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Abstract: 

Läraren fyller en viktig roll för att elever ska utveckla sina matematiska förmågor som bland 

annat innefattar att tillhandahålla eleverna med återkoppling som syftar till att ta elevernas 

lärande vidare. Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare 

som undervisar i matematik i årskurs 1-3 beskriver att arbete med återkoppling sker vid 

bedömning för att bidra till att elever utvecklar sina matematiska förmågor. För att kunna uppnå 

studiens syfte och frågeställningar har tre fokusgruppintervjuer genomförts med lärare som 

undervisar matematik i årskurserna 1-3. Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett 

fokus på olika sorters återkoppling som förkommer i matematikundervisningen samt olika 

fokus som dessa kan ha. Resultatet visar att olika sorters framåtriktad återkoppling, målinriktad 

återkoppling och återkoppling förekommer i matematikundervisningen för att på olika sätt bidra 

till elevers utveckling av de matematiska förmågorna. Vidare visar resultatet att 

återkopplingens fokus har betydelse för hur återkopplingen bidrar till att utveckla elevers 

matematiska förmågor. De slutsatser som har dragits utifrån studiens resultat är att återkoppling 

som ges på ett medvetet och effektivt sätt är av stor vikt för att bidra till elevers utveckling av 

matematiska förmågor. 

 

 
 
 
 

Nyckelord: 

Återkoppling, matematikundervisning, matematiska förmågor, feedback, mathematical 

abilities 
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1. Inledning  
Resultat från PISA 2015 visar att svenska elever presterar bättre i matematik jämfört med det 

uppmärksammade och nedslående resultatet år 2012, vilket dock inte innebär att resultatet når 

lika hög nivå som det gjorde vid tidigare mätning år 2003 (Skolverket, 2016, s.26). Det framgår 

inte i rapporten vad som bidragit till förbättringen i resultaten, men under åren 2012-2016 

erbjöd Skolverket en fortbildning för alla lärare i hela Sverige som gick under namnet 

matematiklyftet. Syfte med satsningen var att utveckla matematikundervisningen, där bland 

annat formativ bedömning hade en framträdande roll (Skolverket, 2012; Österholm, Bergqvist, 

Liljekvist, & Bommel, 2016, s.6). En formativ bedömning innefattar att målen med 

undervisningen synliggörs, information tas fram om vart eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling relaterat till målen samt att återkoppling om hur eleven tar sig vidare i sitt 

lärande förmedlas (Skolverket, 2011, s.16). Formativ bedömning och återkoppling har 

dessutom en framträdande roll i Skolverkets bedömningsstöd för matematikämnet (Skolverket; 

2014). 

 

Även om det visats att formativ bedömning kan ha god effekt på elevers prestationer i 

matematik så innebär det inte att införlivandet av ett sådant stöd är helt enkelt för lärare 

(Boström, 2017, s.73). Att arbeta med formativ bedömning i det matematiska klassrummet 

kräver en lärare med goda kunskaper och färdigheter i form av flexibilitet och förmågan att 

fånga upp oväntade saker som kan komma på tal samt kunskaper om hur elever lär sig 

matematik (Vingsle, 2014, s.75-76). Att lärare ska vägleda elever vidare i sin 

kunskapsutveckling är därmed centralt inom formativ bedömning, vilket läraren gör genom att 

ge elever återkoppling (Skolverket, 2011, s.8; Skolverket, 2013, s. 22-23).  

 

Det är alltså inte materialet utan lärares matematiska och matematikdidaktiska kunskaper som 

är avgörande för en god matematikundervisning där tydliga mål för undervisningen, en klar 

bild av elevernas förkunskaper och en lärare som visar eleverna olika vägar att gå för att nå 

målen är framgångsfaktorer (Skolverket, 2012, s.35). Det skapas därmed goda förutsättningar 

för lärande när återkoppling ges på ett medvetet och systematiskt sätt, som en del av 

undervisningen (Black & Wiliam, 1998, s.36). Detta innebär dock inte att det räcker för lärare 

att öka användandet av återkoppling i undervisningen, utan hur effektiv den är för lärande beror 

på vilken typ av återkoppling som ges (Hattie & Timperley, 2007, s.101).  

 

Sett till detta syftar denna studie till att ta reda på hur matematiklärare i årskurs 1-3 beskriver 

att arbete med återkoppling sker i praktiken för att stimulera elevers utveckling av matematiska 

förmågor. Detta kommer göras genom att studien förhåller sig till Björklund Boistrups (2010) 

avhandling där det redogörs för olika sorters återkoppling i matematikundervisningen samt 

olika fokus som återkopplingen kan ha och dess förväntade effekt på elevers lärande. Avsikten 

med detta arbete är att blivande lärare ges större kunskap kring hur arbete med återkoppling i 

grundskolans lägre åldrar kan se ut och införlivas som ett stöd för att bidra till elevernas 

utveckling av sina matematiska förmågor. För ett mer precist syfte och frågeställningar ges 

dessförinnan en djupare förklaring av innehållet i studiens bakgrund och teoretiska aspekter.  
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2. Bakgrund  
I denna del kommer centrala begrepp och tidigare forskning som är relevant för undersökningen 

att presenteras. Inledningsvis kommer det redogöras för matematiska förmågor samt formativ 

bedömning och återkoppling och hur dessa hör samman. Därefter redogörs det för lärares 

återkoppling i matematikundervisningen och fortsättningsvis vad som kännetecknar 

återkoppling som anses vara effektiv för elevers lärarande. Avslutningsvis redogörs det för hur 

återkopplingens tidpunkt kan påverka dess effekt på elevers lärande samt vad som skrivs om 

formativ bedömning och återkoppling i skolans styrdokument. 

 

2.1 Matematiska förmågor 

Det är skolans ansvar att eleverna efter sin skolgång har utvecklat nödvändiga kunskaper som 

individ och samhällsmedlem (Skolverket, 2017b, s. 13). Syftet med undervisningen i matematik 

är bland annat att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och hur matematik används i 

vardagen (Skolverket, 2017b, s.56). Kursplanens syftestext avslutas med de fem matematiska 

förmågorna som eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom hela grundskolan och kan 

därmed betraktas som långsiktiga mål som ligger till grund för kunskapskraven i 

matematikämnet (Skolverket, 2017a, s.11). Dessa förmågor är: 

 

o formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

o använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

o välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

o föra och följa matematiska resonemang, och 

o använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera, och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Skolverket, 2017b, s. 57) 

 

Förmågorna ska eleverna ges förutsättning att utveckla genom alla årskurser i grundskolan och 

ska därmed inte betraktas som någon begränsning för elevernas kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011, s. 11). Eleverna ges möjlighet att utveckla förmågorna genom att de i 

undervisningen arbetar med olika centrala innehåll som också finns representerade i kursplanen 

(Skolverket, 2017b, s.57-58). Dessa är indelade i olika kategorier som innefattar taluppfattning 

och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt 

problemlösning. De matematiska förmågorna som eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

genom matematikundervisningen kan likställas vid de kompetenser som redogörs för i Niss & 

Højgaard Jensen (2002, s. 43). En kompetens innefattar att ha kunskap om, kunna utöva, ha 

förståelse, kunna tillämpa och ta ställning i matematik eller i sammanhang där matematiken 

ingår. Dessa matematiska kompetenser förvärvas och utvecklas inte var för sig utan i samklang.  

 

2.2 Formativ bedömning och återkoppling 

Formativ bedömning har i Blacks och Wiliams (1998) samt Hatties (2009, s. 297) 

uppmärksammade forskningsöversikter beskrivits som ett kraftfullt sätt att öka elevers lärande. 

En formativ bedömnings syfte är att ta lärandet vidare och innefattar ett synliggörande av målet 
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med undervisningen, söka information om vart eleven befinner sig i förhållande till målen samt 

att tillhandahålla eleven med information om hur hen ska ta sig vidare mot dessa (Skolverket, 

2011, s. 16).  

 

Hur formativ bedömning och återkoppling hör samman kan förstås genom att se till Thompsons 

och Wiliams (2007, s. 7) modell över formativ bedömning. Modellen består av fem 

nyckelstrategier som är: att tydliggöra/förstå målen med undervisningen och skapa möjligheter 

till effektiva klassrumsdiskussioner, att ställa frågor och genomföra aktiviteter där elevernas 

kunskaper synliggörs, att ge återkoppling som utvecklar lärandet, att aktivera eleverna som 

resurser för varandra och slutligen att få eleverna att ta ansvar över sitt eget lärande. 

Återkoppling som syftar till att utveckla elevers lärande utgör därmed en central del inom 

formativ bedömning. En sådan återkoppling definieras av Shute (2008, s.154) som information 

som kommuniceras till den som ska lära sig något för att ändra sitt tänkande eller beteende i 

syfte att förbättra sitt lärande. I Hatties och Timperleys (2007, s. 102) forskningsöversikt 

beskrivs återkoppling som information som kommer från exempelvis en lärare i syfte att säga 

något om någons förståelse eller prestationer och sker vanligtvis efter en instruktion för att 

utveckla kunskaper eller attityder. 

2.3 Lärares återkoppling i matematikundervisningen   

Många elever behöver mer stöd än vad läroboken erbjuder för att kunna ta till sig ett 

matematiskt innehåll (Pettersson m.fl., 2010, s. 46). Detta innebär att en lärare som kan visa 

lämpliga vägar till innehållet, göra eleverna medvetna om målet och stötta dem på vägen dit 

samt ställa utmanande frågor som uppmärksammar och medvetandegör eleverna i lärprocessen 

blir en nödvändig resurs för lärande. Sett till den formativa bedömningens goda effekter på 

elevers lärande är förhoppningen att fler lärare ska få kunskap om formativ bedömning och 

införliva mer av detta i sin matematikundervisning (Boström, 2017, s.66). Att använda sig av 

formativ bedömning i matematikundervisningen är dock en utmanande, komplex och svår 

uppgift då det kräver att lärare är lyhörda i undervisningen och kan fånga upp oväntade saker, 

ta snabba beslut och stötta elever vidare i sitt lärande (Vingsle, 2014, s. 74). De hinder som 

lärare kan uppleva vid införlivandet av formativ bedömning är exempelvis brist på tid, 

svårigheter att ändra invanda sätt att undervisa eller att situationen i klassen påverkar att 

införlivandet försvåras (Boström, 2017, s. 66).   

 

Att lärare bland annat använder sig av formativ bedömning kan vara ett sätt att stärka en 

lärarledd undervisning som i sin tur skapar förutsättningar för en god undervisning (Skolverket, 

2013, s.19). Hur läraren uppmuntrar, utmanar och ger sina elever kontinuerlig återkoppling i 

undervisningen har visats ha betydelse för elevers lärande, men för att en sådan effektiv 

återkoppling ska kunna ges behövs ett tillåtande klassrumsklimat där fel betraktas som en del 

av lärandet (Hattie, 2014, s. 20). Lärare som har god insikt i sina elevers behov och som bemöter 

dessa behov har visats vara betydelsefullt för elevers lärande (Skolverket, 2009, s.42-43). Det 

är även läraren som har det större ansvaret till att bedömning och återkoppling kan användas 

som ett verktyg för lärande, vilket inkluderar att arbeta mot att eleverna ska börja ta mer eget 

ansvar i lärandet ju äldre de blir (Skolverket, 2011, s.6). För att lära elever att ta till sig 



 8 

återkoppling behöver undervisningen inkludera moment som exempelvis innefattar att eleverna 

får diskutera lösningar klassvis eller använda sig av återkoppling i grupp (Jönsson, 2013, s.91). 

 

En vision som Taflin (2007, s. 19) har om hur en matematikundervisning ska se ut bygger delvis 

på en kommunikation mellan lärare och elev där eleverna möts med en förväntan av att de ska 

bidra med kreativa lösningar som kan komma att diskuteras och jämföras. Det finns dock en 

risk att variationerna av elevers olika lösningsförslag uteblir om lärare hjälper elever att utföra 

svåra aspekter av ett problem (Larsson, 2015, s. 69). Läraren bör inte heller ge eleverna 

ledtrådar som gör att elevernas egna idéer för hur problemet kan lösas tas bort eller missas 

(Taflin, 2007, s.12). Detta kan undvikas om läraren har en medvetenhet om olika idéer som kan 

uppkomma vid arbete med ett visst problem. Vid arbete med ett problem bör läraren även 

undvika att berätta för eleverna om deras lösningar är korrekta eller inte, utan istället ställa 

frågor som aktiverar dem som ägare över sitt eget lärande eller som resurser för varandra 

(Larsson, 2015, s.60). Några viktiga faktorer för elevernas lärande inom exempelvis 

problemlösning handlar om hur läraren väljer problem, vilka hjälpmedel eleven tilldelas och 

hur läraren tillhandahåller elevernas lösningar och använder dessa formativt, vilket är det 

viktigaste av allt (Taflin, 2007, s.59). 

