
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 2 för Grundlärarexamen 
inriktning 4-6 

Avancerad nivå 

Återkopplingens betydelse i matematik-
undervisningen 
 
 
En kvalitativ intervjustudie med fem matematiklärare i år F-
5 
 

  
 

 

 

Författare: Katarina Olsson 

Handledare: Eva-Lena Erixon 

Examinator: Eva Taflin 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/Matematik 

Kurskod: PG 3037 

Poäng: 15hp 

Examinationsdatum: 2015-11-27 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda 
ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



  

 
 

Sammanfattning: 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare ger återkoppling på matematiklektionerna 

samt vilket undervisningssätt de anser leder till återkoppling. Vidare syftar studien till att 

undersöka vilket lärande lärarna anser att återkoppling i matematikundervisningen leder till. 

Undersökningen utfördes med en kvalitativ metod som bestod av fem halvstrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av Björklund Boistrups (2010) fyra 

diskurser om återkopplingssituationer samt hennes teorier om hur återkoppling kan ges i 

undervisningen. Det framkommer i studiens resultat att lärarna anser undervisning som leder till 

återkoppling är problemlösningsuppgifter med öppna utsagor och dessa ansågs kunna leda till att 

eleverna samtalade, argumenterade och redogjorde för frågeställningar och slutsatser. Det är som 

det framgår i resultatet dock inte alltid undervisningen ser ut som lärarna önskar. 
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1. Introduktion 

Forskare är eniga om är att undervisningen som sker i klassrummen har stor betydelse för elevers 

inlärning (Skolverket 2014:40). I skolinspektionens granskningsrapport (2009:17) som skrevs före 

den nya läroplanen (Lgr11) visade det sig att läroboken hade ett stort inflytande på 

undervisningen i matematik, så mycket som 90 procent av lektionstiden kunde gå åt till enskilt 

arbete i läroboken. I Skolverkets rapport (2014:41) som skrevs när den nya läroplanen trätt i kraft, 

framgår att enskilt arbete fortfarande är vanligt förekommande i matematikundervisningen. Det 

individuella arbetet kan enligt skolverket (2014:41) vara en bidragande faktor till att resultaten i 

PISA:s mätning ser ut som de gör. Läroplanen (Lgr 11) är tydlig med att elever ska få möjlighet 

att utveckla sin förmåga att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar beräkningar 

och slutsatser. För att uppnå dessa mål verkar det rimligt att elever får möta matematik på ett 

varierat sätt som både inbjuder och uppmuntrar till matematisk kommunikation. I mitt tidigare 

examensarbete (Olsson 2014) framkom att kvalitén av den matematiska kommunikationen som 

förekom på lektionerna var av största vikt för elevernas inlärning. Lärare bör själva använda 

korrekta begrepp i sin matematikundervisning och vara konsekventa i sin begreppshantering. 

Dessutom bör lärare inte sätta sig själva i fokus utan mer fungera som en samtalsledare för att 

stimulera den matematiska kommunikationen så att samtalet förs framåt.  Under våren 2014 

arbetade jag själv som matematiklärare under en period och förstod då hur svårt detta var. Jag 

märkte ganska snabbt att eleverna var vana att arbeta självständigt i sin matematikbok eller 

möjligtvis i par och de förstod inte riktigt vitsen med att arbeta med till exempel problemlösning i 

grupp. Den återkoppling som jag gav till eleverna var oftast av berömmande karaktär men kanske 

inte med så mycket matematiskt innehåll. För mig väcktes frågan om hur man ska på ett bra sätt 

ge eleverna återkoppling både på individnivå men även i grupp? Hur ska man få elever att våga 

samtala om matematik och inte vara så rädda för att resonemanget blir fel? 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet kommer begreppet återkoppling att förklaras och förtydligas. Här kommer även 

det sociokulturella perspektivet som läroplanen vilar på att definieras. Vidare kommer läroplanens 

kommunikativa mål att beskrivas samt hur undervisningssätt kan påverka dessa förmågor. Här 

presenteras också hur olika återkoppling kan leda till varierande resultat och bidra till elevers 

matematiska kunskaper. Vidare kommer en beskrivning av Björklund Boistrups (2010) fyra olika 

diskurser, som beskriver hur återkoppling i matematik-undervisningen kan ske och leda till 

inlärningssituationer i matematikundervisningen. 

