). Datainsamling genom 
ljudinspelning ansågs mest lämplig för denna undersökning då data erhölls muntligt genom 
dialog. Ljudinspelningarna gav en garanti för att all data från undersökningen dokumenterades. 
Ljudinspelningarna bearbetades noga genom att ljudinspelningarna från samtliga grupper 
transkriberades. I resultatet har delar av samtliga elevgruppers kommentarer från 
undersökningen citerats, där samtliga citat är tagna från transkriptionerna. Genom att resultatet 
har sammanställts och dokumenterats på ett noggrant sätt ökar undersökningens reliabilitet.   

5.7 Validitet 

Definitionen av validitet är giltighet och relevans (Larsen 2009, s. 40) och kan beskrivas som 
ett mätinstrument för att mäta undersökningens kvalitet. Det innebär att validitet mäter och 
redogör för i vilken utsträckning forskningsstudier och dess metodval har undersökt det som 
var tänkt att undersökas (Fejes & Thornberg 2015, s. 258). Hög validitet innebär dels att 
undersökningens datainsamling måste vara relevant för studiens frågeställning (Larsen 2009, 
s. 26). I denna studie ledde undersökningen, genom att relevant data erhölls, till att studiens 
syfte och frågeställning besvarades. Genomförandet av undersökningen måste ge data som är 
relevant för att erhålla ett resultat och som besvarar studiens syfte och frågeställning (Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, s. 105). Det är även viktigt att välja rätt metod för hur 
undersökningen ska genomföras. Datainsamlingen för denna undersökning utfördes genom 
ljudinspelning och transkribering. Denna metod ansågs vara lämpligast då undersökarens 
uppdrag var att aktivt delta i elevernas lösningsprocess. Dessutom ansågs den valda metoden 
lämplig då data från undersökningen erhölls muntligt av eleverna. Genom att spela in samtliga 
elevgruppers konversationer har all data säkrats och ingen data har uteslutits i 
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databearbetningen. Hög validitet beror även på hur väl undersökningen har förberetts (Larsen 
2009, s. 26). Innan undersökningen konstruerade undersökaren fyra olika 
problemlösningsuppgifter där anpassningar gjordes med hänsyn till elevernas ålder och 
matematiska kunskapsnivå. Innan undersökningen genomfördes konstruerades även ett 
verktyg i form av en återkopplingsmall. Detta gjordes för att säkerhetsställa att undersökaren 
gav samma information till samtliga elevpar.  

5.8 Forskningsetik 

Innan undersökningen kunde genomföras skickades ett informationsbrev ut till samtliga 
elevers vårdnadshavare. Informationsbrevet innehöll en beskrivning av studiens syfte och hur 
undersökningen skulle gå tillväga. Det framkom även i informationsbrevet samt direkt till 
eleverna att deltagandet var helt frivilligt och att de hade rätt till att ångra sig när som helst, 
även om godkännande om deltagande medgivits. Eftersom deltagarna i denna studie var 
minderåriga har vårdnadshavarna tillfrågats och lämnat sitt medgivande om att låta deras barn 
delta i undersökningen. Eleverna fick på förhand veta att undersökningen skulle dokumenteras 
genom ljudinspelning. För att skydda elevernas identitet framgår inga namn eller genus på 
eleverna. Istället har ljudinspelningarna samt transkriptionerna dokumenterats genom att varje 
elevs namn ersatts av en bokstav (exempel par A+B).  
På så sätt har undersökningen tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som Björkdahl och Ordell 
(2007, s. 26-27) presenterar som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet Vilket ligger till grund för att skydda deltagarna i undersökningen 
(Björkdahl & Ordell 2007, s. 26-27). Kraven innebär att forskaren ska informera samtliga 
deltagare om undersökningens syfte, samt ge deltagarna möjlighet att själva bestämma över sin 
medverkan och ska på så sätt kunna avbryta sitt deltagande när som helst. Deltagarnas identitet 
ska behandlas konfidentiellt så att inte personuppgifter om deltagarna kan framkomma. Det 
sista kravet innebär enligt Björkdahl och Ordell (2007, s. 26-27) att uppgifter från enskilda 
individer endast framgår samt redovisas i denna studie.  

6. Resultat 
1. Definieras uppgifterna som problemlösning? 
Det framkommer inget i någon av elevgruppernas konversationer om att de har löst liknande 
uppgifter tidigare. Det innebär att samtliga deltagare har arbetat med problemlösning där de på 
förhand inte visste hur de skulle lösa uppgifterna.  

6.1 Egyptiska symboler 
2. Vilken typ av återkoppling tillämpas av undersökaren och hur resonerar eleverna?  
Under de första deluppgifterna i den första problemlösningsuppgiften hade samtliga 
par/grupper en liknande väg genom lösningen och samtliga fick ungefär samma återkoppling. 
Grupperna inleder med att föra ett KMR, där eleverna själva skapar en lösningsmetod genom 
att översätta symbolerna till ett numeriskt värde. När undersökaren ger återkoppling på 
processnivå fortsätter eleverna att föra ett KMR där de motiverar och argumenterar för varför 
deras strategi fungerar. Eleverna använder sig av de givna värden som finns angivna för 
respektive symbol och adderar sedan dessa för att erhålla ett svar. Deras argumentation är 
därför väl förankrad i uppgiftens matematiska komponenter. Ett exempel av gruppernas 
resonemang är hämtat från par A + B.  
 

U: Berätta hur ni kom fram till det.  
A: Jag tror att om den är 10 så är det 10 + 1 + 1 + 1 + 1.  
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U: Aha, okej.  
B: Den var 10 och så den 1 och så 4 gånger. Så blir det…. 
A + B: 14.  

 
I den sista deluppgiften där eleverna ska skriva 2018 med egyptiska symboler, Påbörjar 
samtliga grupper ett KMR där de försöker finna en lämplig strategi för att nå en lösning. Det 
är här grupperna skiljer sig åt genom att fyra av grupperna kommer vidare med sin 
lösningsmetod och undersökaren kan tillämpa processinriktad återkoppling. De andra tre 
grupperna kommer inte vidare på egen hand eller med hjälp av processinriktad återkoppling. 
Därför ger undersökaren återkoppling på uppgiftsnivå till dessa grupper för att få dem vidare, 
för att sedan återgå till att ge återkoppling på processnivå.  
 
Grupp A+B, G+H+I, J+K+L samt M+N för redan från början ett KMR där eleverna själva 
skapar en lösningsmetod där eleverna resonerar om vilka symboler de behöver för att skriva 
2018. När undersökaren ger återkoppling på processnivå fortsätter eleverna med att föra ett 
KMR där eleverna argumenterar för deras strategi och varför den fungerar. Ett exempel från 
hur eleverna i dessa grupper har argumenterat för sina valda strategier är hämtat från par M + 
N.  
 

U: Berätta hur ni tänker.  
M: Vi tar 2 sånna (pekar på symbolen som representerar talet 1000), alltså 2000.  
U: Varför tar ni två sådana?  
M: För att det är tvåtusenarton.  
N: Så först 2 tusen.  
M: Sen 10 och 8 öh.., ettor.  

 
Avslutningsvis har eleverna fått motivera och argumentera för rimligheten i deras lösning:  
 

U: Hur kan ni kontrollera ert svar?  
N: 1000, 2000…,  
M: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.  
U: Låter det rimligt?  
M + N: Mmm, det låter jätte, jätte rimligt! 

 
Grupp C+D, E+F samt O+P inleder även dem med ett KMR där eleverna försöker skapa en 
lösningsmetod. Gemensamt för dessa tre par är att deras första lösningsförslag ger ett felaktigt 
svar som innebär att eleverna har svårt för att komma vidare. Samtliga par har svårigheter med 
att bestämma värdet för de siffror som finns angivna i talet 2018 där deras lösningsförslag ger 
olika svar. Par C+D:s första lösningsförslag är 28 där eleverna använder två symboler för tiotal 
samt åtta symboler som representerar ental. Par E+F:s första lösningsförslag inleds även här 
med två symboler för tiotal men eleverna upplever direkt att det inte är rätt. Det sista paret O+P 
inleder ett första lösningsförslag med att skriva ut två symboler som representerar ental, som 
då ska ersätta tvåan i talet 2018. I samtliga tre resonemang försöker undersökaren först att ge 
återkoppling på processnivå där eleverna uppmanas att förklara hur de tänker. Elevparen visar 
svårigheter med att sätta ord på sina tankar och kommer inte vidare med att inleda en ny 
lösningsmetod. För att försöka få eleverna vidare ger undersökaren återkoppling på 
uppgiftsnivå genom att tala om att åttan i talet är ett ental. Eleverna tillämpar inte ett KMR här 
utan ger korta svar som bekräftar det undersökaren precis har berättat.  
 