 

2.4 Effektiv återkoppling 

Effektivt lärande innefattar inte endast introducering av uppgifter och/eller information till 

elever, utan även om att utvärdera och ta lärandet vidare genom återkoppling (Hattie & 

Timperley, 2007, s.88; Wiliam, 2011, s.3). Detta innebär dock inte att lärare oreflekterat ska 

öka sitt användande av återkoppling till eleverna, utan istället om att ge återkoppling som är av 

god kvalité som eleven har nytta av i sitt lärande (Hattie & Timperley, 2007, s. 101). Syftet 

med en effektiv återkoppling är att minska avståndet mellan vart eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling och det uppsatta målet för undervisningen (Hattie & Timperley, 2007, 

s.86). För att en återkoppling ska vara effektiv måste de tre frågorna: Vart ska jag? Hur går det 

för mig? Vart ska jag härnäst? ställas av antingen lärare och/eller eleven själv, vilket betyder 

att elevens förkunskaper synliggörs och återkopplingen kan ges på en lämplig nivå. Dessa 

frågeställningar benämns av Hattie och Timperley (2007, s. 86) som: Feed up, Feed back och 

Feed forward och som i detta arbete har översatts till målinriktad återkoppling (feed up), 

återkoppling (feed back) och framåtriktad återkoppling (feed forward) likt Björklund Boistrup 

(2013). Den målinriktade återkopplingen hör ihop med återkopplingsfrågan: ”Vart är jag på 

väg?” som handlar om vad som är målet för undervisningen (Hattie & Timperley, 2007, s.86). 

Återkoppling som hänger samman med frågan ”Hur går det för mig?” ger information om hur 

utvecklingen ser ut relaterat till målen eller information om en elev har klarat en uppgift eller 

inte (Hattie & Timperley, 2007, s.89). En sådan återkoppling är effektiv när den innehåller 

information om saker som har förbättrats. Framåtriktad återkoppling förknippas med frågan 

”Vart ska jag härnäst?” och handlar om vad som ska göras för att ta lärandet vidare (Hattie & 

Timperley, 2007, s.86). När en återkoppling är framåtriktad kan den ha ett av de mest effektiva 

inflytandena på elevers lärande (Hattie & Timperley, 2007, s.90). Dessa tre återkopplingsteman 

kommer att beskrivas mer utförligt i teoriavsnittet där det även redogörs för olika sorters 

återkoppling inom respektive tema.  
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En återkoppling som fokuserar på vad elever ska göra för att bli bättre och förklarar vad som 

ska göras därnäst gynnar elevers lärande mer än om återkopplingens fokus är på vad som 

tidigare gjorts bra (Wiliam, 1999, s. 11). Återkopplingen är även mer effektiv om den har ett 

tydligt fokus på de kunskaper som eleven visat vid lösningen av en uppgift än när den riktas till 

mer generellt uppvisade kunskaper inom matematiken (Pettersson m.fl. 2010, s.7). Fördelar 

med en mer specifik återkoppling redogör även Shute (2008, s. 159) för, som även menar att 

längden på återkopplingen kan påverka dess effektivitet. Detta förklaras genom att en elev lätt 

kan tappa fokus om den blir för lång och/eller komplicerad, vilket riskerar att återkopplingen 

blir värdelös för eleven. Hattie och Timperley (2007) samt Shute (2008) har tittat på 

återkopplingens effektivitet relaterat till vilket fokus återkopplingen har. Hattie och Timperley 

(2007, s. 90) delar in återkopplingens olika fokus i fyra kategorier, vilka även används av 

Björklund Boistrup (2010, s.111). Återkopplingens fokus kan därmed vara på antingen 

uppgiften, processen, självregleringen eller eleven som person. Dessa olika fokus  beskrivs ha 

olika effekt på elevers lärande, vilket kommer att förklaras mer utförligt i studiens teoridel. 

 

Återkoppling kan ges både muntligt och skriftligt där en muntlig dialog med eleven gör att 

läraren kan säkerställa att eleven förstår återkopplingen (Jönsson, 2013, s. 91). En sådan 

återkoppling kan dock vara tidskrävande. Hur eleven tillhandahåller återkopplingen är också 

avgörande för om en återkoppling är effektiv (Hattie & Timperley, 2007, s. 104). Anledningar 

till varför vissa elever inte tar tillvara på den återkoppling som ges kan vara många olika, men 

för att öka möjligheterna till att eleverna utnyttjar den kan läraren se till att återkopplingen är 

förståelig och att den måste användas av eleverna (Jönsson, 2012, s. 71). 

  

2.5 Fördröjd och direkt återkoppling 

Återkoppling kan ges direkt eller vara fördröjd, vilket kan ha olika effekt på elevers lärande. 

En direkt återkoppling ges direkt efter att en elev svarat på en uppgift eller ett problem medan 

en återkoppling som är fördröjd kan tilldelas eleven alltifrån minuter, timmar, veckor eller 

längre efter avklarad uppgift (Shute, 2008, s. 163). Det är vanligt att när elever tilldelas en 

uppgift som de inte är bekanta med sen tidigare ber om hjälp direkt utan att ha försökt sätta sig 

in i uppgiften. Om läraren då ber eleven att exempelvis läsa igenom eller undersöka en del av 

uppgiften innan hen kommer och hjälper är det i många fall som eleven själv kommer på hur 

hen ska ta sig an uppgiften (Wiliam, 1999, s. 10). Återkopplingens tidpunkt är därmed viktigt 

ur den aspekten att om exempelvis återkopplingen ges för tidigt, innan en elev hunnit arbeta 

med ett problem, kommer eleven att lära sig mindre (Wiliam, 1999, s. 9). Att återkopplingen 

ska ges efter att eleven försökt att ta sig an ett problem och inte när eleven är aktivt engagerad 

i ett arbete påvisas även av Shute (2008, s. 178) som då menar att återkopplingen kan bli ett 

hinder i lärandet. Sammanfattningsvis rekommenderas en direkt återkoppling vid arbete med 

svårare uppgifter för att undvika att elever fastnar och blir frustrerade och en fördröjd 

återkoppling vid enklare uppgifter där man vill undvika risken att återkopplingen känns 

påtvingad eller irriterande (Shute, 2008, s.179).  

2.6 Skolans styrdokument  

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler som skolans verksamhet måste följa. Vad 

som framkommer i denna del är begränsad till vad som anses innefatta formativ bedömning 
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och återkoppling. I Skollagen (SFS 2010:800) står det bland annat om barn och elevers lärande 

och personliga utveckling. Det står till exempel att: ”Alla barn och elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (SFS 

2010:800). Den ledning och stimulans som beskrivs skulle kunna vara i form av återkoppling 

från lärare som syftar till att utveckla elevers lärande. 

 

Det står inget konkret om formativ bedömning eller återkoppling i läroplanen (Skolverket, 

2017b), men under rubriken bedömning och betyg står det bland annat att lärare ska: ”utifrån 

kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn” (Skolverket, 2017b, s.18). I 

läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det bland annat om de kunskaper elever ska 

inhämta och utveckla. Enligt riktlinjerna kring lärarens organiserande och genomförande av 

undervisningen står det att undervisningen ska leda till att elever ”utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” […] 

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

(Skolverket, 2017b, s.14). Dessa riktlinjer skulle kunna följas genom att lärare bland annat 

använder sig av formativ bedömning och återkoppling i sin undervisning. 

Skolverket erbjuder flera olika bedömningsstöd varav ett går under namnet 

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter (Skolverket, 2011, s. 

3-5) vars syfte är att fungera som ett stöd för lärare i att öka sin bedömningskompetens av 

elevers kunskaper och sin egen undervisning. Relevant för detta arbete är främst det andra 

kapitlet i detta stödmaterial som handlar om bedömning för lärande, vilket är den formativa 

bedömningen syfte. I detta kapitel beskrivs av Wiliam (citerad i Skolverket, 2011, s. 20) att en 

framåtsyftande återkoppling utgår från en bedömning av vad elever kan eller förstår. Vidare 

kännetecknas den av en dialog mellan lärare och elev där informationen som ges kan användas 

av eleven för att ta sig framåt i sin kunskapsutveckling. Ett annat bedömningsstöd går under 

namnet Bedömning för lärande i matematik årskurs 1–9 (Skolverket, 2014), vars syfte är att 

fungera som ett stöd för lärare i att synliggöra elevernas kunskapsutveckling inom matematik. 

Likt föregående bedömningsstöd betonas betydelsen av återkoppling som syftar till att utveckla 

elevers lärande samt hur lärare kan använda sig av detta i sin undervisning. 

3. Teoretiska aspekter  

I detta avsnitt kommer val av teoretiskt ramverk till denna studie att presenteras och redogöras 

för, som senare kommer användas i analysen för att besvara studiens syfte. Valet grundar sig i 

syftet samt tidigare forskning och som teoretiskt ramverk kommer studien att förhålla sig till 

Björklund Boistrup (2010) utvecklade version av Hattie och Timperleys (2007) model of 

feedback som används för att synliggöra vilken typ av återkoppling som förkommer i 

matematikundervisningen. Eftersom studiens syfte är att ta reda på hur lärare beskriver sig 

arbeta med återkoppling i matematikundervisningen kan detta teoretiska ramverk användas som 

stöd vid analys. I Björklund Boistrup (2010) redogörs det för olika sorters återkopplingar som 

förekommer i matematikundervisningen mellan lärare och elev samt olika fokus som dessa kan 
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ha. Vilka dessa är och hur de hänger samman tydliggörs i (Figur 1). Vidare beskrivs och 

redogörs det för olika sorters målinriktad återkoppling (feed up), återkoppling (feed back) och 

framåtriktad återkoppling (feed forward) för att avslutningsvis beskriva vilka olika fokus 

återkoppling kan ha relaterat till dess möjliga effekt på elevers lärande. 

Figur 1. Egen figur som visar hur Björklund Boistrups (2010) olika sorters målinriktad 

återkoppling, återkoppling och framåtriktad återkoppling hänger samman med olika fokus som 

dessa kan ha.  

 

3.1 Målinriktad återkoppling (feed up) 

Alla återkopplingar som är relaterande till uttalade mål eller kriterier som ska/skulle kunna nås 

eller som blivit nådda går under denna definition (Björklund Boistrup, 2010, s. 78). Den 

målinriktade återkopplingen fann Björklund Boistrup (2010, s. 95-96) alltid ges tillsammans 

med återkoppling som var framåtsyftande eller riktad mot tidigare uppvisad kunskap och gavs 

i form av kopplingar till nationella mål, läroboks mål eller lokala mål. 

 

3.2 Återkoppling (feed back) 

Återkoppling (feed back) definieras av Björklund Boistrup (2010, s.77) som all återkoppling 

som är riktad mot vad som hänt, vilket exempelvis skulle kunna vara en students tidigare 

och/eller pågående arbete i det matematiska klassrummet. Denna återkoppling kan 

kategoriseras som: värderande, konstaterande och återkoppling som intresse, vilka kommer 

förklaras nedan. 
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Värderande återkoppling 

När en återkoppling är värderande handlar det om att läraren värderar om elevens uppvisade 

kunskaper är bra eller dåliga genom att belöna, berömma eller visa missnöje. En belöning skulle 

exempelvis kunna vara att lärare ger elever en guldstjärna för uppvisat arbete under 

matematiklektion (Björklund Boistrup, 2010, s.78). Beröm kan förekomma när lärare utrycker 

nöje över elevers arbete och kan ske i form av utryck som ”Mm!” med en entusiastisk klang 

eller beröm som ”bra” eller ”precis” (Björklund Boistrup, 2010, s.78). Missnöje yttrar sig 

exempelvis om en elevs prestation värderas som dålig i något avseende av en lärare som då ofta 

har neddragna mungipor och sträv röst (Björklund Boistrup, 2013, s.85). 