.  

2.2 Det sociokulturella perspektivet 
Den svenska skolans läroplan har påverkas mycket av det sociokulturella perspektivet och 

Vygotskijs teorier om lärande (Strandberg 2006:196). Som Säljö (2010:187) tolkar Vygotskij så är 

speciellt den språkliga kommunikationen som sker tillsammans med andra vårt främsta verktyg 

att bli till tänkande människor. Samtalet mellan människor formar sättet att tänka, ökar fantasin 

samt hjälper oss att minnas på ett mer utvecklat sätt (Säljö, 2010:189). Begrepp och 

begreppsbildning är något som ofta förekommer inom matematiken och enligt den 

sociokulturella traditionen är all begreppsbildning starkt beroende av talet och språket (Skott 

2010:91). En viktig uppfattning inom det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering 

(Säljö 2010:185). Mediering innebär de olika sätt vi har att kommunicera, det kan vara språk men 
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även materiella föremål (Säljö 2010:187). Språket utvecklas i kulturella gemenskaper och ändras 

och utvecklas över tid (Säljö 2010:186).  

Något som också är signifikant för det sociokulturella perspektivet är begreppet proximal 

utvecklingszon, vilket innebär att en individ kan behöva mycket stöd och hjälp inledningsvis när 

man ska lära sig något nytt. Den hjälpen bör sen minska över tid (Säljö 2010:192). Läraren bör 

ställa frågor som uppmärksammar eleven på vad som är viktigt att tänka på och eleven är känslig 

för instruktioner av antingen läraren eller en mer kunnig kamrat (Säljö 2010:191). När eleven sen 

väl behärskar ett begrepp eller en färdighet så har den nya kunskaper inom räckhåll och kan med 

rätt utmaning behärska allt svårare kunskaper (Säljö 2010:191). 

2.3 Läroplanen och de kommunikativa målen i matematik 

I den aktuella kursplanen (Lgr 11) i matematik betonas vikten av att eleverna får tillfälle att 

använda matematiken i olika sammanhang och kommunicera matematik med hjälp av olika 

uttrycksformer (Skolverket 2011:63). I syftesformuleringenstyftesformuleringen framgår: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en 

förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket 2011:62). 

Vidare ska eleverna genom undervisning i matematik utveckla sin förmåga att 

 föra och följa matematiska resonemang, och 
 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och  
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011:63) 

 

Inom matematiken avser kommunikation vara att kunna utbyta information med andra om 

matematiska idéer och tankegångar både muntligt och skriftligt (Skolverket 2011a:11). 

Undervisningen ska leda till att eleverna får möjlighet att utveckla sitt matematiska språk och det 

är först när eleverna har förmågan att kommunicera matematik som matematiken kan vara ett 

funktionellt verktyg i vardagliga situationer (Skolverket 2011a:11). Dessutom är det viktigt att ha 

förmågan att kunna lyssna och ta till sig andras matematiska beskrivningar och argument 

(Skolverket 2011a:11).  

2.4  Undervisningssätt har stor betydelse 
Skolverket (2009:9, 2011a:6) har kunnat påvisa att undervisning i matematik ofta bygger på enskilt 

arbete i räkneboken. Detta kan få till följd att eleverna har små eller inga möjligheter att utveckla 

sin förmåga att muntligt lösa matematiska problem och följa och föra resonemang.  Elever som 

får möjlighet att samtala mycket i matematikundervisningen, poängterar Pugalee (2001:297)både 

kommunicerar för att lära sig matematik och lär sig också att kommunicera matematiskt.  

PISA:s undersökning avser bland annat att mäta elevernas så kallade mathematical literacy. 