U: 8:an i 2018 är ett ental. Vad tror ni att dem andra siffrorna står för då?  
D: Men då måste ju 1:an också vara det för det är ju en etta och sen…, 
C: Det där måste vara ett hundratal (pekar på 0:an).  
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Undersökaren återgår sedan till att ge återkoppling på processnivå som gör att eleverna 
fortsätter att föra ett KMR där de slutligen skapar en lösningsmetod som de själva motiverar 
och argumenterar för.   
 

U: Hur tänkte du?  
C: 8:an var ett ental och då är 1:an ett tiotal, 0:an hundratal och 2:an tusental.  
D: Men då måste det ju vara två styckna sånna (pekar på symbolen som representerar 1000).  
C: Mm  
D: Då har vi 2000 och den var för hundratal?  
C: Men det var ju noll hundratal så ska vi testa en sånn (symbol för 10) först? Och sen åtta 
streck…, så! 

6.2 Diamantlandet 
2. Vilken typ av återkoppling tillämpas av undersökaren och hur resonerar eleverna?  
Under den andra problemlösningsuppgiften påbörjar samtliga grupper/par att föra ett KMR 
genom att skapa en lösningsmetod genom att resonera om hur många blommor det går på en 
rubin. Fem av grupperna kommer vidare med sin valda strategi och fortsätter föra ett KMR när 
undersökaren tillämpar återkoppling på processnivå. De två resterande grupperna fastnar och 
kommer inte själva vidare. Här tillämpar därför undersökaren återkoppling på uppgiftsnivå för 
att få eleverna att komma vidare för att återigen ge återkoppling på processnivå där eleverna 
återgår till att föra ett KMR. 
 
Grupp C+D, E+F, G+H+I, M+N samt O+P hade en liknande väg genom lösningen och 
samtliga fick ungefär samma återkoppling. Grupperna för redan från början ett KMR där 
eleverna själva skapar en lösningsmetod där eleverna resonerar om hur många blommor man 
får för en rubin, (se rad 39). När undersökaren ger återkoppling på processnivå fortsätter 
eleverna att föra ett KMR där de argumenterar för sin valda strategi och varför den fungerar. 
Ett exempel på gruppernas resonemang är att de adderar två blommor för varje safir som ger 
en första lösning på sex blommor för en rubin, (exempel se rad 41). Slutligen argumenterar 
paren för hur de löser deluppgifterna genom att de fortsättningsvis ökar antalet blommor med 
sex stycken för varje rubin. Exempel på återkoppling som ges till grupperna är hämtat från par 
C+D samt G+H+I. 
 

1. D: 6 stycken blommor. 
2. U: Berätta hur du tänkte.  
3. D: För 2, 2, 2 tänkte jag. Jag plussade ihop dem så 2 + 2 + 2 är lika med 6.  
4. U: Okej.  
5. D: Så för en sånn rubin kan man köpa 6 stycken blommor och för två kan man då köpa 12 

blommor.  
6. U: Varför 12 ? 
7. D: För att 6 + 6 är lika mycket som 12.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. I: Om man tänker att en rubin är…, 6. 
9. G: 6, det är lika med 6 för varje sådan här safir kostar ju 2 blommor så då tänker man att det 

blir 6. 
10. U: Okej, hur tänker ni för att komma vidare?  
11. G: Det blir väl 6 + 6 
12. I: Men om vi har 6 sånna safirer…, 2, 4, 6, 8, 10, 12.  
13. G: Så 12 blommor.  

 
Under den sista deluppgiften får grupp G+H+I svårigheter med att komma vidare och 
återkoppling på uppgiftsnivå ges med frågan om hur många blommor de fick för en rubin som 
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eleverna kan besvara med ett kort svar, (se rad 73-74). Undersökaren återgår sedan till att ge 
återkoppling på processnivå, (se rad 75). Avslutningsvis fortsätter paren att föra ett KMR där 
deras argumentation är väl förankrad i uppgiftens matematiska komponenter. Följande 
resonemang är hämtat från par G+H+I.  
 

U: Om du går tillbaka…, hur många blommor fick man för en rubin?  
I: Man kan få ut 6.  
U: Hur kan ni då tänka för att komma fram till hur många rubiner man behöver för 30 blommor?  
G: Det finns 3 safirer och då har vi 6 blommor. Tar vi 6 safirer har vi 12 blommor. 9 safirer så 
har vi 18 blommor. Då tar vi 3 till sånna (safirer)..., om vi plussar på tre hela tiden kanske vi 
kommer fram till svaret, men vi behöver hålla räkningen.  
 

 
Grupp A+B och J+K+L inleder även dem med ett KMR där eleverna försöker skapa en 
lösningsmetod. Gemensamt för dessa två grupperna är att deras första lösningsförslag ger en 
felaktig lösning som innebär att eleverna har svårt för att komma vidare. Undersökaren ger 
därför återkoppling på uppgiftsnivå där undersökaren frågar eleverna om det fanns flera sorters 
stenar (grupp A+B), eller vilka stenar som var rubiner (se rad 98). Här för inte eleverna ett 
KMR då de besvarar undersökarens fråga med ett kort svar, (se rad 99).  
 

14. U: (Läser högt) en rubin är lika mycket som tre safirer och för en safir kan man köpa två 
blommor.  

15. B: Och där står det rubiner och då är det sånna (pekar på rubinen). Då är det en sådan (pekar 
på rubinen) som är värd tre sånna (pekar på safirerna) och en sånn är värd två blommor, så 2, 
4…, 6 blommor måste det va då.  

16. A: Hur många blommor kan du köpa för två rubiner…, 2 sånna (pekar på rubinen).  
17. B: Vi vet ju att en sån (pekar på rubinen) ger 6 blommor och så kan man dubbla det 6 + 6 så 

blir det 12.  
18. U: Hur kom ni fram till att 1 rubin är värd 6 blommor?  
19. B: För den här (rubinen) var värd 3 sånna (safirer) och varje sånn (safir) 2 blommor, alltså 6. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. J: För 2 rubiner kan man köpa 4 (blommor).  
21. U: Vad var en rubin?  
22. K: Det var dom (pekar på safirerna), nej, det var dom (pekar på rubinen).  
23. J: ja, just det. Då kan vi köpa 6 blommor?  
24. K: Jaha, så man kan köpa 2 blommor för en safir?  
25. J: Då kan vi räkna 2 på dom, 2, 4, 6 
26. L: 6 x 2 är lika med 12.  

6.3 Torn av klossar 
2. Vilken typ av återkoppling tillämpas av undersökaren och hur resonerar eleverna?  
Grupp C+D, E+F, G+H+I samt O+P hade en liknande väg genom lösningen och samtliga fick 
ungefär samma återkoppling och kommer därför att redovisas tillsammans med hänvisning till 
tidigare redovisade resonemang. Par/grupp A+B, J+K+L och M+N skiljer sig åt i deras väg 
genom lösningen samt i vilken typ av återkoppling de fick och kommer därför att redovisas var 
för sig.  
 
Under den tredje problemlösningsuppgiften inleder par/grupp C+D, E+F, G+H+I och O+P att 
föra ett KMR genom att skapa en lösningsmetod genom att tillsammans börjar bygga olika 
typer av torn. Ett exempel av gruppernas resonemang är hämtat från par C+D.  
 

D: Vi ska bygga olika torn som är exakt tre klossar höga…,  
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C: …, och använda högst två färger.  
D: Här har vi en röd mitt i…,  

 
Grupperna kommer vidare med sin valda strategi och fortsätter föra ett KMR när undersökaren 
tillämpar återkoppling på processnivå där de argumenterar för deras strategi när de bygger 
tornen.  
 

U: Hur tänker du?  
D: Man kan blanda färgerna så man kan ta en röd längst ner här (bygger röd, blå, blå)..., och en 
röd längst upp (bygger blå, blå, röd) och sen en blå längst ner (bygger blå, röd, röd).  

 
Parens/gruppernas argument är förankrade i uppgiftens matematiska komponenter och 
egenskaper, genom att de tillämpar enkel kombinatorik genom att dela in tornen i par när de 
motiverar för varför deras strategi fungerar.  

 
U: Hur tänker ni med olika?  
C: De sitter på olika sätt.  
D: Ja, om man tittar här…, rött, blått, rött och blått, rött blått. Sen blått, rött, rött och rött, rött, 
blått.  
 

Gemensamt för dessa grupper var att de själva kom fram till åtta olika lösningsförslag.  
 
Par A+B påbörjar ett KMR efter återkoppling på processnivå ges där eleverna ombeds att 
förklara hur de tänker att de ska genomföra uppgiften. Eleverna för ett KMR genom att 
motivera ett lösningsförslag som innebär att de ska bygga så många olika kombinationer som 
möjligt, genom att bygga torn som är tre klossar höga och använda två färger. Under tiden som 
eleverna bygger för de ett KMR där de argumenterar för hur de tänkt.  
 