Konstaterande återkoppling 

Till skillnad från en värderande återkoppling så innehåller en konstaterande återkoppling inga 

värderingar av elevers uppvisade kunskap utan är istället beskrivande (Björklund Boistrup, 

2010, s.83). Detta innefattar erkännanden och konstateranden av elevens uppvisade kunskaper 

eller ett konstaterande om att ett matematiskt svar är rätt eller fel. Återkoppling som handlar 

om hur säker eleven är över ett visst matematiskt innehåll hör även till denna kategori vilket 

vanligtvis sker genom att läraren upprepar vad eleven sagt (Björklund Boistrup, 2010, s.84). 

Återkoppling som intresse 

När läraren visar intresse för vad en elev presterat matematisk handlar det om en återkoppling 

som intresse. Likt den konstaterande återkopplingen innefattar inte heller denna återkoppling 

några värderande termer som ”bra” eller ”dåligt” (Björklund Boistrup, 2010, s. 87). Vad som 

karakteriserar denna kategori av återkoppling är att den ges i form av frågor från läraren som i 

många fall ställs med ett ljusare tonfall (Björklund Boistrup, 2010, s. 88) 

 

3.3 Framåtriktad återkoppling (feed forward) 

All återkoppling som är riktad mot framtiden definieras som framåtriktad återkoppling av 

Björklund Boistrup (2010, s.77) och handlar om att lärare förmedlar till elever vad som bör/ska 

göras för att ta lärandet vidare. Tre kategorier av framåtriktad återkoppling är kontroll, guidning 

och utmaning, vilka förklaras nedan.  

Framåtriktad återkoppling som kontroll 

En kontroll är en bedömningshandling som innefattar att lärare ger eller frågar efter 

återkoppling eller framåtriktad återkoppling (Björklund Boistrup, 2010, s. 91). Detta görs 

genom att läraren kontrollerar om eleven förstått genom att ställa frågor, för att därefter ge mer 

framåtriktad återkoppling eller återkoppling på uppvisat arbete.  

Framåtriktad återkoppling som guidning 

En återkoppling som definieras som guidning kan vara när lärare ger information till elever om 

vad som fortsättningsvis ska göras i matematikundervisningen (Björklund Boistrup, 2010, s. 

93). Ett exempel på en sådan guidande återkoppling är när läraren berättar för en elev vilken 

sida i boken eller matematiskt innehåll som hen ska fokusera på (Björklund Boistrup, 2013, s. 

68). 
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Framåtriktad återkoppling som utmaning 

En återkoppling som utmanar eleven innebär att eleven bjuds in till att bli en aktiv agent i sitt 

lärande (Björklund Boistrup, 2010, s.94). Detta görs exempelvis genom att läraren ställer öppna 

frågor som kan besvaras eller lösas på flera olika sätt, vilket innebär att eleven blir utmanad i 

sitt matematiska kunnande. Denna kategori av framåtriktad återkoppling menar Hattie (2009) 

(refererad i Björklund Boistrup, 2010, s.94) är den mest effektiva för elevernas lärande.  

 

3.4 Återkopplingens fokus 

För att identifiera vilket fokus återkoppling har i det matematiska klassrummet har Hattie och 

Timperleys (2007) modell över återkoppling, som innefattar fyra olika fokus för återkoppling, 

anammats i Björklund Boistrups (2010) analys. Dessa beskrivs nedan samt vilken effektivitet 

för elevers lärande dessa anses ha. 

Fokus på uppgiften 

Återkoppling som har fokus på uppgiften är till exempel när lärare tillhandahåller elever med 

rätt svar till en uppgift eller säger vad en elev ska göra (Björklund Boistrup, 2010, s. 111). Detta 

leder till att eleven inte behandlar själva processen i arbetet med uppgiften, vilket innebär ett 

mindre fokus på elevens lärande. Detta fokus innefattar även återkoppling som fokuserar på om 

eleven svarat rätt eller fel på en uppgift och/eller återkoppling som får elever att göra rätt sak 

utan en förklaring till varför detta görs. Andra varianter av återkoppling där fokus är på 

uppgiften kan vara att läraren lotsar elever till rätt svar eller återkoppling i form av uttryck som 

”bra jobbat!”, där koppling till processen kring uppgiften saknas (Björklund Boistrup, 2010, s. 

116). 

Fokus på processen  

När återkoppling riktas mot processen kring arbetet med en uppgift finns det goda möjligheter 

för lärande i matematik (Björklund Boistrup, 2010, s. 111). Återkoppling med fokus på de 

processer som elever visat kunskap om skapar goda meningserbjudanden för elevers lärande i 

matematik inom dessa processer (Björklund Boistrup, 2013, s. 120-122). Sådana matematiska 

processer handlar om hur eleven hanterar matematikens innehåll, tillämpar matematikens 

innehåll eller kritisk reflekterar över tillämpningar (Björklund Boistrup, 2013, s. 120-122). 

Olika matematiska processer som detta kan handla om är exempelvis hur elever övar/hanterar 

metoder och begrepp, konstruerar/skapar, resonerar/argumenterar och undersöker/löser 

problem.  

Fokus på självregleringen  

En återkoppling där fokus är på elevens självreglering i sin lärprocess kan innebära att lärare 

ger återkoppling som ger elever möjlighet att bli mer självstyrande i sitt lärande inom 

matematiken (Björklund Boistrup, 2010, s. 111). Sådana återkopplingar skulle kunna vara 

riktade mot hur elever håller uppsikt över och ansvarar över sitt lärande i matematiken 

(Björklund Boistrup, 2013, s. 122). Det kan också handla om hur eleven tar ansvar över vad 

som är tänkt att fokuseras på i undervisningen eller ingriper i sitt lärande genom att skaffa nya 

uppgifter eller ändra en strategi för att ta lärandet vidare. Återkoppling med fokus på 

självreglering kombineras ofta med ett fokus på processen (Björklund Boistrup, 2010, s.126).  
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Fokus på eleven som person 

En återkoppling som fokuserar på eleven som person har ett fokus på vad och/eller hur en elev 

är och kan yttra sig i form av kommentarer som ”Vad du är duktigt i matematik” (Björklund 

Boistrup, 2010, s. 111-112). Har återkoppling detta fokus erbjuds inte elever något lärande i 

matematik (Björklund Boistrup, 2013, s.120).  

 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien: Hur beskriver lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3 att arbete 

med återkoppling sker för att stimulera utvecklingen av elevers matematiska förmågor samt 

relatera detta till Björklund Boistrups (2010) teorier om återkoppling. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

• Vilken sorts målinriktad återkoppling (feed up), återkoppling (feed back) och 

framåtriktad återkoppling (feed forward) beskriver lärarna att de ger till elever i 

matematikundervisningen? 

 

• Vilket fokus har återkopplingen som lärarna beskriver sig ge till elever i 

matematikundervisningen?  

5. Metod 
I detta avsnitt kommer metoden för den empiriska undersökningen att beskrivas. Inledningsvis 

presenteras val av metod för att sedan beskriva hur urvalet och genomförandet av 

fokusgruppintervjuerna skett. Efter det beskrivs bearbetning samt analys av data och 

avslutningsvis reflekteras det kring studiens validitet och reliabilitet samt forskningsetiska 

principer som tagits hänsyn till. 

 

5.1 Val av metod  

För att besvara studiens syfte behövdes det samlas in data som innefattar hur lärare som 

undervisar matematik i årskurs 1-3 beskriver att arbete med återkoppling till elever sker för att 

stimulera utvecklingen av elevernas matematiska förmågor. För att undersöka detta skedde den 

empiriska undersökningen i form av tre gruppintervjuer där deltagande gavs möjlighet att 

diskutera kring ämnet. Valet av metod grundar sig i syfte samt vald teori som fungerat som ett 

analysverktyg för att studien ska uppnå sitt syfte. Detta innebär att det som lärarna beskrivit 

och diskuterat genom gruppintervjuerna har kommit att analyserats med hjälp av det teoretiska 

ramverket.  

 

Den form av gruppintervju som genomfördes var fokusgruppintervjuer, som innebär att en 

grupp av människor blir intervjuade samtidigt kring ett visst ämne (Bryman, 2011, s. 446). 

Intervjuerna för denna studie fokuserade därmed på hur lärarna arbetade med återkoppling. 

Detta för att få en fördjupad insyn i hur lärare arbetar med återkoppling och kunna relatera detta 

till de olika sorters återkopplingar som Björklund Boistrup (2010) redogör för. Att använda sig 

av fokusgruppintervjuer istället för att intervjua lärare enskilt innebar att deltagande lärare gavs 
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möjlighet att resonera och diskutera kring deras arbete med återkoppling. Detta är en fördel då 

diskussioner ger deltagare möjlighet att komplettera och komma på saker när de lyssnar på 

varandra (Larsen, 2009, s.85). Genom att deltagare i fokusgruppintervjuer ofta argumenterar 

eller eventuellt ifrågasätter varandra, ges också en mer realistisk skildring av det som diskuteras 

än vad som skulle ha framkommit vid enskilda intervjuer (Bryman, 2011, s. 449). En möjlig 

risk med att intervjua i grupp är att vissa deltagare kan komma att bli mer dominerande än 

andra, vilket kan riskera att vissa deltagares röster inte blir hörda (Bryman, 2011, s. 464). Detta 

kan påverkas av urvalet, vilket redogörs för i nästkommande del.  

 

Fokusgruppintervjuer sker vanligtvis i form av ostrukturerade intervjuer där det är deltagarna 

som leder samtalet och den som håller i intervjun, som ofta kallas moderator, ser till att 

diskussionen håller sig till vad som är tänkt utan att vara styrande (Bryman, 2011, s. 447-448). 

Eftersom erfarenhet av metoden saknades så skapades en mer strukturerad intervjuguide för att 

ha något att utgå ifrån om samtalet inte skulle flyta på som planerat. Hur strukturerad en intervju 

ska vara beror bland annat på frågeställningen och saknas erfarenhet av metoden 

rekommenderas en viss grad av struktur (Larsen, 2009, s. 84). När det kommer till moderatorns 

deltagande så rekommenderas det att inte ingripa för mycket i diskussionerna utan mer om att 

introducera nya frågeställningar (Bryman, 2011, s. 455). Är moderatorn allt för styrande 

riskerar frågorna att bli ledande och därmed påverkar deltagarnas åsikter (Wibeck, 2010, s. 57). 

För att inte riskera detta informerades deltagarna om att rollen som moderator endast var att 

bidra med nya frågor till diskussionen, och ingripa om diskussionen frångick ämnet eller 

avstannade. Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 1) formulerades utifrån syfte och frågeställningar 

och handlade därmed om hur de arbetade med återkoppling, målinriktad återkoppling och 

framåtriktad återkoppling samt vilket fokus deras återkoppling har i matematikundervisningen. 

Intervjuguidens syfte var att finnas som stöd under intervjuerna och punkterna som finns 

uppspaltade under frågorna i intervjuguiden fungerade endast som ett stöd för mig om samtalet 

inte fortgick eller om frågorna behövdes förtydligas. Alla intervjuer spelades in för att därefter 

transkriberas och bearbetas.  

 

5.2 Urval och genomförande 

Eftersom studien avgränsats till hur matematiklärare i årskurs 1-3 beskriver sitt arbete med 

återkoppling var det nödvändigt att deltagarna i intervjuerna var lärare som undervisar eller har 

undervisat matematik i dessa årskurser. Då fokusgruppintervjuer som forskningsansats kräver 

att fler lärare deltar vid en och samma tidpunkt bestämdes det att kontakta rektorer på några 

närliggande skolor. Ett sådant urval innefattar ett icke-sannolikhetsval, vilket innebär att 

studiens resultat inte går att generalisera (Larsen, 2009, s. 77). Istället bidrar en sådan 

undersökning med djupare förståelse och kunskap inom området som undersökts. I mejlet till 

rektorerna presenterades undersökningen och frågan om lärare i årskurs 1-3 från deras skola 

skulle kunna tänka sig att delta i en fokusgruppintervju. Detta innebar att respektive 

fokusgruppintervju kom att innefatta lärare från samma skola. Det råder delade meningar kring 

om deltagande bör känna varandra eller inte i fokusgruppintervjuer. Förespråkare för att 

deltagande inte ska känna varandra vill undvika invanda samspelsmönster eller deltagandes 

sociala status (Bryman, 2011, s. 456-457). Fördelar med att deltagare känner varandra kan vara 

att samtalet blir naturligare och flyter på bättre (Wibeck, 2010, s.65). Sett till den 
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tidsbegränsning denna studie hade så var det även mer tidsbesparande och ett enklare alternativ 

att använda sig av befintliga grupper av lärare.  