Begreppet som inte har någon bra svensk översättning beskrivs av Skolverket som: 

En individs förmåga att formulera, använda och tolka matematik i en mängd olika sammanhang. Detta 

inkluderar matematiska resonemang och att använda matematiska begrepp, procedurer, fakta och 

verktyg för att beskriva, förklara och förutsäga fenomen. (Skolverket 2013:26). 

Niss (2001:5) samt Pimm (1987:3ff) beskriver begreppet literacy som att kunna behärska ett språk 

och samtidigt kunna sätta in det i dess rätta sammanhang. När man kan ett språk innebär detta att 
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man kan förstå och tolka det andra säger eller skriver samt att man kan uttrycka sig såväl muntligt 

som skriftligt. Om undervisningen ser ut som Skolverket (2009,2011a) beskriver det får eleverna 

små möjligheter att muntligt att träna sin förmåga att kommunicera matematik.  

För att en elev ska få möjlighet att träna sin kommunikativa förmåga behöver läraren kunna leda 

en grupp elever där alla har olika förutsättningar och ambitionsnivå (Löwing 2004:110). Läraren 

måste snabbt reflektera över hur olika uppgifter kan förstås beroende på vem det är som löser 

dem (Löwing 2004:96). På så sätt kan läraren snabbt avgöra vad eleven menar i sin frågeställning 

och ge eleven återkoppling som syftar till att leda arbetet framåt (Löwing 2004:110). Schleppegrell 

(2007:151) menar med hänvisning till Adler (1997) att läraren har en komplex uppgift att både 

lyssna på och värdera elevens perspektiv och samtidigt lotsa dem framåt i det matematiska 

språket och hjälpa eleven att gå från vardagligt till mer formellt matematiskt språkbruk. Därför är 

lärarens eget språkbruk i återkopplingen också en viktig aspekt. Både Löwing (2004:121 ) 

samt121) samt Riesbeck( 2008Riesbeck (2008:64) hävdar att många matematiska missförstånd 

kan undvikas om lärare använder korrekta matematiska begrepp i samtal med eleverna.  

Pimm (1987:22) betonar vikten av att läraren inte är den som pratar mest i kommunikationen 

med eleverna. Det är enligt honom eleverna som ska ta det största utrymmet i kommunikationen, 

men oftast läraren som gör det.  För att undvika att ta för stor plats måste läraren ha förmågan 

och förståelsen att ställa de rätta frågorna som för samtalet framåt (Pimm 1987:22). Dessa frågor 

är oftast öppna och kan resultera i många olika svar. Dessutom är det också en teknik att kunna 

hantera tystnad och pauser där man låter eleverna få tid att reflektera. Vidare måste läraren kunna 

involvera alla elever i den matematiska diskussionen men Pimm (1987:53) poängterar att även om 

vissa elever inte vill delta aktivt i klassrumsdiskussioner får de ändå en möjlighet att lyssna och ta 

till sig det andra har sagt. Han poängterar att när man lägger in medvetna pauser i återkopplingen 

förstår eleven att de förväntas att ge någon slags respons. Forskning visar att de frågor som är 

öppna och kräver en förklaring är att föredra i undervisningen (Pimm 1987, Deal & Wismer 

2010, Eid 1997) och leder till att elever får träna sin förmåga att samtala, argumentera och 

redogöra för matematiska frågeställningar. Slutna frågor, som går att svara ja eller nej på bör helt 

undvikas då dessa inte leder till något vidare resonemang (Pimm 1987:22).   