B: Vi kan ta två sånna blå och sätta en röd över…,  
A: Röd, röd, röd…,  

 
Eleverna har genom att själva föra ett KMR byggt sex olika kombinationer av torn. När 
eleverna anser sig färdiga med uppgiften ges återkoppling på uppgiftsnivå där eleverna 
fortsätter att föra ett KMR genom att motivera och argumentera för sin strategi och varför den 
fungerar. Elevernas argument är förankrade i uppgiftens matematiska komponenter och 
egenskaper, genom att de tillämpar enkel kombinatorik genom att dela in tornen i par när de 
motiverar för varför deras strategi fungerar.  
 

U: Varför har ni byggt två enfärgade torn?  
B: Man kan göra så för att du kan använda max två färger.  
A+B: Så ett rött torn plus ett blått torn är lika med två…,  
B: …, och sen tar vi dom.  
U: Hur har ni tänkt med dem?  
B: Vi gjorde först två klossar med blåa och sen en kloss med röd och sen kan man göra samma 
sak men med två klossar med röda och en blå på toppen.  

 
För att försöka få eleverna till att finna de två resterande lösningarna ges återkoppling på 
uppgiftsnivå genom att fråga eleverna om det finns några fler kombinationer. Här för eleverna 
inte ett KMR utan besvarar frågan kort med ett nej. Undersökaren ger därför ytterligare 
återkoppling på uppgiftsnivå, (se rad 16) som sedan gör att eleverna kommer igång med att 
bygga fler torn. Undersökaren avslutar med att ge processinriktad återkoppling (se rad 18; 20) 
där eleverna för ett KMR genom att argumentera för sin lösningsstrategi, (se rad 19; 21).  
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Grupp J+K+L fastnar inledningsvis och kommer inte själva vidare med att finna en strategi och 
därför tillämpas återkoppling på uppgiftsnivå där undersökaren förtydligar vad som 
efterfrågas, (se rad 105). Eleverna för inte ett KMR utan bekräftar endast det som undersökaren 
precis sagt (se rad 106 - 107), men påbörjar därefter att bygga olika torn. Efter att återkoppling 
på processnivå ges för eleverna ett KMR där de på liknande sätt som övriga grupper motiverar 
och argumenterar för varför deras strategi fungerar. Deras strategi skiljer sig från övriga 
par/grupper då de delar in de tvåfärgade tornen i grupper om tre, men tillämpar även dem enkel 
kombinatorik som innebär att deras argument är förankrade i uppgiftens matematiska 
egenskaper och komponenter.  
 

J: Alla här har en blå och två röda.  
U: Okej, vad är det som händer då?  
J: Här är den blå längst upp och två röda under. Sen här är det röd, blå, röd och här blå längst ner 
och två röda på toppen.  

 
Par M+N uppnår inte några utav kriterierna till att föra ett KMR. Eleverna har svårt för att 
skapa en lösningsmetod då de inte uppfattar vad de ska göra. Undersökaren ger vid flertalet 
tillfällen återkoppling på uppgiftsnivå. Här för inte eleverna ett KMR utan besvarar 
återkopplingen med korta svar.  
 

U: Vad är det ni ska göra?  
M+N: Räkna dom.  
U: Vad ska ni räkna?  
M: Klossarna.  
U: Läs frågan igen.  

 
Eleverna kommer slutligen igång med att bygga olika typer av torn men när återkoppling ges 
på processnivå för inte eleverna ett KMR då de fortfarande har svårigheter med att synliggöra 
sitt tänkande.  
 

U: Berätta hur ni har gjort.  
N: Vi har byggt dom olika kan man säga.  
U: Okej, på vilket sätt är dem olika?  
M: Öh…, dom är olika på färgen.  

 
Undersökaren ger istället återkoppling på uppgiftsnivå för att försöka utveckla elevernas 
resonemang, men eleverna uttrycker fortsättningsvis svårigheter med att sätta ord på sina 
tankar och kommer inte vidare med att inleda ett KMR.  
 

U: Jag ser flera torn som är blå och röda.  
M: Ja.  
U: På vilket sätt är dem olika då?  
N: Vi har ställt dom i oordning.  
M: Vi ville bara bygga dom för att det var kul.  

6.4 Bondgården 
2. Vilken typ av återkoppling tillämpas av undersökaren och hur resonerar eleverna?  
Par/grupp C+D, E+F, G+H+I, hade en liknande väg genom lösningen och samtliga fick ungefär 
samma återkoppling och kommer därför att redovisas tillsammans med hänvisning till tidigare 
redovisade resonemang. Par/grupp A+B, J+K+L hade även dem en liknande väg genom 
lösningen och fick ungefär samma återkoppling där bägge vid ett tillfälle fick återkoppling på 
uppgiftsnivå. Därför kommer deras resultat att redovisas tillsammans, främst med hänvisning 
till resonemanget när återkoppling på uppgiftsnivå gavs. Par M+N och O+P hade en mer 
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systematisk väg genom lösningen och fick ungefär samma återkoppling och kommer att 
redovisas tillsammans.  
 
Under den fjärde problemlösningsuppgiften påbörjar samtliga grupper/par att själva föra ett 
KMR genom att skapa en lösningsmetod där de genom olika strategier inleder ett första 
lösningsförslag. Par/grupp C+D, E+F, G+H+I börjar själva att föra ett KMR genom att skapa 
en lösningsmetod där eleverna börjar dela upp de tjugofyra stickorna som här representerar 
djurens ben. Gemensamt för deras strategi är att de inte följer något särskilt mönster i sitt 
tillvägagångssätt utan testar sig fram på lite olika sätt och erhåller slutligen fem olika 
lösningsförslag. Ett exempel av gruppernas resonemang är hämtat från par E+F.  
 

E: En gris, en till gris, en till gris och en till gris, en till gris och en höna…,  
F: Vi borde nog göra lite flera hönor…,  
E+F: 4 grisar och 4 hönor.  
 

När undersökaren ger återkoppling på processnivå fortsätter eleverna att föra ett KMR där de 
motiverar och argumenterar för varför deras strategi fungerar.  
 

U: Hur har ni gjort?  
F: Vi la så det blev fyra i några högar och två i några.  
U: Varför gjorde ni så?  
F: För att grisarna har fyra ben och hönorna har två.  

 
Parens/gruppernas argumentation är förankrad i uppgiftens matematiska komponenter och 
egenskaper, genom att de argumenterar för vad det är som händer med hönsen när de lägger 
till en gris.  

 
E: 2, 4, 6, 8, 10…, ja, två-skutt! 
U: Okej, vad är det som händer?  
E: Hönorna minskar. 
U: Varför?  
E: För grisarna har fyra ben och hönorna två ben, så för varje gris går det två hönor.  
 

Par/grupp A+B och J+K+L löser denna uppgift på liknande sätt som ovanstående par/grupper, 
med avvikelse att de vid ett tillfälle var, får återkoppling på uppgiftsnivå. Par A+B får 
återkoppling på uppgiftsnivå när de har nått fyra olika lösningar men inte kommer vidare till 
ett femte lösningsförslag. Här för inte eleverna ett KMR då de kan besvara undersökarens 
återkoppling med ett kort svar, men kommer snabbt igång med att föra ett KMR där de kan 
argumentera för deras val av strategi. När undersökaren återigen ger återkoppling på 
processnivå för eleverna ett KMR genom att argumentera för sin strategi.  
 

U: Finns det fler sätt?  
A: Nä, jag ser inga fler.  
U: Men om ni tittar i er tabell efter mönster? Ni har skrivit 5 grisar, 4 grisar, 2 grisar och 1 gris. 
- Hur blir det om ni ställer upp dem i storleksordning?  
B: 1 gris, 2 grisar, 4 grisar och 5 grisar…, 3 grisar! 
B: Vi har 24 ben och så tar vi först bort 4, då har vi 20…, och sen 2 grisar då har vi 16 kvar…, 
och sen 3 grisar och då finns det 12 ben kvar och då blir det 6 höns.  
U: Hur tänkte du?  
B: 12 - 6 är lika med 6 höns. För det går två ben på ett höns och då får vi 6 höns.  

 
Grupp J+K+L får återkoppling på uppgiftsnivå i början av sin problemlösning då de får svårt 
för att komma vidare med ett andra lösningsförslag. Eleverna för inte ett KMR utan ger endast 
ett kort svar på undersökarens fråga.  
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U: Om en gris har 4 ben så har vi 20 ben kvar som vi ska dela upp på hönsen. Hönsen har två 
ben. Så vad blir 20 delat med  2? 
L: Då blir det 10, så vi behöver bara 10 höns.  

 
När undersökaren ger återkoppling på processnivå för eleverna ett KMR där de argumenterar 
för sin valda strategi.  
 

L: Då har vi 2 hönor om vi har 5 grisar.  
U: Hur tänkte du?  
L: Om man har 6 grisar får man ingen höna, men en gris är 2 hönor, så alltså blir det 2 hönor.  