 

Det finns en risk för bortfall vid gruppintervjuer då folk som tackat ja till att delta ändå inte 

dyker upp på avsatt tid (Bryman, 2011, s.453). När rektorer kontaktades sattes därför ingen 

övre gräns för hur många deltagare gruppintervjuerna skulle ha förutom att det minst behövdes 

tre deltagare. En större grupp behöver inte vara bättre, utan kan istället innebära att det blir 

svårare att få igång en diskussion (Bryman, 2011, s.453). Eftersom urvalet till respektive 

intervju innefattade lärare från samma skola som dessutom måste ha undervisat eller undervisar 

matematik i årskurs 1-3 utgjorde det en begränsning av möjliga deltagare från varje skola. Detta 

resulterade i att fem lärare deltog vid första intervjun, tre lärare vid den andra och fyra lärare 

vid den tredje.  

 

Det kan vara tidskrävande att transkribera dessa intervjuer då de genererar i mycket material 

(Wibeck, 2010, s. 60). Att genomföra för många fokusgruppintervjuer kan också bli ett slöseri 

med tid ur den aspekten att det efter ett visst antal intervjuer uppstår en så kallad teoretisk 

mättnad som innebär att det inte tillkommer några nya aspekter (Bryman, 2011, s.450-452). 

Sett till detta beslutades det att studien skulle innefatta tre fokusgruppintervjuer. Urvalet av 

individer till fokusgruppintervjuerna utgjordes av att de arbetade på de skolor som tackat ja till 

att delta samt att de själva gått med på att delta vid fråga från rektor. Detta innebar att grupperna 

var homogena eftersom alla deltagare jobbar som lärare på lågstadiet på samma skola. Detta 

kan vara en fördel om de leder till att deltagande känner sig bekväma i gruppen samt att 

homogena grupper ofta bidrar till att både skapa och utveckla argument (Wibeck, 2010, s. 63-

64). Vad som skilde lärarna åt och som möjligtvis kan påverka hur de beskriver sitt arbete med 

återkoppling var deras ålder samt olika arbetslivserfarenhet som lärare, vilket kunde skilja 

många år inom respektive grupp.  

 

Alla intervjuer inleddes med en redogörelse av studiens syfte och att intervjun skulle komma 

att spelas in. Innan intervjuerna började informerades det även om vilka förhållningssätt som 

gällde vid intervjun som innefattade att deltagande skulle försöka att endast prata en åt gången 

för att underlätta bearbetning av materialet samt att allas bidrag till samtalet var viktigt. Varje 

intervju inleddes med frågan ”Vad definierar ni som återkoppling?” som är intervjuguidens 

första fråga. Därefter övergick diskussionen till hur deras arbete med återkoppling såg ut. 

Intervjuguiden fungerade som ett stöd under samtalet och när deltagarnas diskussion inte 

fortgick så ställdes en ny fråga. Målet var att diskussionen till största delen skulle fortgå utan 

att behöva medverka, vilket de till stor del gjorde.  

 

5.3 Bearbetning av data 

Materialet som samlats in bestod av ljudinspelningar från intervjuerna. Dessa har transkriberats 

och analyserats för att ta ut det relevanta för studien. Att transkribera intervjuer är nödvändigt 

för att kunna genomföra en systematisk analys (Wibeck, 2010, s. 93). Transkriberingen av 

materialet gjordes med utgångspunkt från Wibecks (2010, s. 96) olika transkriptionsnivåer där 

transkriptionen låg mellan nivå 2 och 3 som innebar att transkriberingen gjordes i skriftspråk. 

Upprepningar, omtagningar, tvekljud och när andra deltagares instämmande under intervjun 
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markerades endast där dessa har ansetts vara av betydelse för sammanhanget. Att göra en mer 

detaljerad transkribering är väldigt tidskrävande och är sällan nödvändig (Wibeck, 2010, s 96). 

Sett till studiens syfte som handlar om hur lärarna beskriver sitt arbete med återkoppling ansågs 

en mer detaljerad transkribering inte vara nödvändig. Transkriberingen analyserades därefter 

med hjälp av studiens teoretiska ramverk. 

 

5.4 Analys av data 

Materialet som samlats in kom att analyseras utifrån Björklund Boistrup (2010) avhandling där 

det redogörs för olika sorts återkoppling som förekommer i matematikundervisningen samt 

olika fokus för dessa. Nedan beskrivs det först hur analysen av olika sorts återkoppling har 

genomförts, vilket svarar mot den första frågeställningen. Därefter beskrivs analysen kring 

återkopplingens fokus, som svarar mot studiens andra frågeställning. 

5.4.1 Analys 1 – sorts återkoppling 

Analysen har skett med hjälp av studiens teoretiska ramverk och analysen har därmed utgått 

från Braun och Clarkes (2006) redogörelse för en tematisk analys. Detta innebär att analysen i 

detta arbete är teoridriven. Till den tematiska analysen presenteras en steg-för-steg guide som 

innefattar sex steg: Lära känna data, koda, leta efter teman, utvärdera teman, definiera och 

benämna teman och slutligen att skapa rapporten. Det första steget innefattar att transkribera 

och lära känna materialet för att därefter koda materialet genom att dela in och gruppera (Braun 

& Clarke, 2006, s.87). Efter att ha transkriberat och läst igenom materialet ett flertal gånger 

började det synas hur materialet kunde delas in i grupperna målinriktad återkoppling, 

framåtriktad återkoppling samt återkoppling som riktats mot genomfört eller pågående arbete. 

Detta innebar att data som behandlade återkoppling som innefattade målet med undervisningen 

sorterades in i ett dokument och data som handlade om framåtriktad återkoppling i ett annat. 

Data som bestod av återkoppling som riktades mot elevens pågående eller genomförda arbete 

placerades i ett tredje dokument. Viss data placeras in i flera dokument då de till exempel 

innefattade både målinriktad återkoppling och framåtriktad återkoppling. Det tredje steget i en 

tematisk analys innefattar att urskilja teman inom det kodade materialet (Braun & Clarke, 2006, 

s.89). Alla utdrag från intervjuerna som var placerade inom respektive sorts återkopplings 

markerades med en kort beskrivning om vad de innefattade och kunde därefter sorteras in i 

olika underkategorier. Det fjärde steget innefattar att kontrollera och utvärdera teman och när 

den tematiska kartan anses fungera bra kan analysen gå vidare till steg fem som handlar om att 

definiera och benämna teman (Braun & Clarke, 2006, s.91-92). Efter att ha kontrollerat och 

utvärderat de teman som framkommit, som även kontrollerades med originaltranskriberingen 

för att se att utdragen tolkats och sorterats rätt, namngavs dessa. Under analysen framkom det 

att teman, i form av olika sorters återkoppling, till stor del stämde väl överens med det teoretiska 

ramverket och utifrån detta namngavs teman likadant. Genom att sortera in data på detta sätt 

gavs en överblick av vilken sorts återkoppling lärarna beskrivit sig använda i 

matematikundervisningen, vilket svarar denna studies första frågeställning. Utifrån hur data 

sorterats kunde därefter det sjätte steget ta sin början som är att skapa rapporten. 

 

Genom analysen kunde det urskiljas målinriktad återkoppling som kunde sorteras in i 

underkategorierna: nationella mål, läroboks mål och lokala mål. Genom analysen framkom 
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även framåtriktad återkoppling, vilka kunde sorteras in i underkategorierna kontroll, guide och 

utmaning. Kontroll handlade om när lärare ställer frågor eller öppnar upp för diskussion som 

skapar möjligheter till att ge mer framåtriktad återkoppling eller annan återkoppling. En 

guidning innefattar återkoppling som förklarar hur eleven ska ta sig vidare i sitt lärande i form 

av mer hjälp eller information om vad eleven behöver träna mer på. När lärare diskuterade 

återkoppling som till exempel handlade om öppna frågor eller diskussioner som utmanade 

elevens matematiska kunskaper placerades de i underkategorin utmaning. Av återkoppling som 

var riktad mot pågående eller tidigare arbete kunde de sorteras som värderande och 

konstaterande. Vad som skiljde kategorierna åt var om de innehöll värderande ord eller inte. 

Samtliga underkategorier analyserade för att upptäcka och synliggöra olika mönster kring dessa 

vilka redogörs för i rapportens resultat.  

5.4.2 Analys 2 – återkopplingens fokus 

För att analysera data gällande studiens andra frågeställning, som handlar om vilket fokus 

lärarnas återkoppling beskrivs ha i matematikundervisningen, utgick analysen från de olika 

fokus som Björlund Boistrup (2010) redogör för som är: uppgiften, processen, självregleringen 

och eleven som person. Det transkriberade materialet kodades därmed ytterligare en gång där 

kodningen innefattade att urskilja dessa olika fokus. Olika färger användes för att markera 

vilket fokus återkopplingen som framgick ur materialet hade. Utifrån materialets kodning 

placerades återkoppling med olika fokus in i olika dokument, vilket exempelvis innebar att ett 

dokument innefattade allt material som handlade om återkoppling på uppgiftsnivå och så 

vidare. Dessa kontrollerades därefter för att säkerställa att materialet placerats rätt. Under 

analysen av materialet framkom det att återkopplingen som lärarna beskrev sig ge för att 

utveckla elevernas matematiska förmågor främst fokuserade på processen, uppgiften eller 

självregleringen. Återkoppling med fokus på processen bestod till stor del av olika former av 

frågor. Uppgiftsfokus handlade mestadels om när eleven informerades om en uppgift besvarats 

rätt eller fel, där koppling till processen bakom uppgiften saknades. Återkoppling som 

fokuserade på självregleringen innefattade återkoppling i form av frågor vars syfte var att 

synliggöra och medvetandegöra eleven om sitt lärande och sin lärprocess på olika sätt. 

Återkoppling som fokuserade på eleven som person beskrevs i liten utsträckning där det 

vittnades om att återkoppling med detta fokus saknade koppling till lärande i matematiken och 

istället handlade om arbetsro eller dylikt. När denna sortering av olika fokus var genomförd 

analyserades materialet för att upptäcka mönster kring dessa, vilka redogörs för i resultatet. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet   

Validitet och reliabilitet är två begrepp som handlar om undersökningens giltighet och 

tillförlitlighet. Validitet handlar om undersökningens giltighet eller relevans, vilket innebär att 

det som är tänkt att undersökas är vad som undersökts (Larsen, 2009, s. 80). Det finns en risk 

för låg validitet om informanterna under gruppintervjun inte vågar säga vad de tänker på grund 

av grupptryck eller att intervjun sker på en plats där informanterna känner sig obekväma 

(Wibeck, 2010, s. 144-145). För att undvika detta genomfördes intervjuerna i lärarnas 

vardagliga miljö med kollegor som de dagligen arbetar med, vilket under intervjutillfällena 

upplevdes som en god idé då lärarna öppet diskuterade sitt arbete med återkoppling ur flera 

olika aspekter, både positiva som negativa. Huruvida om deltagande anses prata sanningsenligt 
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kring sitt arbete är upp till moderatorn att tolka (Wibeck, 2010, s. 145). Tolkningen har varit att 

informanterna har varit sanningsenliga under alla tre intervjuer då stämningen varit tillåtande 

och avslappnad samt att lärarna på ett öppet sätt har delat med sig av deras arbete och tankar 

kring detta. 