De uppgifter som lärare ger eleverna påverkar också möjligheterna till återkoppling och 

matematisk kommunikation. Eid (2006:162) menar att lärare behöver leta efter uppgifter som 

stimulerar kommunikation och utbyte av idéer. Han poängterar att ett mer experimentellt 

undervisningssätt kan leda till detta (Eid 2006:175). Taflin (2007:15) påvisar att arbete med rika 

matematiska problem leder till att resonemang och matematiska idéer diskuteras som en naturlig 

del i undervisningen. Ett rikt matematiskt problem är dock inte att förväxla med en vanlig 

textuppgift. En textuppgift är en uppgift som har text utöver matematiska symboler. Texten 

syftar till att visa en tillämpning av matematik och leda till en matematisk uträkning. Om 

textuppgiften dessutom är något en person vill eller behöver lösa, inte har en på förhand given 

procedur och att det krävs en ansträngning av personen att lösa så är textuppgiften ett problem 

(Taflin 2007:15). Ett rikt matematiskt problem är en uppgift som: 

 Ska introducera viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier 

 Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det 

 Det ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

 Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationssätt.   
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 Problemet måste kunna sätta igång en matematisk diskussion utifrån elevernas olika 

lösningar. Denna diskussion visar på olika strategier, representationssätt och matematiska 

idéer. 

 Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden  

 Det ska också kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

(Taflin 2007:15f). 

2.5 Återkoppling  
Bedömningshandlingar relaterade till återkoppling (feedback) kan ske i kommunikation mellan 

lärare och elev samt från eleven till läraren.  I det här arbetet avser återkoppling att syfta den 

kommunikation som förekommer mellan elever och lärare i matematikundervisningen som avser 

att leda elevernas kunskaper i matematik framåt 

Björklund Boistrup (2010:75) har med inspiration av Hattie och Timperly (2007) delat upp 

bedömningshandlingarna i relation till feedback på tre olika sätt. Det Björklund Boistrup har gjort 

är att synliggöra att feedbacken inte endast gäller lärare till elev utan även elev till lärare och då 

med hänvisning till lärarens undervisning. Då dessa tre olika typer av feedback har en svensk 

översättning som Björklund Boistrup (2013) själv har gjort kommer dessa svenska begrepp att 

användas i examensarbetet.  

Återkoppling (feed back) handlar om vad eleven tidigare har gjort eller håller på med just nu.  

Läraren kan till exempel ge återkoppling på gjorda uppgifter. Elever kan även ge läraren 

återkoppling genom att kommunicera vad de anser vara bra eller mindre bra i lärarens 

undervisning. (Björklund Boistrup 2010:77) Återkoppling kan göras på olika sätt och beroende på 

hur läraren agerar så kan den få olika effekt. Om läraren kommunicerar återkopplingen enbart 

genom att ge sitt samtycke alternativt förkasta elevens arbete intar läraren rollen som bedömare 

av elevens visade kunskaper (Björklund Boistrup 20010:107). Om återkopplingen sker genom att 

läraren kommunicerar sitt intresse och engagemang över elevens visade kunskaper kan elevens 

matematiska kommunikation i framtiden byggas upp och eleven blir mer aktiv på 

matematiklektionerna (Björklund Boistrup 2010:107) 

Framåtkoppling (feed forward) är framåtsyftande och visar vägen framåt. Framåtkoppling kan 

också vara vägledande i undervisningen och utgår från vad eleven visar och kommunicerar, detta 

kan i sin tur leda eleven framåt i sin matematikutveckling (Björklund Boistrup 2010:77). 

Framåtkoppling kan ske på olika sätt. Genom guidning kan läraren checka av vad eleven har 

arbetat med för att sedan instruera eleven om hur denna skall fortsätta sitt arbete (Björklund 

Boistrup 2010:105) Denna guidning kan exempelvis handla om vilken sida i matematikboken 

eleven ska arbeta med eller vilket matematiskt innehåll eleven ska fokusera på. Framåtkopplingen 

kan också vara instruerande, vilket innebär att läraren ger eleven instruktioner att tänka på till 

nästa gång som till exempel att skriva talen i rutan eller använda linjal. Framåtkoppling kan också 

vara utmanande. En utmanande framåtkoppling bjuder in elever att vara aktiva i sin egen 

undervisning. Här används öppna uppgifter med flera olika möjliga svar. Läraren utmanar 

eleverna genom att uppmuntra dem att utmana sig själva (Björklund Boistrup 2010:105). När 

eleverna får en möjlighet att påverka sina matematikuppgifter menar Björklund Boistrup (2013: 

71) att elevernas möjlighet till lärande i matematik ökar. 