 
Par M+N samt O+P inleder även dem med att själva föra ett KMR genom att skapa en 
lösningsmetod. Skillnaden mellan dessa par och de övriga paren/grupperna är deras strategival. 
Eleverna visar från början på ett mönster i deras sätt att nå olika lösningsförslag. Par M+N 
inleder med att dela upp stickorna på hälften där elev N istället väljer att ta ytterligare fyra 
stickor från den högen som ska representera hönsen och lägger till dem i högen som ska 
representera grisarna. Detta ger eleverna ett första lösningsförslag på fyra grisar och fyra höns. 
Därefter fortsätter eleverna att systematiskt ta bort fyra stickor från “grishögen” och lägger till 
dem i “hönshögen. På så sätt minskar eleverna antalet grisar med en varje gång medan de ökar 
antalet höns med två.  
 

N: Men nu delar vi på hälften då.  
M: 12.  
N: Du tar dom (12 stickor) och jag tar dom (12 stickor). 4, 8…, jag fick 3, vad fick du?  
M: 12. 
N: Nej, du fick inte 12.  
M: Jo, 1,2,3,4,5,6,7,8…, 
N: Ja, men det är benen. Så 1,2,3,4,5,6 hönor.  

 
För att nå en femte och sista lösning väljer elev N (som har räknat antal grisar) att det är hens 
tur att få så många stickor som möjligt. Detta ger eleverna ett lösningsförslag på 5 grisar och 
2 höns.  
 
Par O+P för själva ett KMR genom att skapa en lösningsmetod där eleverna börjar med att 
räkna hur många höns det går på en gris. De tar bort fyra stickor som representerar en gris och 
påbörjar en strategi för hur de ska komma vidare men fastnar. Här ger undersökaren 
återkoppling på uppgiftsnivå för att få eleverna vidare. Detta leder inte till att eleverna endast 
ger ett kort svar utan här inleder eleverna ett resonemang som leder till att eleverna börjar föra 
ett KMR.  
 

U: Vi har 24 ben och så tänker vi att vi har en gris. Hur många höns finns det på gården då?  
O: Då är det tjugo på själva hönorna…,  
O+P: 2,4,6,8,10…, 10 hönor.  
P: Om bonden har 2 grisar måste det finnas 8 hönor.  
U: Varför då? Hur tänkte du?  
O: Jag räknade ihop 4 + 4 och det blir 8 och sen räknade vi ihop resten 2 och 2 och fick 8 hönor.  
 

När återkoppling på processnivå ges fortsätter eleverna att föra ett KMR där de motiverar och 
argumenterar för sin strategi och varför den fungerar, där deras argumentation är förankrad i 
uppgiftens matematiska egenskaper. Eleverna fortsätter att lägga till en gris och minska antalet 
höns med två till det att fem olika lösningsförslag erhålls.  
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O: 3 grisar och 6 hönor 
U: Hur tänkte du?  
O: Jag räknade bakåt. Man hoppar 2 steg bakåt istället för 2 steg framåt.  
U: Varför blir det så?  
O: Vi hoppar två steg bak för det här är en höna och det här är en höna. För att hönan bara har 
två ben.  

6.5 Sammanfattning av resultat 
En sammanfattning av resultatet visar att samtliga elevgrupper för ett KMR. Par M+N uppnår 
inte kriterierna för ett KMR i den tredje problemlösningsuppgiften men för i de resterande 
uppgifterna ett KMR. Resultatet av analysen visar att eleverna oftast börjar föra ett KMR själva 
utan att återkoppling på uppgifts- eller processnivå getts. Eleverna inleder då ett KMR genom 
att själva skapa en lösningsmetod. När återkoppling på processnivå getts har eleverna utvecklat 
sina KMR där de har motiverat och argumenterat för sina strategier som är förankrade i 
matematiken. Vid de tillfällen som eleverna har fastnat och inte kommit vidare har 
undersökaren istället gett återkoppling på uppgiftsnivå. Vid dessa tillfällen utvecklade inte 
undersökarens återkoppling elevernas KMR, utan eleverna tillämpade istället AR, där eleverna 
skapade ett lösningsförslag som de inte kunde motivera eller argumentera för. Resultaten av 
analysen visar dock att om undersökaren återgår till att ge processinriktad återkoppling efter 
det att återkoppling på uppgiftsnivå getts har återkoppling på uppgiftsnivå indirekt utvecklat 
elevernas KMR. Genom att undersökaren gett eleverna ledtrådar för att komma vidare, har 
elevernas förståelse för uppgiften ökat, som i sin tur har lett till att eleverna har kunnat fortsätta 
sitt KMR genom att motivera och argumentera för sina strategier. När par M+N frekvent fick 
återkoppling på uppgiftsnivå utvecklades inte elevernas resonemang till ett KMR utan eleverna 
tillämpade istället AR, där eleverna skapade ett lösningsförslag som de inte kunde motivera 
eller argumentera för.  

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt och resultat att diskuteras. I den inledande 
metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med valet av studiens genomförande samt 
vilka begränsningar som finns med detta genomförande. Utifrån resultatet kommer tre viktiga 
punkter att tas upp i resultatdiskussionen. I den första punkten diskuteras betydelsen av 
problemlösningsuppgiftens design i samband med KMR. Den andra handlar om hur 
återkoppling på processnivå bidrar till att utveckla elevernas KMR. I den tredje punkten 
diskuteras hur återkoppling på uppgiftsnivå kan tillämpas i samband med problemlösning och 
KMR. Den andra och tredje punkten är avgörande för att besvara studiens frågeställning som 
är, hur lärare kan ge återkoppling som uppmuntrar eleverna till att föra KMR, i samband med 
problemlösning.  

7.1 Metoddiskussion  
En kvalitativ metod som forskningsansats ansågs lämplig då syftet med studien var att få mer 
kunskap inom området återkoppling och matematiska resonemang. Syftet var med andra ord 
inte att kunna generalisera resultatet utan att ge undersökaren en djupare förståelse om ämnet. 
Det vill säga att få en djupare förståelse för hur lärare kan använda sig av återkoppling för att 
uppmuntra elever till att föra KMR. Att inte kunna generalisera resultatet i studien kan ses som 
en nackdel eftersom studiens reliabilitet minskar (Larsen 2009, s. 37). Fördelen med att 
tillämpa en kvalitativ studie var att undersökaren gavs möjlighet att träffa deltagarna, vilket var 
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nödvändigt för denna studie då syftet var att undersöka hur lärare kan uppmuntra elever till att 
föra KMR genom återkoppling. Det vill säga att föra en dialog tillsammans med eleverna för 
att utveckla deras resonemang. En kvalitativ metod är bra när forskaren vill ha så mycket 
information som möjligt genom att fördjupa sig inom ett specifikt avgränsat ämne (Larsen 
2009, s. 24-27). Fördelen med en kvalitativ metodansats skulle vara att undersökaren fick 
möjlighet att träffa deltagarna och utveckla deltagarnas svar genom att ställa följdfrågor 
(Larsen 2009, s. 27). Nackdelar med att använda en kvalitativ metod är att databearbetningen 
är svårare och mer tidskrävande (Larsen 2009, s. 27).  
 
Då studiens syfte var att undersöka elevers matematiska resonemang i samband med 
återkoppling har observation som metod valts för denna studie. Att genomföra undersökningen 
genom observation möjliggjorde att eleverna kunde synliggöra sina tankar genom att muntligt 
förklara, motivera och argumentera för sina lösningar i samband med problemlösning. 
Fördelen med observationen var att undersökaren fick möjlighet att ställa följdfrågor till 
eleverna för att utveckla deras matematiska resonemang med fokus på KMR, genom att 
tillämpa återkoppling på process- och uppgiftsnivå. Förutsättningen för att undersökaren skulle 
kunna tillämpa rätt typ av återkoppling, med hänsyn tagen till vart eleverna befann sig i sin 
lösningsprocess, krävdes det att undersökaren var aktiv i sitt deltagande. Det vill säga att 
undersökaren var fokuserad på elevernas resonemang genom att lyssna, vara lyhörd och 
samtala. Genom att undersökaren gav återkoppling utifrån den konstruerade 
återkopplingsmallen (se kapitel 5.3), kunde undersökaren tillämpa “rätt” typ av återkoppling 
med hänsyn till den aktuella situationen eleverna befann sig i. återkopplingsmallen säkrade 
även att undersökaren tillämpade en likvärdig återkoppling till samtliga elevgrupper. 
 
För att skapa utrymme för undersökaren att interagera med eleverna i syfte att ge återkoppling 
har datainsamlingen gjorts genom ljudinspelning. Genom att samtliga elevpar/grupper spelades 
in gavs en garanti om att all insamlade data kom med och att inget uteslöts inför bearbetning 
och analysering av datan. En nackdel med ljudinspelningar är att de kan leda till nervositet hos 
eleverna eller distraktion som kan leda till att eleven fokuserar på ljudupptagningen istället för 
på uppgiften (Larsen 2009, s. 94). Dock anses risken för att resultatet i den här undersökningen 
skulle ha påverkats av ljudinspelningen som låg. Detta för att undersökaren redan innan var 
känd för eleverna och att eleverna även sedan tidigare hade en viss vana med dokumentation 
genom ljudinspelningar.  
 