 

Reliabilitet handlar om noggrannhet och tillförlitlighet, vilket inte är lika enkelt att uppnå vid 

kvalitativa undersökningar som exempelvis en intervju (Larsen, 2009, s. 81). Det kan till 

exempel vara så att informanten kan svara på ett visst vis i en situation, som skulle kunna skilja 

sig mot vad hen svarar en annan dag eller till en annan intervjuare. Intervjuerna spelades dels 

in, vilket bidrar till att öka reliabiliteten (Kihlström, 2007, s. 232). Därefter behandlades 

materialet med noggrannhet genom att både lyssna igenom och kontrollera transkriberingarna 

fler gånger och därefter analysera noggrant. Att data som samlats in vid intervjutillfällena 

behandlades med noggrannhet kan öka reliabiliteten vid en kvalitativ intervju (Larsen, 2009, s. 

81). Materialet har analyserats utifrån Björklund Boistrups (2010) teorier, vilket är studiens 

syfte, men troligtvis hade även andra aspekter kring återkoppling kunnat framkomma i 

materialet om denna teori frångåtts, vilket därmed hade påverkat resultatet. 

 

5.6 Forskningsetiska principer  

Intervju som datainsamlingsmetod innefattar flera forskningsetiska aspekter att förhålla sig till. 

Det är viktigt att hitta en balans mellan att genomföra forskningen och att skydda individerna 

som deltar (Vetenskapsrådet, 2017, s. 39) 

 

Vid kontakt med deltagarna till intervjun, som skedde via mejl till rektor, beskrevs studiens 

syfte kortfattat. Vid uppvisat intresse för att delta i studien tilldelades deltagarna ett mer 

detaljerat informationsbrev (bilaga 2). I brevet framgick information om studiens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. I detta 

informationsbrev fick även intervjupersonerna godkänna sitt deltagande i studien. Att på detta 

sätt informera deltagarna samt att de får godkänna sitt deltagande skriftligt är idealfallet när det 

gäller forskning (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26). Innan intervjuerna började fick deltagarna göra 

ett godkännande i form av en signatur i informationsbrevet, vilket då innefattade ett skriftligt 

godkännande till sin medverkan. I samma informationsbrev framgick att alla uppgifter om de 

deltagande personerna kommer behandlas konfidentialitet och att deras integritet kommer att 

skyddas genom att det varken kommer att framgå vilken skola eller vilka deltagarna är i studien. 

Att lova deltagande konfidentialitet innebär att uppgifterna inte kommer spridas vidare så att 

obehöriga inte få ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40-41). I brevet informerades 

deltagarna också om att insamlat material från intervjuerna endast kommer att användas till 

denna forskningsstudie, vilket innefattar att insamlat material kommer raderas när den slutliga 

versionen är inlämnad och godkänd. 

6. Resultat 
I studiens resultat presenteras inledningsvis målinriktad återkoppling (Feed up) och därefter 

återkoppling (Feed back). Fortsättningsvis beskrivs studiens resultat kring framåtriktad 

återkoppling (Feed forward) och slutligen återkopplingens fokus.  
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6.1 Målinriktad återkoppling (Feed up) 

I denna del kommer det redogöras för återkoppling som likt Björklund Boistrup (2010) 

benämnts som målinriktad återkoppling. Under de två första intervjuerna framkom det tydligt 

att målinriktad återkoppling är ett naturligt inslag i matematikundervisningen. Målen 

framfördes då vid instruktionerna för arbetet för att sedan återkoppla till dessa mot slutet av 

lektionen. Den målinriktade återkopplingen gavs tillsammans med återkoppling och/eller 

framåtriktad återkoppling som kunde handla om vad eleverna ska göra eller vad som förväntas 

av dem och slutligen om de har lärt sig det som var tänkt. Hur detta kan se ut exemplifieras 

nedan med ett utdrag från en av intervjuerna. 

 

Intervju 2: 

L3: ”Ibland så har vi, vi är ganska bra på törs jag säga allihop, att vi har mål för 

lektionerna och de målen har vi oftast presenterade för eleven innan lektionen börjar så 

att det blir ganska naturlig faktiskt.”  

L1: ”Absolut” 

L2: ”De måste ju veta vad de ska göra.” 

L3: ”ja, vad är målet med den här lektionen, det är vi ganska tydliga med innan lektionen 

och då blir ju återkopplingen ganska naturlig att göra, den blir liksom tillbaka till: vad är 

målet med lektionen? har vi nått de som vi förväntades nå? Så ibland är återkopplingen 

bara till en enskild lektion och ibland är det till ett arbetsområde, det beror ju lite på…” 

 

En tydlig bild i detta tema är att eleverna måste göras medvetna om vad som förväntas av dem. 

Sådana mål behövde inte vara enskilda lektioner utan kan också innefatta att målen presenteras 

när ett nytt område i matematiken introduceras. Huruvida om dessa mål uppnåtts diskuterades 

därefter med eleverna under vissa lektioner. Det framkom även tydligt att förmågorna och 

kunskapskraven i läroplanen är för abstrakta mål för elever i dessa åldrar. För att arbeta mot att 

eleverna ska bli mer målmedvetna och förstå målen med undervisningen förklaras målen på 

elevernas nivå. Detta görs exempelvis genom att målen konkretiseras så att eleverna förstår vad 

som förväntas av dem eller att eleverna mer generellt får diskutera varför man behöver lära sig 

matematik. I konversationen nedan diskuterar lärarna i en av intervjuerna hur en konkretisering 

av målen kan se ut. 

 

Intervju 3: 

L3: ”Det blir ju svårt för oss att säga så här: - Du behöver utveckla din förmåga att 

resonera kring matematiska begrepp. Det fattar ju inte dem någonting av, utan man måste 

verkligen så här: - Du ska kunna veta vad likhetstecknet betyder. Så konkret måste det ju 

vara.” 

L2: ”De kan ju säga så här: - Jag tycker att det är svårt med minus. Det räcker liksom. De 

vet precis vad de menar. - Okej, då ska vi jobba lite mer med minus.” 

En annan bild som framkom kring målinriktad återkoppling var att den alltid gavs tillsammans 

med återkoppling eller framåtriktad återkoppling, vilket även exemplifierades i de två 

ovanstående konversationerna. Personliga mål för matematikundervisningen diskuteras och 

bestäms på utvecklingssamtalen som eleverna därefter arbetar mot och ges återkoppling på både 

under matematiklektioner och nästkommande utvecklingssamtal. Sammanfattningsvis 
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framkom det att eleverna som gjorts medvetna om målet blir mer engagerade och motiverade i 

arbetet samt att det bidrar till ett naturligare sätt att ge återkoppling.  

 

6.2 Återkoppling (Feed back) 

Under analysen framkom två sorters återkoppling som riktas mot pågående eller genomfört 

arbete vilka benämndes som värderande och konstaterande. Ett konstaterande om ett svar är 

rätt eller fel kan ske både muntligt och skriftligt. I konversationen nedan diskuteras en typ av 

skriftlig konstaterande återkoppling: 

 

Intervju 1: 
L2: ”Det är också viktigt att man återkopplar så fort som möjligt. Helst direkt. För jag 

tänker också om de jobbar i en bok eller med stenciler och får de tillbaks den sen dan 

efter eller någon dag efter och ska rätta en massa, det är ju också en återkoppling, men 

den känns inte lika bra.”  

L3: ”Hinner man det på en gång så är det bra.” 

L2: ”Ja, att man kan återkoppla direkt, annars blir det bara *ah* att de ska rätta.” 

 

Här tolkas två återkommande aspekter kring arbete med konstaterande återkoppling som tydligt 

framkommer. För det första så framkom det att en direkt och muntlig återkoppling ansågs vara 

den mest effektiva återkopplingen och för det andra framkom det att det finns en brist på tid till 

att ge en sådan. En negativ aspekt kring att ge skriftlig konstaterande återkoppling utöver det 

som diskuteras i citatet ovan var när återkoppling gavs i form av ett rättat prov där eleven gjort 

många fel, vilket då kan upplevas som ett misslyckande för eleven. Detta uppfattades som ett 

dilemma kring elever som ofta misslyckas där dessa elevers istället bör ges möjlighet att visa 

sin kunskap på andra sätt för att undvika denna återkoppling. Vidare framkom det tydligt en 

önskan till att ge mer enskild återkoppling än vad som görs på grund av tidsbrist. Tiden 

påverkade också hur många och vilka elever som ges mer återkoppling än andra då de ”tvingas” 

att prioritera att ge mer återkoppling till de elever som har svårast att uppnå målen med 

undervisningen. En annan variant av återkoppling som tydligt framkom var när lärare 

bekräftade elevernas uppvisade kunskaper, vilken kunde vara både värderande eller 

konstaterande. Denna återkoppling uppfattades vara viktigt ur den aspekten att eleverna blir 

bekräftade att de är på rätt väg eller att de klarat något som de har arbetat med. Gällande 

återkoppling som innehåller värdeord ansågs det viktigt att informera eleven om vad det som 

har gjorts bra. I fallet nedanför så resonerar en lärare kring detta. 

 

Intervju 1: 

L4: ”… att det är väldigt viktigt att man ger feedback för ansträngning. Det tycker jag, 

för jag märker att många barn tänker att, alltså man kan ge feedback som åh, vad bra att 

du har gjort det här och så där, men att man talar om vad som är bra. Och liksom att man, 

det är så lätt att ge så där bra bra, allt är bra, jättefint, alltså tala om vad som är bra, nu 

gjorde du hela det här, att man berömmer ansträngningen. För att det är med ansträngning 

som man lär sig.” 

 

Här lyfts aspekter av beröm vid ansträngning. Återkoppling i form av en bekräftelse som 

antingen var konstaterande eller värderande söker vissa elever efter kontinuerligt. Det framkom 



 22 

dock att det inte alltid finns tid till att ge detta och återkoppling som då ges spontant under 

arbetets gång sker istället i form av en tumme upp eller liknande. När återkoppling gavs i grupp 

eller helklass framkom den vara mer i form av framåtriktad återkoppling, vilket beskrivs nedan. 

 

6.3 Framåtriktad återkoppling (Feed forward) 

Den återkoppling som framkom till större delen i analysen var framåtriktad återkoppling. 

Genom analysen urskilde sig tre olika sorter av denna: kontroll, guide och utmaning, vilka 

beskrivs nedan. 

Kontroll 

En bedömningshandling/återkoppling som tydligt framkom under analysen var när det ställdes 

frågor för att kontrollera om eleven förstått, för att därefter kunna ge mer framåtriktad 

återkoppling eller annan återkoppling. En strategi för detta, som framkom tydligt genom 

analysen av de två första intervjuerna, var att i helklass använda sig av små whiteboards. Detta 

kunde exempelvis innebära att lärare gav eleverna uppgifter eller problem som eleverna fick 

skriva sina svar eller lösningar till på en personlig mini-whiteboard. Dessa fick därefter hållas 

upp och visas för läraren. Det framkom tydligt att detta uppfattades vara ett effektivt verktyg 

för att öppna upp för diskussioner och återkoppling samt att det gav en snabb överblick om 

någon inte förstod. Hur återkoppling ges efter ha använt whiteboards framkommer i citatet 

nedan. 

 

Intervju 2: 

L1: ”Ja, men det är ju när de håller upp, när man gör ett tal lite snabbt, snabbt håller upp 

med whiteboard och så går man dit, och så fixar man och trixar lite med det barnet några 

enstaka minuter, och så gör man fler tal och så får man se för det barnets skull att man 

gör några fler tal så att det ska kunna komma igång om de andra nu ser att de har fixat 

det.” 

 

Utöver mini-whiteboards var diskussioner kring matematik med eleverna ett tydligt inslag i 

detta tema. I dessa diskussioner får eleverna delge hur de gått tillväga för att lösa en uppgift 

eller ett problem och återkopplingen uppfattas då bli en naturlig del av undervisningen. Kring 

användande av mini-whiteboards så framkom även den aspekten att alla elever ges möjlighet 

att visa upp sina kunskaper och därmed ges återkoppling, vilket framgår i citatet nedan. 

 

Intervju 1: 

L4: ” Så att de får visa, för det handlar ju om att få visa, feedback handlar ju om att få 

visa vad man kan också. Får man inte göra det så vet ju inte vi vad vi ska ge feedback 

på.” 