Feed up (målinriktad återkoppling) kopplas ihop med målen i läroplanen och kunskapskraven 

(Björklund Boistrup 2010:106). Målinriktad återkoppling sker alltid i ihop med återkoppling eller 
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framåtkoppling.  En målinriktad framåtkoppling sker alltid tillsammans med sedan tidigare tydligt 

uppsatta mål (Björklund Boistrup 2013:51). 

2.6 Fyra diskurser 
I Björklund Boistrups studie (2010) kunde hon se fyra olika undervisningssätt och 

återkopplingssituationer som sedan blev delar av resultatet i studien. Utifrån resultatet i studien 

framkom fyra olika diskurser. I detta avsnitt kommer dessa diskurser att presenteras. 

I diskursen gör det fort och gör det rätt går återkopplingen oftast från läraren till eleven. Eleven 

inbjuds inte till något meningsutbyte och de frågor som ställs är oftast slutna och har därför 

endast ett rätt svar (Björklund Boistrup 2010:167). Återkopplingen som sker här, handlar mer om 

procedurer som inte har ett matematiskt innehåll. (Björklund Boistrup 2010:167). Exempel på 

sådana procedurer är resultat på ett prov eller på vilket sätt eleven har organiserat sitt räknehäfte 

(Björklund Boistrup 2010:190). Framåtkopplingen syftar mer till att instruera eleven om hur 

denne ska gå vidare och ger inga matematiska utmaningar. Åter- och framåtkopplingen är inte 

heller relaterad till läroplanens kunskapskrav eller mål (Björklund Boistrup 2010:167f). De 

uttrycksformer som utnyttjas är de som läroboken anger och inga aktiva val av uttrycksformer 

utifrån vad som gynnar elevens lärande i matematik mest. Den som är mest aktiv under dessa 

lektioner är läraren och läraren står i fokus (Björklund Boistrup 2010:167). I det här klassrummet 

rättas böckerna med rödpenna på traditionellt vis med R för rätt och en bock när det rätta svaret 

inte angivits.  

I diskursen vad som helst duger menar Björklund Boistrup (2010:167) att återkopplingen sker 

mestadels från lärare till elev och har inte heller något större fokus på matematiska processer. Här 

förekommer en viss mån av öppna frågor men dessa följs sällan eller aldrig upp med matematiska 

utmaningar (Björklund Boistrup:167f). Den återkoppling som förekommer i denna 

undervisningssituation är mestadels av berömmande karaktär. Den här undervisningsstilen 

välkomnar olika uttrycksformer och resurser för att kommunicera.  Det verkar till synes inte 

finnas några begränsningar, även om detta ibland skulle kunna främja bedömningen eller 

elevernas lärande i matematik. Den kommunikation och återkoppling som sker är oftast snabb 

och ger liten eller inget utrymme för tystnad och eftertanke. Även här är det läraren som är mest 

aktiv. Björklund Boistrup (2010:167) beskriver att man skulle kunna tro att eleverna är mer aktiva 

i det här klassrummet men då det förekommer en hel del beröm som återkoppling så ligger 

fokusen mer på uppmuntran och positivitet än på matematiskt innehåll. Detta medför att 

matematikinlärningen inte blir så stor.   