Med anledning till att undersökningen skedde muntligt och genom ljudinspelning valde 
undersökaren att genomföra experimentet i ett grupprum som låg avskilt från klassrummet. På 
så sätt kunde undersökaren säkra att elevernas diskussioner tydligt kunde höras vid 
databearbetningen. När en observation genomförs utanför deltagarnas naturliga miljö 
definieras den som en kontrollerad observation. I en kontrollerad observation sker 
undersökningen i en miljö som är arrangerad av undersökaren (Larsen 2009, s. 89). En 
observation erhåller information visuellt och/eller muntligt och det är därför väldigt viktigt att 
undersökaren ställer frågor till deltagarna för att synliggöra deras tankar (Kihlström 2007, s. 
37), det vill säga att undersökaren intar en aktiv roll i observationen. Ett aktivt deltagande ger 
undersökaren även en möjlighet att utveckla deltagarnas diskussioner genom att ställa 
följdfrågor, i syfte att utveckla deras svar (Larsen (2009, s. 91). En kontrollerad observation 
kan påverka deltagarna negativt, genom att de känner sig nervösa eller obekväma i situationen 
(Larsen 2009, s. 89). Detta skulle på så sätt kunna vara till en nackdel för undersökningen, då 
sådana faktorer kan påverka elevernas prestationer och på så sätt kunna leda till att 
undersökningens resultat blir missvisande. Att använda ljudinspelningar för att samla in data 
innebar att det inte fanns någon visuella data att tillgå vid databearbetningen. Visserligen var 
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syftet att analysera elevernas resonemang men det hade kunnat vara till fördel att även ha 
kunnat se utförandet för att ta del av deras praktiska tillämpningar genom lösningsprocessen i 
samband med ljuduppspelningen. Det skulle kunna vara en anledning till att istället ha 
genomfört datainsamlingen via videoinspelning. Bearbetningen av insamlad data gjordes i flera 
steg, där första steget var att noggrant transkribera den insamlade datan från ljudinspelningarna. 
Transkriberingen bearbetades sedan mycket noggrant och genom att använda analysmallen (se 
kapitel 5.3) kunde slutligen relevant data identifieras och sammanställas till ett resultat. 
Fördelen med transkribering är att data är mycket detaljerad och informationsrik. Nackdelen 
med transkribering är att det är en mycket tidskrävande process där undersökaren skriftligt 
konstruerar en muntlig kommunikation som observerats (Dovemark 2007, s. 148).  
 
En kvalitativ studie innebär den inte går att generalisera och försvårar på så vis att studien 
kan uppnå hög reliabilitet (Larsen 2009, s. 37). För att komma fram till resultatet har arbetet i 
studien noggrant planerats, dokumenterats och genomförts. Undersökaren har även 
konstruerat mallar för hur undersökningens återkoppling samt hur dataanalys har genomförts. 
Detta innebär ändå att någon annan skulle kunna göra om undersökningen vid ett annat 
tillfälle och ger därför studien en högre reliabilitet (Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 
103). Resultatet baseras på noga utvalda metoder med anpassning till studiens syfte och 
frågeställning. Innehållet har även granskats så att det ska vara relevant för studiens syfte. 
Studiens nyckelord är; återkoppling på processnivå, återkoppling på uppgiftsnivå, AR, KMR 
samt problemlösning. Dessa nyckelord beskrivs och förklaras i studiens teoretiska och 
metodologiska beskrivning.  
 
7.2 Resultatdiskussion  
Uppgifter som innebär problemlösning kan bidra till att eleverna inleder KMR utan att stöd ges 
av läraren i form av återkoppling för hur uppgiften kan lösas. Resultatet i denna undersökning 
visade att samtliga elevgrupper vid flertalet tillfällen påbörjade ett KMR, där eleverna inledde 
med att skapa en lösningsmetod utan att undersökaren gett någon typ av instruktioner. 
Undersökaren inledde samtliga sessioner med att förmedla målen med undersökningen, som 
var att eleverna skulle försöka synliggöra sina tankar om uppgiften genom att “tänka högt”. 
Undersökaren gav inte på förhand någon övrig information eller andra instruktioner till 
eleverna. Istället inledde eleverna med att själva försöka tolka och förstå instruktionerna i 
texten, för att slutligen skapa en lösningsmetod. Studiens resultat visar att sådana aktiviteter 
leder fram till att eleverna konstruerar lösningar och att eleverna behöver motivera sina 
lösningar, vilket innebär kreativa matematiska resonemang. I denna studie framkom det att 
eleverna utförde problemlösning där de på förhand inte visste hur de skulle lösa uppgifterna. 
Detta kan ha varit avgörande för att eleverna inledde med att föra ett KMR, eftersom en och 
samma uppgift kan skilja sig och se olika ut mellan elever, beroende på vart de befinner sig i 
sin matematiska kunskapsutveckling (Skolverket 2017, s. 7). Det vill säga att uppgifterna i 
studien kunde setts som ett problem för en elevgrupp medan en annan hade kunnat se det som 
rutinuppgifter där de på förhand hade känt till en lösningsmetod (Skolverket, 2017, s. 7). Detta 
skulle kunnat innebära att eleverna inte hade fört KMR utan istället tillämpat AR genom att de 
hade haft en färdig lösningsmetod, men som de inte hade kunnat motivera eller argumentera 
för. Med anledning av detta skulle därmed uppgifterna som eleverna arbetar med kunna 
beskrivas om en mycket viktig del i vilket resonemang eleverna för i matematik.  
 
De elever som vid behov får återkoppling på processnivå fortsätter oftast att föra ett fullständigt 
KMR. Resultatet för denna studie visade att samtliga elevpar/grupper vid flertalet tillfällen 
fortsatte att föra ett KMR när undersökaren gav återkoppling på processnivå. Att eleverna 
uppmuntrades till att argumentera och motivera för sina strategier och lösningsmetoder kan 
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vara anledningen till elevernas KMR. Eleverna utmanades att själva besvara varför deras 
strategier och lösningar fungerade och varför deras lösningsförslag var rimliga. När 
undersökaren gav processinriktad återkoppling bekräftade inte undersökaren om elevernas 
lösningsförslag var korrekta eller felaktiga, utan eleverna fick själva kontrollera sina slutliga 
lösningsförslag. Genom att undersökaren bad eleverna att berätta hur de själva tänkt, skapades 
utrymme för eleverna att själva resonera och föra en dialog. Undersökningens resultat visade 
även att elevernas argument ofta var förankrade i uppgiftens matematiska egenskaper. När en 
elev resonerar matematiskt genomgår eleven en tankeprocess för att lösa ett problem (Granberg 
& Olsson 2015, s. 50) som skapar förutsättningar till att rikta återkoppling på processnivå. Det 
vill säga att återkopplingen riktar sig till de processer som eleven använt för att konstruera eller 
lösa uppgifter, vilket resultatet visar genom att undersökaren fokuserade på att ställa frågor där 
eleverna uppmuntrades att berätta hur de tänkt genom lösningsprocessen istället för att fokusera 
på huruvida svaret var korrekt eller inte (Hattie 2012, s. 162). Genom att eleverna inte fick 
några lösningsförslag eller svar kunde eleverna fokusera på att utveckla, förklara och 
synliggöra sitt tänkande istället för att återkalla eller kopiera undersökarens lösningsförslag 
(Mueller 2014, s. 4; Sahin, Kulm 2008, s. 224), vilket skulle kunnat inbära att eleverna istället 
hade tillämpat AR. Det som framförallt kännetecknar återkoppling på processnivå är att den 
sker i form av frågor där det inte finns något givet svar. Frågan bjuder även in eleven till tal- 
och tankeutrymme där eleven uppmuntras till att berätta och förklara (Hattie 2012, s. 105). 
Utifrån både studiens resultat och tidigare forskning är det rimligt att anta att detta leder till 
möjligheter att föra och följa matematiska resonemang, vilket är ett av syftena med 
matematikundervisningen (Skolverket 2011a, s. 63). En tänkbar problematik är hur läraren ska 
tolka vad som är ett matematiskt resonemang och hur undervisningen kan utformas för att 
uppmuntra till en variation av matematiska resonemang hos eleverna (Skolverket 2011a, s. 63). 
I denna studie har definitionen av KMR, att eleven skapar eller återskapar en egen lösning som 
baseras på rimlighet och att eleven argumenterar för sitt strategival genom att kunna motivera 
sina slutsatser, varit vägledande och kanske är den användbar även i vardaglig undervisning. 
Utifrån studiens resultat visade eleverna att de hade en matematisk begreppsförståelse som 
bidrog till att de kunde argumentera för sin lösning. Vilket är det sista kriteriet för att föra ett 
fullständigt KMR (Lithner 2008, s. 266). Genom att tillämpa ett KMR ges eleven 
förutsättningar till att bygga sin kunskap på en djupare matematisk förståelse som innebär att 
eleven kan analysera sin lösning och bedöma om lösningen är rimlig (Lithner 2008, s. 267-
268). För att uppmuntra eleverna till KMR bör läraren vara delaktig i elevernas konversationer 
genom att lyssna och vara lyhörd för att kunna tillämpa rätt typ av återkoppling utifrån 
elevernas behov. Dock visar resultatet i studien att lärare bör ge en processinriktad återkoppling 
som uppmuntrar eleverna till kreativa matematiska resonemang, vilket rimligtvis resulterar i 
en djupare matematisk förståelse. 
 