Det framkom också att information om vad som behöver ges återkoppling på samlas in när 

elever arbetar enskilt i matematikboken. Vad som tydligast framkom var att det kan bli 

problematiskt att få en överblick av vad eleven eleverna kan eller inte när de arbetar i boken 

om eleverna själva inte ber om hjälp. I motsats till detta framkom även uppfattningar som ansåg 

att detta arbetssätt inte alls var problematiskt för att samla in information om detta. 
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Guide 

Att förklara hur eleven ska ta sig vidare, vad de behöver träna mer på, vilken hjälp eller vilket 

hjälpmedel eleven behöver för att ta sitt lärande vidare var olika typer av guidningar som tydligt 

framkom i analysen. Ett exempel på en sådan guidning var när elever tilldelades eller 

rekommenderades att ta hjälp av konkret material för att lösa en uppgift. 

 

Intervju 1: 

L1: ”Jag tänker också på konkret material, att behöver man det så är det viktigt att man 

kan gå och hämta kuberna och räkna med eller knappar eller hundra tavlan som man kan 

gå och hämta, jag har ju ett skåp med mattegrejer som de kan gå och hämta.” 

L4: ”Ja, och då kan man ju tala om, du behöver det här, eller kanske inte.” 

 

I konversationen ovan framkommer det att vissa elever behöver en guide från läraren som talar 

om vilket hjälpmedel som behövs medan andra elever istället behöver utmanas mer i sitt 

matematiska tänkande genom att inte använda sig av konkret material. En guidande 

återkoppling som framkom tydligt var när lärarna talade om för eleverna vad de behövde träna 

mer på. För att eleverna ska befästa sina kunskaper kunde en sådan återkoppling innefatta att 

eleverna får jobba mycket med samma sak fast på flera olika sätt. En tydlig bild i detta tema 

var även att genomgångar fungerade som en typ av återkoppling i grupp som grundade sig i 

elevernas uppvisade arbete, vilket beskrivs i citatet nedan:  

 

Intervju 3: 

L3: ”Sen så är de ju så små så att man inte heller kan återkoppla, för när man tänker på 

återkoppling så tänker man att man sätter sig med en person att det här och det här kan 

du, det här och det här behöver du träna mer på. Men de är så små att man bara: okej! 

Det här upptäckte jag, vi kör det gemensamt, de är inte mogna att så där ta ansvar för sitt 

eget lärande och få återkoppling på det viset, utan det blir mer att återkopplingen blir mer 

genom undervisningen för att man märker vad de inte kan liksom.” 

Utmaning 

Det framkom en tydlig ambition om att under arbetets gång kunna avsätta tid till att ge elever 

återkoppling i form av frågor som utmanar eleven till att själv komma fram till en lösning. Stora 

undervisningsgrupper där fler elever behöver hjälp samtidigt framkom vara ett hinder för detta. 

Diskussioner kring matematik i helklass eller grupp uppfattades istället mer tidsbesparande och 

fördelaktigt. I konversationen nedan exemplifieras återkoppling som utmanar elevens 

matematiska tänkande.  

 

Intervju 1: 

L1: ”ja, varför är det ett ental, varför är det ett tiotal, hur vet man det?” 

L4: ”Ja, att man ställer frågor.” 

L3: ”Att man pratar matte.” 

L1: ”ja, alltså prata. Det är jätteviktigt. Man kan inte nog prata. Det är mycket 

återkoppling att prata.” 

L4: ”… och det du sa nu, frågor.” 

L1: ”Ja, mycket hur-frågor.” 
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Dessa typer av frågor framkom tydligt i detta tema, vars syfte är att utmana eleverna i sitt 

matematiska tänkande. Att ställa dessa frågor i grupp uppfattades vara fördelaktigt genom att 

det skapades möjlighet till att använda eleverna som resurser för varandra, då de får delge sina 

sätt att tänka kring olika matematiska processer. För de elever som ansågs ha en god matematisk 

förståelse kunde en utmanande återkoppling ske i form av att eleven tilldelas en klurig eller 

svårare sak att arbeta med. En annan aspekt som framkom kring dessa elever var att de sällan 

vill ha hjälp under arbetets gång, utan vill helst sitta och arbeta själv med mer utmanande 

uppgifter. 

 

6.4 Återkopplingens fokus 

Utifrån analysen av data framkom det tydligt att återkopplingen som beskrevs förekomma i 

matematikundervisningen främst hade tre olika fokus: uppgiften, processen eller 

självregleringen. Främst framkom det en ambition och vilja till att tilldela eleverna återkoppling 

med fokus på processen. Ett hinder som gjorde att detta inte alltid var möjligt var exempelvis 

tidsbrist, vilket resulterade i att återkopplingens fokus istället gavs på uppgiftsnivå. I 

konversationen nedan diskuteras detta. 

 

Intervju 3: 

L1: ”Jag tänker dem som verkligen har det svårt, att de behöver konkreta material. Att 

man mer kanske en till en efter genomgången går till dem som man vet har svårt.” 

L3: ”Och jag försöker verkligen tänka på att man inte ska liksom göra det åt dem.” 

L4: ”Ja, det är svårt.” 

L3: ”Det är så lätt hänt. Att man till de här riktigt svaga, men det är något som jag tycker 

att ju längre jag har jobbat att jag: Nej, jag får inte lägga orden i mun på dem nu liksom. 

Utan att då hämtar vi klossarna och nu banne mig…” 

L4: ”Att försöka att ställa frågor, så att man verkligen kommer runt.” 

L3: ”Ja, så att de själva kommer till det.” 

L2: ”För ofta är det ju det att man är lite stressad.” 

L3 & L4: ”Precis!” 

 

Andra typer av uppgiftsfokuserad återkoppling som tydligt framkom var bekräftelser om eleven 

svarat rätt eller fel eller beröm till utfört jobb. Det framkom också tydligt att den större delen 

av återkoppling som ges under matematiklektioner gavs muntligt till eleverna, förutom den 

återkoppling som gavs i form av rättning i matematikböckerna. 

 

För att skapa möjligheter till att ge eleverna återkoppling med fokus på processen framkom det 

tydligt att olika arbetssätt bidrog till detta. Arbetssätt som möjliggjorde detta handlade främst 

om diskussioner kring uppgifter eller problem i helklass, grupp eller par. Det framkom även 

tydligt att problemlösning var ett arbetsområde som möjliggjorde att återkoppling med fokus 

på processen ofta gavs. Från de två första intervjuerna framkom arbete med problemlösning i 

helklass, med hjälp av whiteboards, vara ett återkommande tillvägagångsätt. En sådan 

arbetsgång började med att hela klassen fick ett problem som de först fick lösa enskilt, för att 

därefter titta på sina lösningar i par och diskutera dessa. När de kommit fram till vilka/vilken 

lösning de ansåg passa bäst fick de i par redovisa sina lösningar i helklass. Ett sådant arbetssätt 
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ansågs synliggöra flera olika strategier som kunde diskutera och ges återkoppling på. I exemplet 

nedan diskuteras det hur återkoppling med fokus på processen kan se ut i helklass. 

 

Intervju 1: 

L3: ”Men det är ju lika om man låter dem svara, även om de inte skriver på en 

whiteboardtavla, att fler, det inte behöver betyda att man väljer ut en bland 15 stycken 

utan och så var den frågan klar utan man kan ju lyssna på fler och inte fokusera på svaret 

utan lyssna mer på förklaringarna.” 

L1: ”Och det är ju viktigt. För man har ju så olika förklaringar.” 

L3: ”Precis.” 

L1: ”Hur kom du fram till det här? Och så förklarar dem och så vad bra tänkt! Och…”  

L3: ”Precis. Det finns ju så många olika sätt att komma fram till svaret.” 

L1: ”… och det är ju också spännande att få diskutera med barnen att det finns olika sätt 

att komma fram till samma, man tänker ju på olika vis.” 

 

Återkoppling med fokus på processen bestod till stor del av hur-frågor, vilket ansågs vara 

viktigt för att eleverna ska lära och kunna använda sig av strategierna till liknande uppgifter. 

När elever ber om hjälp med en uppgift beskriver läraren i citatet nedan hur en sådan 

återkoppling kan ges. 

 

Intervju 2: 

L2: jag tycker ändå att jag fokuserar på, om de står inför en uppgift att de ska veta, att de 

har verktygen och vet ändå hur de ska lösa den, hur var det nu? Om de kommer: hjälp.  

Har du läst? Alltså att man hela tiden, för det är det ofta, att det blir också en slags 

återkoppling, jag vet inte hur man gör, men har du läst här? som du sa: bena ut. Vad är 

det? Vad frågar dem? 

 

För att göra elever medvetna i sin lärprocess synliggjordes och diskuterades målet med 

undervisningen samt att frågor som bidrar till detta ställdes. Att låta eleverna få fundera kring 

sitt lärande genom att träna på att utvärdera sig själva och fundera vad som behövs tränas mer 

på efter varje avslutat kapitel i matematikboken var också en bild som framkom i detta tema. 

Denna självvärdering diskuterades därefter med läraren där de ofta har samma uppfattning som 

eleven. Det framkom även tydligt att det är svårt att göra vissa elever medvetna i sin lärprocess 

på grund av deras låga ålder eller mognad. Det är först i årskurs tre de flesta eleverna anses 

börja bli mer medvetna och självstyrande i sitt lärande. 

7. Diskussion 
I denna del av arbetet diskuteras det inledningsvis hur studiens resultat förhåller sig till tidigare 

forskning och teoretiskt ramverk som presenterats tidigare i arbetet för att därefter diskuteras 

metodens styrkor och svagheter. 
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7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Huvudresultatet från studien har, i likhet med 

teoretiska ramverket, delats in fyra komponenter: målinriktad återkoppling (feed up), 

framåtriktad återkoppling (feed forward), återkoppling (feed back) och återkopplingens fokus. 

7.1.1 Målinriktad återkoppling (feed up) 

Den målinriktade återkopplingen svarar på återkopplingsfrågan: Vart är jag på väg? vilket 

innefattar att målet för undervisningen förmedlas till eleven (Hattie & Timperley, 2007, s.86). 

Att synliggöra målen med undervisningen för eleven har studiens resultat visat vara en viktig 

del i arbetet med återkoppling ur den aspekten att eleverna måste veta vad som förväntas av 

dem. Dessa mål utgicks antingen ifrån för att ge återkoppling vid lektionens slut eller för att 

vidare förklara för eleverna hur de ska arbeta mot dessa mål. Att på synliggöra målen med 

undervisningen och berätta för eleverna hur dessa mål ska nås har visats ha god effekt på elevers 

lärande (Shute, 2008, s.161). Likt i Björklund Boistrups (2010, s. 95-96) studie visar denna 

studies resultat att denna typ av återkoppling innefattades av nationella mål, läroboks mål eller 

lokala mål.  

 

Resultatet visar att målen som är hämtade ur läroplanen måste konkretiseras för eleverna då 

syftestexten och förmågorna är för abstrakta. Detta innebär att förmågorna som eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla i matematikundervisningen (Skolverket, 2017b, s. 57), presenteras 

till eleverna på ett konkretare sätt än vad läroplanen gör för att eleverna ska förstå dessa. 

Resultatet visar att när målen med undervisningen presenteras för eleverna på detta sätt görs 

eleverna mer målmedvetna, motiverade och engagerade i sitt arbete samt att återkoppling blir 

en naturlig del i arbetet. Dessa mål kan både vara kortsiktiga och långsiktiga. Ett långsiktigt 

mål kan vara i form av ett större arbetsområde eller ännu mer långsiktiga mål i form av hur 

eleverna kommer behöva matematikkunskaper för ett framtida jobb eller som fungerade 

samhällsmedlem. Dessa kunskaper ska undervisningen i matematik bidra till att eleverna 

utvecklar (Skolverket, 2017b, s.13, s.56). I resultatet framkommer det att eleverna ofta får 

fundera och diskutera målen med undervisningen tillsammans, vilket gör målen förklaras på 

deras nivå. Att på detta sätt se till att återkopplingen är förståelig för eleven är en förutsättning 

för att behålla elevens intresse och för att eleven ska kunna ta till sig den (Shute, 2008, s. 159).  