I diskursen öppenhet i matematik menar Björklund Boistrup (2010:168) att det förekommer flera 

olika återkopplingar och bedömningssituationer. Både mellan lärare och elev men även mellan 

elev och lärare. Återkopplingen mellan elev och lärare ger eleverna möjlighet att ge läraren 

återkoppling på undervisningen. De frågor som ställs i klassrummet är öppna och ofta äkta vilket 

innebär att läraren faktiskt inte heller vet svaret på frågan, men är nyfiken på hur eleven löser en 

viss uppgift (Björklund Boistrup 2010:168).  Björklund Boistrup (2010:168) menar att i den här 

undervisningssituationen finns rikligt med möjligheter för eleven att själv vara aktiv och ta ansvar 

för sitt lärande i matematik. Här förekommer matematiska utmaningar men återkopplingen 

fokuserar mest på faktakunskaper och hantering av begrepp och metoder med en förståelse för 

den mer fördjupade matematiken (Björklund Boistrup 2010:168). När elever har gett ett svar på 

en uppgift som inte kan anses matematiskt korrekt så används elevernas olika svar på ett 

konstruktivt sätt i återkopplingen. Detta kan till exempel innebära att läraren går igenom och 

diskuterar elevernas olika svar och lösningar på samma uppgift ända till det står klart för alla 
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elever vad som i just detta fall är utmärkande för en matematiskt riktig lösning 

(BjörlkundBjörklund Boistrup 2010:168). 

I diskursen resonemang tar tid är återkopplingen enligt Björklund Boistrup (2010:168) relaterad till 

målen i matematik. Återkoppling sker precis som i föregående diskurs både mellan lärare och elev 

men även mellan elev och lärare i syfte att ge läraren återkoppling på undervisningen. Det blir 

tydligt i denna diskurs att eleverna är delansvariga för sitt eget lärande. Elevernas matematiska 

kunskaper är i fokus och matematiska utmaningar förekommer ofta därför att undervisningen är 

till största del fokuserad på problemlösning som är undersökande och beskrivande (Björklund 

Boistrup 2010:169). Läraren ställer i likhet med i diskurs tre öppna frågor men tempot i 

kommunikationen är långsammare och tystnader i kommunikationen förekommer ofta.  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om hur matematiklärare beskriver att de arbetar med 

återkoppling i matematikundervisningen. Studien syftar också till att undersöka vilken 

undervisning lärarna anser leder till återkoppling samt vilket lärande i matematik lärarna anser att 

återkoppling kan leda till. Studien har ett lärarperspektiv och syftet preciseras med följande 

frågeställningar: 

 Hur ger lärarna återkoppling till eleverna? 

 Vilken undervisning anser lärarna i studien leder till återkopplingssituationer? 

 Vad anser lärarna i studien att återkoppling kan leda till för lärande i matematik? 

4. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens planering och genomförande. För att besvara studiens 

frågeställningar har val gällande metod och urval gjorts. Dessa kommer även att förklaras och 

motiveras. 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare arbetar med återkoppling i 

matematikundervisningen. Vidare syftar studien till att få veta på vilket sätt lärare anser att 

återkoppling i matematikundervisningen kan leda till att eleverna får träna sin förmåga att 

samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar beräkningar och slutsatser samt vilken 

undervisning lärarna anser leder till återkopplingssituationer. Vid val av metod bör man enligt 

Brinkman och Kvale (2009:326) betänka vad man vill veta innan man bestämmer metoden. Med 

utgångspunkt i studiens syfte, som var att ta reda på vad lärarna tänker om återkoppling i 

matematikundervisningen, ansågs en kvalitativ metod vara bäst. En kvalitativ metod lämpar sig 

bäst när syftet med forskningen är att beskriva någonting ur en annan persons synvinkel 

(Brinkmann & Kvale 2010:17, Bryman 2008:341)) Valet av kvalitativ metod blev att genomföra 

en intervjustudie. Då studien har ett lärarperspektiv och syftar till att ta reda på hur lärare tänker 

och inte hur de gör ansågs en kvalitativ intervju vara bäst som metod.  