Vid de tillfällen som elever inte kommer vidare genom återkoppling på processnivå, kan 
återkoppling på uppgiftsnivå ha en positiv inverkan på elevers sätt att resonera. Resultatet i 
undersökningen visade att undersökaren kunde få eleverna vidare i KMR genom att tillämpa 
återkoppling på uppgiftsnivå, om och endast om undersökaren direkt efter återgick till att ge 
återkoppling på processnivå. Detta kan vara viktigt och visar sig också i resultatet i 
undersökningen vid de tillfällen som undersökaren endast gav återkoppling på uppgiftsnivå, 
tillämpade eleverna inte ett KMR, utan förde istället ett AR genom att de använde 
undersökarens förslag för att komma fram till en lösning som de inte kunde motivera eller 
argumentera för. Det kan vara så att ifall elever är vana att få information av läraren hur de ska 
lösa uppgifter inte är motiverade att argumentera eftersom läraren har sagt hur de ska göra och 
att det är rimligt att tro att läraren ger dem en bra och effektiv lösningsmetod. T.ex. kunde par 
M+N vid ett tillfälle när återkoppling på uppgiftsnivå gavs, inte motivera eller argumentera för 
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sina lösningsförslag när de byggt olika torn, vilket skulle kunna bero på att eleverna var vana 
vid en traditionell undervisningsform där de fått konkret information. Det vill säga att eleverna 
byggde tornen utan en matematisk förståelse för varför de olika lösningsmetoderna fungerade 
eller inte (Hiebert 2003). Ytterligare en aspekt skulle kunna vara en bristande matematisk 
begreppsförståelse vilket kan innebära att elevernas resonemang begränsas och/eller försvåras 
(Mueller 2014, s. 4).  
 
Vid de tillfällen som eleverna fastnade och inte själva kom vidare i sin lösningsprocess gav 
undersökaren återkoppling på uppgiftsnivå genom att ge enstaka ledtrådar för att få eleverna 
vidare i sin lösningsprocess. Frågorna fokuserades till uppgiften och kunde besvaras av 
eleverna genom korta och specifika svar. Denna typ av frågor skulle Hattie och Timberley 
(2007, s. 92) definiera som slutna frågor, vilka inte fokuserar på hur eleverna tänkt i sitt 
strategival, utan till svaret på uppgiften. Utifrån tidigare forskning skulle rimligtvis 
återkoppling på uppgiftsnivå, genom slutna frågor, leda till att eleverna tillämpar vad Lithner 
(2008, s. 262) skulle definiera som AR. En anledning till detta skulle kunna vara att 
återkoppling på uppgiftsnivå oftast ges genom att läraren ger fullständiga instruktioner där 
eleverna ges en färdig lösningsmetod som eleverna sedan kan ”härma” (Hattie & Timberley 
2007, s. 102). Det vill säga att återkoppling på uppgiftsnivå uppmuntrar eleven till att föra AR 
där eleven når en lösning utan att kunna argumentera eller motivera för den valda algoritmen 
(Lithner 2008, s. 264). Skillnaden i denna studie var vid de tillfällen som återkoppling på 
uppgiftsnivå tillämpades i kombination med återkoppling på processnivå. Vid dessa tillfällen 
gavs återkoppling på uppgiftsnivå genom att undersökaren endast gav ledtrådar till eleverna 
för att få dem vidare, istället för att berätta hur de skulle lösa problemuppgiften. Vid tillfällen 
där eleven misstolkar uppgiften och/eller erhåller en felaktig lösningsmetod har tidigare studier 
visat att återkoppling på uppgiftsnivå kan ha större effekt än återkoppling på processnivå, på 
elevernas fortsatta resonemang (Hattie & Timberley 2007, s. 91). Detta kan anses rimligt då 
resultatet i studien visar att dessa ledtrådar oftast räckte för att få eleverna vidare där 
undersökaren direkt efteråt kunde fortsätta att tillämpa återkoppling på processnivå. Genom att 
eleverna inte erhölls en färdig lösning kunde eleverna genom återkoppling på processnivå, 
komma vidare i sin lösningsprocess genom att föra KMR. Det vill säga att eleverna gavs 
möjlighet att argumentera och motivera för sina slutsatser, med förankring i matematiken 
(Lithner 2008, s. 262). Resultatet i studien visar att läraren kan ge återkoppling på uppgiftsnivå 
som även kan leda till att eleverna för ett kreativt matematiskt resonemang, om läraren 
begränsar sin återkoppling på uppgiftsnivå genom att sträva efter att återgå till att tillämpa en 
processinriktad återkoppling.  
 
 
7.3 Slutsats 
Eleverna som deltog i studien undervisas vanligtvis i matematik utifrån vad tidigare forskare 
definierar som en traditionell undervisning där eleverna räknar i en matematiklärobok (Boesen, 
Lithner & Palm 2010; Hiebert, 1999, s. 12; Schoenfeld 1992, s. 334; Skemp 1978, s. 23; 
Skolinspektionen 2009, s. 17). Tidigare studier visar att den traditionella undervisningen bidrar 
till att eleverna tillägnar sig ytlig inlärning, vilket innebär att eleverna oftast löser 
matematikuppgifter med hjälp av memorerade räknestrategier och lösningsmetoder (Bergqvist, 
Lithner 2012, s. 256). Den typ av matematiskt resonemang som eleverna oftast för i den 
traditionella undervisningen definierar Lithner som imitativa resonemang (IR) (Boesen, 
Lithner & Palm, 2010, s. 91; Lithner 2008 s. 258). Det vill säga att eleverna ofta löser en uppgift 
genom att härma en lösning som exempelvis läraren visat på tavlan eller som finns beskriven 
i läroboken (Hattie & Timberley 2007, s. 102). Trots att eleverna som deltog i studien var vana 
vid en traditionell undervisning förde samtliga elever i studien ett KMR i samband med 
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problemlösning. En rimlig orsak till detta skulle kunna vara att undersökaren fokuserade på att 
tillämpa återkoppling på processnivå, vilket tidigare forskning visat uppmuntrar till kreativa 
tänkande hos eleverna (Hattie 2012; Hiebert 1999; Mueller 2014; Sahin & Kulm 2008). En 
annan rimlig orsak skulle kunna vara att undersökaren begränsade sin återkoppling genom att 
endast ge ledtrådar om uppgiften, istället för att förse eleverna med ett korrekt lösningsförslag, 
vilket är vanligt i den traditionella undervisningen och något som kännetecknar återkoppling 
på uppgiftsnivå. (Hattie & Timberley 2007, s. 102). 
 