7.1.2 Återkoppling (feed back) 

Återkoppling (feed back) är återkoppling som är riktad mot tidigare visad kunskap eller 

pågående arbete (Björklund Boistrup, 2010, s.77). I resultatet framkom det två sorter av denna 

som var: värderande eller konstaterande. En sådan återkoppling är inte lika effektiv för lärande 

som en framåtriktad återkoppling (Wiliam, 1999, s.11), men kan vara effektiv om den 

informerar eleven om vad som har förbättrats (Hattie & Timperley, 2007, s.89). Likt detta 

visade resultatet att denna sorts återkoppling bör informera eleven specifikt om vad det är som 

gjorts bra i arbetet. En sådan specifik återkoppling har visats vara mer fördelaktig och effektiv 

än återkoppling som har ett mer generellt fokus (Pettersson m.fl., 2010, s.7; Shute, 2008, s. 

159). Vidare visade resultatet att konstaterande återkoppling gavs i form av skriftlig rättning av 

elevernas arbete i matematikböckerna, som då tilldelades eleverna någon dag/dagar efter 

genomfört arbete. Denna återkoppling ansågs inte vara lika effektiv som den som ges muntligt 
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under pågående arbete. Detta kan bero på att när återkoppling ges muntligt under 

lektionstillfället kan lärarna säkerställa att eleven förstått vad som sagts (Jönsson, 2013, s. 91). 

Resultatet visar även att en direkt återkoppling ansågs vara mer effektiv, vilket forskning visar 

kan ha både positiv och negativ effekt på elevers lärande beroende på vilken typ av uppgift 

eleven arbetar med (Shute, 2008, s.179). En direkt återkoppling beskrivs vara effektiv vid arbete 

med svårare uppgifter där man inte vill att eleven kör fast, vilket kan tänkas vara den aspekten 

som framkommit i resultatet. Ett dilemma som framgår i resultaten kring återkoppling som 

påvisar om elevens svar är rätt eller fel var när elever som ofta misslyckas i matematiken får 

återkoppling som visar att de gjort många fel. Denna typ av återkoppling förmedlar inte vad 

eleven ska göra för att ta sitt lärande vidare och är därmed inte formativ (Skolverket, 2011, s. 

16).   

7.1.3 Framåtriktad återkoppling (feed forward) 

En framåtriktad återkoppling svarar på återkopplingsfrågan: Vart ska jag härnäst? och beskrivs 

vara en av den mest effektiva sortens återkoppling (Hattie & Timperley, 2007, s.90). I det 

teoretiska ramverket redogörs för tre olika sorters framåtriktad återkoppling: kontroll, guide 

och utmaning (Björklund Boistrup, 2010, s.91-93).  Likt detta visade studiens resultat att 

samtliga av dessa olika sorters framåtriktad återkoppling förekom i matematikundervisningen. 

Resultatet visade att kontroll var en bedömningshandling som innebar att lärarna på olika sätt, 

ofta med hjälp av whiteboard, kontrollerade elevernas kunskaper för att därefter ge eleverna 

återkoppling eller mer framåtriktad återkoppling. En arbetsgång likt denna redogörs även för i 

Skolverkets bedömningsstöd där Wiliam (refererad i Skolverket, 2011, s. 20) beskriver att en 

framåtsyftande återkoppling ger information som kan användas av eleven för att ta sitt lärande 

vidare. Att synliggöra elevernas förkunskaper på detta vis är därmed en förutsättning för att 

kunna ge en återkoppling som är effektiv för lärande (Hattie & Timperley, 2007, s.86). När 

eleverna istället arbetade i matematikboken visade resultatet att det var svårare att säkerställa 

sig om att eleverna verkligen förstod ett matematiskt innehåll och därmed veta vad som 

behövdes ge återkoppling på. Detta ligger i linje med att de fem nyckelstrategierna för formativ 

bedömning samverkar och hör samman, där aktiviteter som synliggör elevernas kunskaper 

utgör en av dessa likt återkoppling som utvecklar elevers lärande (Thompson och Wiliam, 2007, 

s.7).  

 

En annan sorts framåtriktad återkoppling som framkom i resultatet var guidningar som 

handlade om att informera eleven vad som behövs tränas mer på eller vilka hjälpmedel eleven 

behöver för att komma vidare i sitt lärande. Forskning har visat att sådana guidningar är en 

vanlig form av framåtriktad återkoppling (Hattie & Timperley, 2007, s.86). Framåtriktad 

återkoppling innefattar även återkoppling som syftar till att göra eleverna mer medvetna och 

involverade i sitt lärande. Resultatet visade att beroende på elevers mognad och ålder kunde en 

sådan återkoppling ges och tas emot av eleverna. Elever i årskurs tre ansågs till viss del börja 

bli medvetna i sin lärprocess. Tills detta är det läraren som bär det största ansvaret för att 

återkopplingen används som ett verktyg för lärande (Skolverket, 2011, s.6). På grund av 

elevernas låga ålder och att de ansågs vara relativt omedvetna om sin lärprocess visade 

resultatet att återkoppling ofta gavs i helklass. Det som läraren upptäckte vara krångligt för 

eleverna låg då till grund för diskussioner och frågor som ställdes i helklass, vilket Pettersson 
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m.fl. (2010, s. 46) beskriver som ett tillvägagångsätt som stöttar och medvetandegöra eleverna 

i sin lärprocess. 

 

I resultatet framgår det att det kan vara svårt att hinna med att ställa utmanande frågor som gör 

att eleven själv kommer fram till en lösning på grund av tidsbrist. Detta resulterar i att lärarna 

många gånger hjälper eleven för mycket. När lärare hjälper elever för mycket innebär det att 

elevernas kreativa lösningar riskerar att utebli (Larsson, 2015, s. 69), samt att eleven kommer 

att lära sig mindre (Wiliam, 1999, s. 9). För att undvika detta dilemma och möjliggöra att 

återkoppling kunde ges i form av utmanade frågor visade resultatet matematiklektioner 

innefattade mycket arbete i helklass eller grupper. Detta möjliggjorde att elevernas lösningar 

kunde diskuteras och jämföras. Att arbeta på detta sätt där elevernas lösningsförslag används 

formativt menar Taflin (2007, s. 19, s.59) är en viktig faktor för elevers lärande i matematiken. 

Ett sådant arbetssätt förutsätter dock ett klassrumsklimat där fel betraktas som ett led i lärandet 

(Hattie, 2014, s. 20), vilket även är en aspekt som framkommit vid analys. Förutom att detta 

arbetssätt öppnar upp för möjligheter att läraren ger återkoppling bidrar det även till att eleverna 

fungerar som resurser för varandra, vilket likt återkoppling är en av de fem nyckelstrategierna 

för en formativ bedömning (Thompson & Wiliam, 2007, s. 7). Genom att elever diskuterar 

lösningsförslag eller gruppvis använder sig av återkoppling blir eleverna också mer 

återkopplingsmedvetna (Jönsson, 2013, s.91). 

 

Resultatet visar även att återkoppling till elever som kommit långt i sin matematiska lärprocess 

oftast inte vill ha hjälp utan hellre vill utmana sig själva, vilket gör att återkoppling ges i form 

av krångligare och svårare uppgifter. Att eleverna arbetar och försöker ta sig an problem eller 

uppgifter själv gör att eleven kommer att lära sig mer än om återkoppling ges när eleven är 

aktivt engagerade i arbetet, vilket dessutom kan upplevas som påtvingande och irriterande 

(Wiliam, 1999, s. 9; Shute, 2008, s.178-179). När elever ber om hjälp under arbetes gång ges 

återkoppling många gånger i form av att läraren frågar om eleven läst uppgiften eller ger andra 

råd som gör att eleven själv kan ta sig an problemet. Forskning visar att detta många gånger 

leder till att eleven själv kommer fram till hur uppgiften ska tas an, vilket leder till att elevens 

lär sig mer (Wiliam, 1999, s. 9-10). 

7.1.4 Återkopplingens fokus 

Resultatet visar att återkopplingen som ges till elever har olika fokus. Återkopplingens fokus 

har visats ha olika effekt på elevers lärande (Shute, 2008; Hattie & Timperley, 2007). 

Exempelvis kan en återkoppling med fokus på processen skapa goda möjligheter för lärande i 

matematik (Björklund Boistrup, 2013, s. 120-122). Det är även återkoppling med detta fokus 

som resultatet visat att lärarna till stor del beskriver sig ge till eleverna. Öppna frågor och 

diskussioner kring elevers olika lösningsförslag anses skapa goda möjligheter att tilldela eleven 

sådana. Att arbeta på ett medvetet och systematiskt sätt med återkoppling i undervisningen 

skapas goda förutsättningar för lärande (Black & Wiliam, 1998, s.36). Detta har lärarna visats 

sig göra genom att kontinuerlig använda sig whiteboardtavlor för att kontrollera och ge 

återkoppling till eleverna samt när de vid arbete med problemlösning arbetar enskilt, parvis och 

avslutningsvis i helklass. Inom just problemlösning bör lärare använda eleverna som resurser 

för varandra eller ställa frågor som aktiverar dem till ägare över sitt lärande (Larsson, 2015, 
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s.60), vilket resultatet visar att de gör. På olika sätt får eleverna förklara sina lösningar för 

varandra samt svara på utmanande frågor från lärarna, vilket anses göra att eleverna får en 

djupare förståelse för matematiken de arbetar med. Att utveckla en matematisk förmåga, eller 

kompetens, handlar om att på olika sätt förstå och använda matematiken (Niss & Højgaard 

Jensen (2002, s. 43). Att utmana elevernas på detta vis kan därmed tänkas bidra till att eleverna 

”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga” (Skolverket, 2017b, s.14). 

 

Återkoppling med fokus på uppgiften ges oftast till elever på grund av tidsbrist när eleverna 

exempelvis arbetar enskilt och flera elever ber om hjälp samtidigt. När återkoppling gavs i form 

av skriftlig rättning framgick den vara uppgiftsfokuserad, vilket inte ansågs vara en lika effektiv 

återkoppling. Detta kan tänkas hänga samman med att koppling till processen kring uppgiften 

saknas (Björklund Boistrup, 2010, s. 116). Återkoppling med fokus på självregleringen gavs 

ofta i kombination med återkoppling med fokus på processen, vilket även Björklund Boistrup 

(2010, s.126) redogör för. I studiens teoretiska ramverk redogörs det även för ett fjärde fokus 

som handlar om återkoppling som riktas mot eleven i form av vad och hur en elev är, vilket inte 

erbjuder eleven något lärande i matematik (Björklund Boistrup, 2013, s.120). För att stimulera 

elevers utveckling av de matematiska förmågorna framkom inte återkoppling med detta fokus 

ges. Sådan återkoppling kunde förekomma till mer socialt betingade saker som exempelvis 

arbetsron i klassrummet.  

 

7.2 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte som var att ta reda på hur lärare beskriver att arbete med 

återkoppling sker för att stimulera elevers utveckling av matematiska förmågor genomfördes 

en empirisk undersökning i form av tre fokusgruppintervjuer. I detta avsnitt diskuteras för- och 

nackdelar med den valda metoden, urvalet samt studiens perspektiv. 

7.2.1 Fokusgruppintervju 

Valet av fokusgruppintervju som metod grundade sig i syftet som innefattade att ta reda på hur 

matematiklärare beskriver deras arbete med återkoppling. Under denna typ av intervju ges 

deltagande möjlighet att diskutera och därmed komma på saker när de lyssnar in de andra 

deltagarnas beskrivningar (Larsen, 2009, s.85). Detta ledde till intervjuerna bidrog till 

intressanta diskussioner kring lärarnas arbete med återkoppling. I vissa fall upplevdes dock 

diskussionerna bidra till att vissa förklaringar frångicks eller blev avbrutna. Under 

bearbetningen och analysen av materialet upplevdes det som att vissa uttalanden som hade 

kunnat bli intressanta inte kom fram. Under en enskild intervju hade informanten istället kunnat 

prata klart och följdfrågor hade kunnat ställas på ett annat sätt. Uppfattningen var dock likt 

Bryman (2011, s. 449) som menar att fokusgruppintervjuer kan ge en mer realistisk skildring 

kring ämnet än enskilda intervjuer. Denna uppfattning grundar sig i att deltagarna genom 

diskussionerna kunde finna stöd och medhåll från varandra när de berättade något, vilket de 

många gånger gjorde. 