4.2 Intervju 

Utgångspunkten i studien är att försöka få en bild av hur lärare beskriver att de arbetar med 

återkoppling i matematikundervisningen samt vad lärarna i studien anser att återkoppling kan leda 

till för lärande i matematik. Bryman (2008:413) poängterar att kvalitativa intervjuer intresserar sig 

av intervjupersonernas ståndpunkter, dessutom kan intervjun röra sig i olika riktningar och på så 

sätt spegla vad intervjupersonen upplever som viktigt. Den kvalitativa intervjun kan utformas på 

olika sätt. Då studiens syfte är att får reda på hur lärare arbetar och tänker kring återkoppling i 
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matematikundervisningen valdes att utföra en halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad 

intervju försöker förstå och tolka teman i vardagen ur intervjupersonens perspektiv (Brinkmann 

& Kvale 2008:43). Den liknar ett vanligt samtal men med ett professionellt syfte och enligt en 

intervjuguide med på förhand bestämda teman (Brinkmann & Kvale 2008:43).  

 Intervjuerna utfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga 2) med fokus på specifika teman som skulle 

beröras under intervjun (Brinkmann & Kvale 2008:43). Dessa teman grundade sig i studiens syfte 

och frågeställningar: På vilket sätt ger lärarna eleverna återkoppling i matematikundervisningen? 

På vilket sätt anser lärarna att undervisningen i matematik kan leda till att eleverna får träna sin 

förmåga att samtala om, resonera och argumentera för beräkningar och slutsatser? Vilken 

undervisning anser lärarna leder till flest återkopplingssituationer.  

Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) grundar sig på den forskning som återgetts i kapitlet 

Bakgrund. De intervjufrågor som berör på vilket sätt lärare ger återkoppling och med vilket 

innehåll grundar sig i Björklund Boistrups (2010) teorier om hur återkoppling på olika sätt kan 

påverka elevernas matematikinlärning samt Björklund Boistrups (2010) fyra diskurser som 

beskrivs i bakgrunden. De frågor som syftar till att undersöka vilket undervisningssätt lärarna i 

studien anser kan leda till återkopplingssituationer och om lärarna anser att återkoppling kan leda 

till att eleverna tränar sin förmåga att samtala och argumentera för frågeställningar beräkningar 

och slutsatser grundar sig i Björklund Boistrups (2010) diskurser men relateras även till annan 

forskning som framkommer i bakgrunden.  

4.3 Urval  

Bryman (2008:434) beskriver att det vanligaste urvalet inom kvalitativ forskning är målinriktat.  

Med andra ord väljer forskaren informanter utifrån vilka som är mest lämpade att svara på 

frågeställningen (Bryman 2008:434) Då syftet med studien avsågs att svara på lärares syn på 

återkoppling i matematikundervisningen var det viktigt för studien att informanterna var 

utbildade matematiklärare som idag undervisar i ämnet matematik. Då återkoppling kan ske i alla 

årskurser och kommunikativa mål i matematik finns oavsett i vilken årskurs läraren undervisar, 

ansågs det inte helt nödvändigt att informanterna arbetade i någon specifik årskurs. Förfrågningar 

om deltagande i studien mailades ut till 10 rektorer på olika grundskolor. I förfrågningen 

förklarades syftet med studien och en önskan att rektorerna skulle vidarebefordra mailet till 

undervisande matematiklärare.  Detta genererade endast en informant. Då en informant inte är 

tillräckligt för att få ett så representativt resultat som möjligt användes personliga kontakter som 

gav fyra informanter till. Bryman (2008:433) beskriver detta som ett bekvämlighetsurval som är 

vanligt i kvalitativa forskningar och ofta är ett resultat av faktorer som till exempel tillgänglighet. 

Tabell 1.  Sammanställning av information om informanterna 

Kodnamn Antal år i yrket Behörighet i matematik Undervisar i årskurs/er 

Lärare 1 41 Till årskurs 9 5 

Lärare 2 7 Till årskurs 6 3 

Lärare 3 5 Till årskurs 3+special till 
år 9 

2 

Lärare 4 15 Till årskurs 7 F-3 

Lärare 5 8 Till årskurs 6 4 

Tabell 1 ger en övergripande information om varje enskild informant som intervjuades. Den 

beskriver också de kodnamn som lärarna tilldelats och som återkommer i resultatet. 
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4.4 Etiska aspekter 

Informantbrev (bilaga 1) utformades enligt den guide som rekommenderades av Högskolan 

Dalarna samt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav.   