Hur kan då läraren bidra till att eleverna för ett kreativt matematiskt resonemang (KMR)? 
Utifrån resultatet i studien skulle en rimlig slutsats vara att en traditionell undervisning inte 
nödvändigtvis behöver innebära att eleverna saknar förmågan att föra KMR. Däremot skulle 
den traditionella undervisningen kunna anses bidra till att eleverna ges för få tillfällen och 
möjligheter till att föra KMR, då en sådan undervisning karaktäriseras av att eleverna räknar 
rutinuppgifter, med hjälp av en på förhand vald strategi, där de inte kan motivera eller 
argumentera för sin lösning (Boesen, Lithner & Palm, 2010, s. 91; Lithner 2008 s. 258). Läraren 
bör istället erbjuda eleverna en varierad undervisning där eleverna ges möjlighet att arbeta med 
problemlösning, det vill säga att de får räkna uppgifter där de på förhand inte vet hur de ska 
lösa uppgiften. Det vill säga att eleverna inte introduceras för en lämplig lösningsmetod av 
läraren utan får istället själva tillämpa en ny eller återskapa en glömd lösningsmetod (Boesen, 
Lithner & Palm, 2010, s. 94; Lithner 2008, s. 265). Om eleverna skulle få svårigheter med att 
fortsätta föra ett KMR kan läraren få eleverna vidare genom att tillämpa återkoppling på 
processnivå, vilket studien visar bidra till att eleverna får möjlighet att tillämpa sina 
matematiska kunskaper i olika och skilda situationer vilket rimligtvis medför en djupare 
matematisk förståelse hos eleven genom att de ges möjligheten att argumentera för sitt 
lösningsförslag som de sedan tillämpar i praktiken (Boesen, Lithner & Palm, 2010, s. 94; 
Lithner 2008, s. 265). Läraren kan även bidra till att eleverna för ett KMR genom att tillämpa 
återkoppling på uppgiftsnivå där läraren ger eleven en begränsad mängd information om 
uppgiften utan att det medför att eleven ges hela lösningen. För att detta ska bidra till KMR är 
det viktigt att läraren begränsar informationen då avsikten är att läraren ska återgå till att ge 
återkoppling på processnivå där eleven uppmuntras att föra KMR, genom att själv argumentera 
och motivera för sin lösning. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie undersökte hur lärares återkoppling kan bidra till elevernas KMR i samband med 
problemlösning. Undersökningen genomfördes inte i helkass, i den vanliga 
klassrumsundervisningen utan med eleverna indelade i par, i ett grupprum. Resultat visar att 
elever uppmuntras och kan utveckla ett fullständigt KMR när lärare ger återkoppling på 
processnivå. Resultatet i studien visar att återkoppling på uppgiftsnivå inte utvecklade ett 
KMR, utan istället tillämpade eleverna AR. Det vill säga om läraren endast gav återkoppling 
på uppgiftsnivå. Resultatet visade nämligen även att återkoppling på uppgiftsnivå kan leda till 
att eleverna kommer vidare i sin lösningsprocess genom att fortsättningsvis föra KMR, vilket 
eleverna gjorde när undersökaren gav återkoppling genom en kombinerad form av de båda 
återkopplingsnivåerna med fokus på att återkommande återgå till en processinriktad 
återkoppling. Med anledning av detta och studiens resultat skulle det vara intressant att 
undersöka hur lärare kan planera och genomföra en processinriktad undervisning i 
klassrumsmiljön, där eleverna uppmuntras till att föra KMR.  
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Många lärare och elever är vana vid en undervisning där återkoppling på uppgiftsnivå används, 
vilket inbär att det ofta krävs mycket arbete och tid för att implementera en processinriktad 
undervisning. Därför skulle det även vara intressant att utföra en studie som undersöker hur 
implementering av en processinriktad undervisning kan komma att utveckla elevernas 
matematiska resonemang och förståelse under en längre tidsperiod.  
 
Tidigare forskning som presenteras i denna studie visar att elever ges få möjligheter att föra 
KMR i en traditionell undervisning, där elever huvudsakligen räknar uppgifter i läroböcker. 
Samtidigt visar resultat i denna studie att elever som undervisas genom traditionell 
undervisning har en stor förmåga att inleda och föra ett fullständigt KMR när tillfälle ges. Med 
anledning av detta skulle det vara intressant att undersöka hur en matematiklärobok skulle 
kunna designas och utformas, så att även en traditionell undervisning där eleverna räknar 
uppgifter i matematikboken skulle kunna bidra till elevernas KMR.  
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Bilaga 1, 2 - Informationsbrev 
 
 
 
 
 
 

 
Information om en studie gällande hur feedback kan bidra till kreativa matematiska 
resonemang i samband med problemlösning inom ämnet matematik.  

 
Hej alla vårdnadshavare till elever i klass XXX! 
 
Mitt namn är Mikaela Kull och jag läser min sista termin på Grundlärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna i Falun. Jag håller nu på att avsluta mina studier genom att skriva mitt examensarbete inom 
matematikdidaktik. Detta examensarbete ska undersöka om feedback kan utveckla elevernas 
matematiska resonemang. För att få underlag till min empiriska studie kommer eleverna att få arbeta 
tillsammans i grupper. Deras uppgift kommer att vara att beräkna några problemlösningsuppgifter där 
jag kommer att lyssna och interagera med eleverna. Underlaget kommer bestå av ljudinspelningar av 
mig och eleverna när de försöker lösa ett matematiskt problem tillsammans. Det kommer inte ske någon 
typ av fotografering eller intervju med varken elev eller lärare utan endast ljudinspelningar. 
Alla som deltar i denna undersökning är garanterad anonymitet och det gäller även skolans namn och 
kommun. Det material som samlas in kommer endast användas till denna undersökning och det är 
endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till det insamlade materialet. Vidare kommer 
det insamlat material förstöras så fort examensarbetet är godkänt. Resultatet kommer att presenteras i 
en uppsats som publiceras på Högskolan Dalarna. 
 
Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn får deltaga i denna undersökning. Deltagandet i 
undersökningen är helt frivilligt, vilket innebär att eleven när som helst kan avbryta sitt deltagande utan 
närmare motivering. Om eleven väljer att avbryta sin medverkan kommer hans eller hennes information inte 
ingå i undersökningen. 
 
Om frågor eller funderingar uppstår gällande denna undersökning så tveka inte att kontakta mig eller 
min handledare. Vi finns här för att möta era frågor och funderingar. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Mikaela Kull 
 
Mikaela Kull       Jan Olsson 
e-post: xxxxxxxx      e-post: xxxxxxx 
Studerande       Handledare 
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Godkännande av elevens deltagande i undersökningen: 
 
Elevens namn:  
 
_______________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift:  
 
_______________________________________________________________ 
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Bilaga 3, 4, 5, 6 - Problemlösningsuppgifter 
Egyptiska symboler 
 
I det gamla Egypten använde man för 5 000 år sedan bilder för att skriva tal.  

Så här skrev de några tal: 
 
 
 

 
Vad betyder 

 
 
__________________________________ 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
____________________________________ 
 

 
  
___________________________ 

 
 
 
e) Hur skulle vi skriva år 2018 med egyptiska symboler?  
 
 
________________________________________________________________________ 
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Diamantlandet 
 
I Diamantlandet kan du byta en rubin mot tre safirer.  
 
 

 

 
 

För en safir kan du köpa två blommor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Hur många blommor kan du köpa om du har två rubiner?  
 
 

 
 
Hur många blommor kan du köpa om du har tre rubiner?  
 

 
 
 
Hur många rubiner har du handlat för om du har köpt 30 blommor?  
 

 
 
 
 
 
 
 

= 

= 
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Torn av klossar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni har fått i uppgift att bygga torn av klossar som är exakt tre klossar höga. Hur 
många olika torn kan ni bygga med högst två färger på klossarna? 
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Bondgården 
 
På en bondgård finns det både grisar och höns. Tillsammans har djuren 24 ben. 
Hur många grisar och hur många höns finns det på bondgården?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den här uppgiften kan ha flera olika lösningar. Hur många olika lösningar kan 
ni hitta?  
 

 
 
Finns det några likheter mellan era olika lösningar? Vilka? 
 

 
 
Om bonden bara skulle ha grisar på gården eller bara höns. Vilket djur skulle 
det finnas flest av? Varför?  
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Bilaga 7, 8, 9, 10 - Återkopplingsmall 
 

Egyptiska symboler   

    

Situation  
Här beskrivs de olika 
situationerna som 
eleverna kommer att 
befinna sig i när de ska 
arbeta med uppgifterna. 

Reaktion  
Här beskrivs de 
reaktioner som kan 
uppstå hos eleverna i 
samband med arbetet 
med 
problemlösningsuppgift
erna. 

Processinriktad 
återkoppling - KMR  
Denna typ av återkoppling 
kommer att vara i fokus för 
undersökningen och 
kommer därför att tillämpas 
inledningsvis i varje uppgift. 
Denna återkoppling har som 
avsikt att uppmuntra 
eleverna till att synliggöra 
sitt tänkande genom att 
förklara och beskriva sina 
egna tankar. Om eleverna 
vill ha bekräftelse på deras 
svar kommer det endast 
göras genom att svara öppet 
och intresserande genom att 
exempelvis svara "aha", 
"okej". Eleverna ges ingen 
bekräftelse på om deras 
resonemang är korrekt eller 
inte utan eleverna 
uppmanas att själva 
resonera sig fram till denna 
slutsats. 

Återkoppling 
uppgiftsnivå  
Denna typ av återkoppling 
kommer endast ges om 
eleverna fastnar och inte 
kommer vidare genom 
den processinriktade 
återkopplingen. Denna 
återkoppling kommer 
endast att användas för 
att få igång eleverna för 
att sedan återgå till att ge 
en processinriktad 
återkoppling. 

Förstå uppgiften Några elever 
kommer att förstå 
uppgiften och 
påbörja en 
diskussion om hur de 
ska lösa uppgiften, 
andra kommer att 
vara osäkra på hur de 
ska utföra uppgiften. 

Be eleverna att själva 
berätta om hur de tänker 
och om vad de tror att de 
ska göra. 

Förklara EN symbols 
värde: "Om strecket är 
detsamma som 1 
stycken, vad tror du då 
att bågen betyder"? 
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Vilket tal bildar 
symbolerna? 