 

Till intervjuerna utformades en ganska strukturerad intervjuguide vilket grundade sig i 

avsaknad av erfarenhet att genomföra fokusgruppintervjuer. Guiden fungerade därmed som ett 
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stöd vid intervjuerna. Under de två första intervjuerna fortgick diskussionerna kring ämnet 

bättre än vad det gjorde under den tredje, vilket innebar att intervjuguiden användes mest under 

sista intervjun. Vissa av frågorna på intervjuguiden hade lärarna svårt förstå, vilket innebar 

dessa förklarades på ett annat sätt och kan därmed ha styrt lärarnas svar i en viss riktning. För 

att underlätta diskussionen ytterligare hade intervjuguiden kunnat tilldelas lärarna innan 

intervjutillfället, vilket hade kunnat bidra till att lärarna vart mer förbereda och säkra i sina svar. 

Detta kan dock medföra nackdelar som exempelvis att svaren skulle bli mer i form av vad de 

tror efterfrågas och de spontana tankarna och svaren som framkom när frågorna ställdes skulle 

troligen inte komma fram.  

 

Min roll som moderator, där mitt främsta syfte var att lyssna och se till att samtalet fortgick, 

upplevde jag vissa stunder som svår att inta. Min tystnad under diskussionerna kunde i vissa 

fall bidra till att lärarna verkade något osäkra och obekväma med sina svar. Även om jag var 

tydlig med hur min roll såg ut inledningsvis så blev det vissa gånger att lärarna riktade svaren 

på frågorna till mig istället för att diskutera med varandra. I efterhand har jag funderat på om 

det hade vart bättre att lägga upp intervjuerna på något annat sätt, där lärarna på något annat vis 

fått styra intervjun. Detta hade troligtvis bidragit till min moderatorroll hade blivit tydligare för 

lärarna. Trots dessa aspekter kring genomförandet av intervjuerna bidrog dessa till intressant 

och relevant material för studien. 

7.2.2 Urval 

Urvalet till undersökningen innefattade att jag behövde få tag på minst tre grupper som bestod 

av minst 3 lärare som undervisat/undervisar i matematik. Grupperna av lärare till intervjuerna 

innefattade lärare på samma skolor, vilket underlättade urvalsprocessen då rektorn 

sammanförde deltagarna och bestämde tid och plats. Eftersom jag inte begränsade antal 

deltagande till intervjuerna, på grund av risken för bortfall, innefattade intervjuerna tre, fyra 

och fem deltagare i respektive intervju. Intervjun som innefattade tre deltagande upplevdes ge 

rikare förklaringar, medan de intervjuerna med fler deltagande många gånger innebar att 

diskussionerna gick snabbare och inte innefattade lika djupa förklaringar. Sett till detta hade en 

begränsning till tre deltagare vid varje intervju eventuellt kunnat ge rikare beskrivningar. Dock 

hade en sådan avgränsning troligen inneburit att färre aspekter kring arbetet med återkoppling 

framkommit, vilket ändå gör att fördelar kan ses med hur urvalet gick till.  

7.2.3 Lärarperspektiv  

Eftersom denna studie bestämdes genomföras ur ett lärarperspektiv, där det undersöktes hur 

lärare beskriver sig ge återkoppling till elever, kan resultatet inte diskuteras utifrån elevernas 

perspektiv. Lärarperspektivet antogs då det kändes relevant för min blivande yrkesroll där jag 

kommer arbeta med matematik i lågstadiet. Genom att få kunskap och förståelse i hur lärare i 

årskurserna 1-3 arbetar med återkoppling för att främja elevernas matematiska förmågor kan 

jag som blivande lärare införliva och utveckla mitt arbete med återkoppling i 

matematikundervisningen. Genom att bli medveten om hur en formativ bedömning kan 

praktiseras ökas även chanserna att ett sådant stöd införlivas (Boström, 2017, s.66). Eftersom 

återkoppling handlar mycket om interaktion mellan lärare och elev hade det även varit 

intressant att undersöka hur eleven uppfattar och tillhandahåller den återkoppling som ges. Hur 

den tas emot och används av eleven är dessutom en förutsättning för att återkopplingen ska vara 
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effektiv för lärande (Hattie & Timperley, 2007, s. 104; Jönsson, 2012, s.71). För att besvara 

studiens syfte ansågs dock det valda lärarperspektivet och insamlingsmetod i form av 

fokusgruppintervjuer bidra till att relevant data samlades in. 

8. Slutsatser 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3 

beskriver att arbete med återkoppling sker för att stimulera utvecklingen av elevers matematiska 

förmågor och relatera detta till Björklund Boistrups (2010) teorier om återkoppling. 

Frågeställningarna har bidragit till att få fram ett resultat som det därefter dragits slutsatser 

ifrån.  

 

En slutsats som har dragits av denna studie är att i stort sett alla olika sorters återkopplingar 

som Björklund Boistrup (2010) redogör för förekommer och utgör viktiga delar i 

matematikundervisningen för att bidra till att eleverna utvecklar sina matematiska förmågor. 

Utifrån studien kan slutsatsen dras att arbetssättet och tiden påverkar vilken sorts återkoppling 

som ges. Målinriktad återkoppling (feed up) ges i form av personliga mål, lektionens mål och 

nationella kunskapskrav för att göra eleverna mer målmedvetna och engagerade och på vis 

stimulera att elevernas matematiska förmågor utvecklas. Återkoppling (feed back) som 

bekräftar elevens uppvisade kunskapar framkom i studien vara en viktig återkoppling när den 

påvisar vad eleven gjort för framsteg. Av denna sorts återkoppling beskrev sig lärarna ge 

värderande eller konstaterande återkoppling. Studien visade att framåtriktad återkoppling (feed 

forward) gavs i syfte att stimulera elevernas utveckling av matematiska förmågor genom att på 

olika sätt kontrollera elevernas kunskaper, guida eleven vidare samt ställa utmanande frågor. 

Studien har även visat att återkopplingens fokus bidrar till olika möjligheter för eleverna att 

utveckla sina matematiska förmågor. Resultatet visade att lärarna till största delen ger 

återkoppling med fokus på processen samt självregleringen, som också är det 

återkopplingsfokus som främst stimulerar elevers utveckling av matematiska förmågor. Dock 

finns inte alltid tiden till att ge alla elever en sådan återkoppling, vilket resulterar att 

återkoppling i matematikundervisningen även fokuserar på uppgiften.  

 

Sammanfattningsvis går genom studiens resultat och diskussion att konstatera att det främst är 

arbetssätt där eleverna ges möjlighet att visa upp sina kunskaper på olika sätt som skapar goda 

möjligheter för lärarna att ge eleverna återkoppling som stimulerar elevers lärande. Att öppna 

upp för matematiska diskussioner samt ställa frågor som utmanar och/eller aktiverar eleverna i 

sitt lärande var också aspekter som framkommit vara viktiga delar vid arbete med återkoppling. 

Studiens resultat som innefattar beskrivningar av hur arbete med återkoppling sker kan därmed 

bidra med kunskap till blivande lärare om hur återkoppling som är effektiv för elevers lärande 

kan införlivas som ett stöd i matematikundervisningen i grundskolans lägre åldrar.  

9. Förslag till vidare studier 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare beskriver att arbete med återkoppling sker 

för att stimulera elevers utveckling av matematiska förmågor och innefattade därmed 



 32 

fokusgruppintervjuer som insamlingsmetod. För att undersöka hur arbete med återkoppling 

sker i praktiken skulle ett liknande arbete kunna innefatta att lärares återkoppling undersöks 

genom observation som datainsamlingsmetod. Eftersom detta arbete har ett lärarperspektiv 

skulle ytterligare ett förslag för vidare studier kunna ske ur ett elevperspektiv för att få en 

förståelse för hur eleverna uppfattar och tar till sig av lärares återkoppling. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Inledning: 

• Tacka lärare för medverkan. 

• Påminna om studiens syfte. 

• Påminna om att intervjun spelas in. 

• Berätta om ”regler” 

- Endast prata en åt gången, annars svårt att höra vad i inspelningen. 

- Det som sägs är konfidentiellt. 

- Öppen diskussion där allas synpunkter är viktiga. 

 

Bakgrund: 
• Lärarna får berätta om vilken årskurs de undervisar och hur länge de har arbetat som 

lärare. 

 

Frågor/diskussionspunkter: 
• Vad definierar ni som återkoppling? 

 

• På vilka sätt ger ni eleverna återkoppling? 

- t.ex. muntligt, skriftligt?  

- Enskilt eller i grupp? 

 

• När använder ni er av återkoppling i matematikundervisningen?  

- Enskilt arbete, grupparbeten? 

- Vid spontana tillfällen? 

- Är det vid några speciella områden i matematiken som återkoppling 

förekommer mer än i andra? 

 

• Vad handlar återkopplingen om som ni ger? 

- Vad de ska göra, vad de gjort eller skulle ha gjort. 

 

• Hur relateras återkoppling till målen med undervisningen? 

- Om de har uppnått målen? 

- Hur de ska nå målen? 

- Hur de befinner sig i relation till målen? 

 

• Hur kan återkoppling som handlar om elevens pågående arbete eller genomförda 

arbete se ut? 

- belöna, straffa, berömma eller visa missnöje 

- Konstaterande återkoppling 

- Återkoppling som intresse 

 

• Hur kan återkoppling som handlar om vad eleven ska göra se ut? 

- Mer uppgifter 

- Andra uppgifter 
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- Utmaningar 

- Öppna frågor 

 

• Vad fokuserar återkopplingen på som ni ger i matematikundervisningen?  

- Eleven som person? 

- På uppgiften? 

- På processen/strategier? 

- För att göra eleven mer självstyrande i sitt arbete? 

  

- Ge exempel på när dessa förekommer och varför återkopplingarna har just 

detta fokus. 

 

• Hur arbetar ni med återkoppling för att göra elever medvetna i lärprocessen? 

• Hur arbetar ni för att se till att eleven använder sig av återkopplingen? 

- Ges de på en lämplig nivå? 

- Förstår eleven? 

- Anpassas efter elevens förkunskaper? 

 

• Hur ser ni på ert arbete med återkoppling?  

- Vad är positivt/negativt? 

- Varför? 

 

Avslutning: 
• Tacka lärarna för medverkande. 

• Berätta att de får ta del av uppsatsen när den är färdig och godkänd. 
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Bilaga 2 
 

 
 

Information till lärare i årskurs 1-3 om en studie gällande lärares 

återkoppling vid bedömning i matematikundervisningen 
 
Hej, jag heter Sanna Törnqvist och läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan 

Dalarna och arbetar just nu med mitt examensarbete, vilket innebär att jag genomför en mindre studie. 

Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare i årskurs 1-3 beskriver och resonerar kring hur 

ert arbete med återkoppling vid bedömning fungerar och sker samt dess förväntade effekt på elevers 

utveckling av matematiska förmågor. För att undersöka detta kommer en gruppintervju genomföras där 

samtalets fokus kommer vara hur ni arbetar med återkoppling till elever under matematiklektioner. Vid 

detta tillfälle kommer ljudinspelning att ske för att i efterhand kunna analysera vad som sagts. I denna 

studie kan du som dagligen undervisar elever i årskurserna 1-3 bli värdefull och jag vore tacksam om 

du kan tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter. Därför tillfrågas du härmed om deltagande i en 

gruppintervju till denna undersökning. 

 

Det insamlade materialet kommer att förvaras säkert och kommer enbart att användas till denna studie. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Hänsyn till etiska aspekter kommer tas genom att lärare och skola kommer 

behandlas konfidentiellt och det enda som kommer framgå är vilken årskurs deltagande lärare undervisar 

i. De enda personerna som kommer att ha tillgång till insamlad data är jag och min handledare. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna i enlighet med de 

etiska aspekterna. För att kunna genomföra studien och använda resultaten i min uppsats behöver jag 

ditt godkännande. 

 

Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om ni skulle vilja delta. Har ni frågor får ni gärna kontakta mig 

eller min handledare Peter via mejl. 

 

Sanna Törnqvist   Peter Markkanen 

Mail: h14satrn@du.se   Mail: peter.markkanen@mnd.su.se 

   

Med vänliga hälsningar, 

Sanna Törnqvist 
Genom min namnteckning visar jag att jag har tagit del och godkänt att delta i 

undersökningen: 

JA ☐   NEJ ☐ 
Deltagande personens namnteckning: _____________________________________________ 

 

Datum: _____________________________________________________________________ 

 

Plats: ______________________________________________________________________ 

 
 