De flesta kommer 
troligen att börja 
skriva upp de olika 
värdena för 
symbolerna och göra 
en uträkning genom 
att addera de olika 
värdena med 
varandra. Några 
elever kommer 
fortfarande visa på 
en osäkerhet i att 
lösa uppgiften. 

Be dem berätta hur de 
tänker och be dem att 
beskriva problematiken. 
Be dem att förklara hur 
de skulle lösa första 
uppgiften och be dem 
även att förklara varför 
deras lösning fungerar. 

Förklara genom att 
berätta för eleverna att 
de ska lösa summan av 
de olika symbolerna. 

Vilka symboler för 
2018? 

Några par kommer 
att förstå vad de ska 
göra och 
förmodligen börja 
rita på hur många 
symboler de behöver 
för samma värde för 
att komma fram till 
en lösning som ger 
2018 som svar. 
Några par kommer 
att vara osäkra på 
hur de ska göra och 
hur de ska använda 
de olika symbolerna. 
Några elever kan 
komma att vara 
osäkra på 
positionssystemet 
och siffrornas olika 
värde. 

Be eleverna att berätta 
om hur de tänker. Be 
eleverna att förklara valet 
av symboler. Be eleverna 
eventuellt att ge förslag 
på ett eget tal som de 
översätter till symboler 
eller tvärtom. 

Titta på talet 2018 och 
förklara att 8an är ett 
ental eftersom den står 
längst till höger. Vad 
betyder då nästa tal 
(1)? 

När lösningen är klar 

 

Låt eleverna berätta hur 
de har löst uppgiften och 
hur de kan veta att deras 
lösning är korrekt. 

Låt eleverna berätta 
hur de har löst 
uppgiften och hur de 
kan veta att deras 
lösning är korrekt. 

    

Diamantlandet    
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Förstå uppgiften Några elever 
kommer att förstå 
uppgiften och 
påbörja en 
diskussion om hur de 
ska lösa uppgiften, 
andra kommer att 
vara osäkra på hur de 
ska utföra uppgiften. 

Be eleverna att själva 
berätta om hur de tänker 
och om vad de tror att de 
ska göra. 

"1 rubin är lika mycket 
som 3 safirer och varje 
safir ger 2 blommor". 
"Hur många blommor 
ger då en rubin"? 

Hur många för 2 
rubiner? 

De flesta kommer 
förmodligen att börja 
skissa på hur många 
safirer de får av två 
rubiner för att 
därefter diskutera om 
hur många blommor 
de får från det valda 
antalet safirer. Några 
elever kommer nog 
att använda addition 
medan andra 
kommer att använda 
multiplikation. 
Begreppet "dubbelt 
så mycket som..." 
kan också komma att 
användas. 

Be eleverna förklara hur 
de kom fram till ett svar. 
"Hur tänkte ni när ni löste 
uppgiften?" 

Förklara för eleven 
genom att be eleven att 
titta på bilden i 
uppgiften. "Hur många 
blommor får du för en 
rubin"? Hur många 
rubiner har du nu? 

Hur många för 3 
rubiner? 

De flesta kommer 
förmodligen att börja 
skissa på hur många 
safirer de får av två 
rubiner för att 
därefter diskutera om 
hur många blommor 
de får från det valda 
antalet safirer. Några 
elever kommer nog 
att använda addition 
medan andra 
kommer att använda 
multiplikation. 
Begreppet "dubbelt 
så mycket som..." 
kan också komma att 
användas. 

Be eleverna att själva 
berätta om hur de tänker 
och hur de har tänkt att 
lösa uppgiften. "Vad 
behöver ni göra för att 
lösa detta"? "Berätta hur 
ni kom fram till er 
lösning"? Hur vet ni att 
den är korrekt? 

Förklara hur eleverna 
ska lösa uppgiften 
genom att fortsätta 
räkna på lösningen från 
föregående uppgift. 
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Hur många rubiner 
för 30 blommor? 

Några elever 
kommer förmodligen 
ha sett ett mönster 
från deras tidigare 
lösningar och genom 
det kunna påbörja en 
diskussion som leder 
fram till en lösning. 
Andra elever 
kommer vara osäkra 
på hur de ska 
genomföra uppgiften 
då de nu ska tänka 
"baklänges" i 
jämförelse med deras 
tidigare lösningar. 

Be eleverna att själva 
berätta hur de tänker och 
hur de tänker att de ska 
kunna lösa uppgiften 
(räknesätt? strategi? etc.). 
Fortsätt med att be 
eleverna att förtydliga 
varför deras strategi 
borde fungera. 

Gå tillbaka till 
föregående uppgift och 
påminn eleverna om att 
en rubin gav 6 
blommor. 

När lösningen är klar 

 

Be eleverna berätta hur 
de har löst uppgiften och 
hur de kan veta att deras 
lösning är korrekt. 

Be eleverna berätta hur 
de har löst uppgiften 
och hur de kan veta att 
deras lösning är 
korrekt. 

Torn av 
klossar    

    

Förstå uppgiften Några elever 
kommer att förstå 
uppgiften och 
påbörja en 
diskussion om hur de 
ska lösa uppgiften, 
andra kommer att 
vara osäkra på hur de 
ska utföra uppgiften. 

Be eleverna att själva 
förklara hur de tänker och 
hur de tror att de ska 
kunna lösa uppgiften. Be 
eleverna att med egna ord 
förklara vad det är 
uppgiften går ut på, vad 
är det som de ska göra? 

Förklara för eleverna 
att de ska bygga torn 
som är tre klossar höga 
och att de får använda 
som mest två olika 
färger på klossarna. 

Hur många olika 
varianter finns det? 

Några elever 
kommer att komma 
igång på egen hand 
och börja rita eller 
bygga medan några 
elever kommer att 
behöva ytterligare 
stöd för att komma 
vidare. 

Be eleverna att berätta 
hur de tänker och 
diskutera sedan 
tillsammans fram förslag 
på hur ett torn kan se ut 
enligt de givna 
instruktionerna. 

Förklara att ett torn 
skulle kunna bestå av 
röd, blå, blå och 
förklara att det 
exemplet är ett sätt att 
bygga på. Fråga sedan 
eleverna om det finns 
något annat sätt att 
bygga på. 
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När lösningen är klar 
 

Be eleverna berätta hur 
de har löst uppgiften. 

Be eleverna berätta hur 
de har löst uppgiften. 

    

Bondgården    

    

Förstå uppgiften Några elever 
kommer att förstå 
uppgiften och 
påbörja en 
diskussion om hur de 
ska lösa uppgiften, 
andra kommer att 
vara osäkra på hur de 
ska utföra uppgiften. 

Be eleverna att själva 
berätta om hur de tänker 
och om vad de tror att de 
ska göra. Be eleverna 
förklara "Vad som menas 
med att det finns flera 
olika sätt att lösa den här 
uppgiften?" 

Förklara för eleverna 
att den här uppgiften 
skiljer sig från dem 
andra uppgifterna 
genom att det finns 
flera sätt som kan vara 
rätt svar. 

Antal lösningar? De flesta av eleverna 
kommer förmodligen 
att börja rita upp 
olika möjliga 
lösningsförslag och 
diskutera om hur 
många olika 
variationer de kan 
hitta. 

Be eleverna att förklara 
hur de har tänkt när de 
har löst uppgiften. Be 
dem förklara hur de 
kommit fram till de olika 
lösningarna? 

"Om vi börjar med att 
tänka att bonden har 1 
gris. Hur många höns 
har bonden då"? 

Likheter mellan 
lösningarna? 

Några elever 
kommer eventuellt 
att kunna beskriva 
några likheter mellan 
deras olika lösningar. 
Exempelvis att 
antalet djur är jämnt 
antal, delbara med 
två, grisarna har 
dubbelt så många 
ben som hönsen, för 
varje gris går det två 
höns osv. Några 
elever kan behöva 
mer hjälp med att 
förtydliga frågan. 

Be eleverna att förklara 
vilka likheter de ser. Be 
eleverna att försöka 
förklara varför det ser ut 
på det sättet. 

Förklara att: "En likhet 
kan vara att varje 
lösning ökar/minskar 
med en gris". 
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Om det bara finns 
grisar/ bara höns på 
gården. Vilket djur 
skulle det finnas flest 
av? varför? 

De flesta av eleverna 
kommer förmodligen 
att förstå på egen 
hand och börja 
diskutera genom att 
rita grisar och höns. 

Be eleverna att berätta 
hur de tänker och hur de 
tänker lösa uppgiften. 
Var bestämd med att få 
eleverna att ge en 
förklaring till deras 
lösning och deras 
argument. "Varför finns 
det flest höns/grisar?" 

"Här är 24 stickor som 
symboliserar antal ben. 
"Hur många grisar kan 
du bygga med dessa 
stickor"? 
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