Det första kravet är informationskravet där forskaren måste informera uppgiftslämnaren om vilken 

roll de har i studien samt vilka villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet 2002:7). 

Forskaren måste också meddela studiens syfte. Dessutom ska deltagarna informeras om att deras 

deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan något krav på förklaring. I 

informantbrevet (bilaga 1) framgick både studiens syfte samt att deltagandet var helt frivilligt. 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagaren i en undersökning har rätt att själv 

bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002:9). Det är forskarens uppgift att inhämta 

deltagarens samtycke. De som deltar i en undersökning ska själva ha rätten att bestämma hur 

länge de vill delta och under vilka villkor. Dessutom ska de veta att de kan avbryta sitt deltagande 

utan närmare förklaring och negativa följder. Detta framkom också i informantbrevet (Bilaga 1). 

Tredje kravet från Vetenskapsrådet är konfidentialitetskravet där det är viktigt att personuppgifter 

förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan komma åt dem (Vetenskapsrådet 2002:12). I 

informantbrevet framkom att uppgiftslämnaren skulle avidentifieras samt att ingen obehörig 

skulle få tillgång till materialet. Dessutom framkom att materialet skulle förstöras när 

examensarbetet var godkänt.  

Det sista kravet är nyttjandekravet som betonar att uppgifter som samlats in endast kommer att 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002:14) Den som deltar i en studie bör få ta del av 

forskningsresultatet. I informantbrevet framkom att uppgifterna skulle användas i en uppsats vid 

Högskolan Dalarna, samt att deltagaren självklart får ta del av slutresultatet om de så önskar.  Det 

första informantbrevet som gick ut till första intervjupersonen saknade information om att de 

gärna fick ta del av uppsatsen. Informantbrevet korrigerades och togs med till intervjun för att 

säkerställa att informanten fick rätt information. Detta nämndes också i början av intervjun. I 

uppsatsen kommer inga namn att nämnas utan lärarna kommer att benämnas lärare 1-5, på så vis 

avslöjas varken lärarnas identitet eller kön. Det framgår inte heller i vilken kommun lärarna 

arbetar.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2008:352) menar att det råder viss oenighet över hur reliabilitet och validitet går att 

överföra på kvalitativa forskningar. Reliabiliteten som handlar om forskningens pålitlighet menar 

Bryman (2008:355) innebär att forskaren har säkerställt att det finns en tillgänglig redogörelse för 

alla faser av forskningsprocessen. För att stärka studiens reliabilitet har en intervjuguide tagits 

fram och metoden och analysen har beskrivits i metodavsnittet.  

Validitet i kvalitativ forskning menar Kvale & Brinkmann (2009:264) mäter undersökningens 

trovärdighet, det vill säga mäter undersökningen vad den påstås mäta? Bryman (2008:354) menar 

att validiteten kan delas upp i trovärdighet (intern validitet) och överförbarhet (extern validitet). 

Kvale & Brinkmann (2009:268) menar att validitet är något man ägnar sig åt under hela 

forskningsprocessen eftersom man ständigt kontrollerar rimligheten under forskningens gång. 

4.6 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på intervjupersonernas arbetsplats. En intervju 

genomfördes hemma hos intervjupersonen. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum eller på en 

så avskild plats som möjligt för att minimera störningsmoment. Trots detta kom det personer in 
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under genomförandet av intervjuerna vilket ibland ledde till att vi tappade tråden.  Intervjun 

inleddes genom att jag presenterade mig själv och förklarade studiens syfte lite mer ingående. 

Intervjupersonerna tillfrågades om intervjun fick spelas in och i samtliga fall tyckte 

intervjupersonen att det gick bra. För att spela in samtalet användes telefonen och appen Quick 

Voice. Telefonen sattes på flygplansläge för att undvika störande moment. Intervjuguiden 

användes under intervjun och för att förtydliga de kommunikativa målen i matematik fanns en 

kopia av målen framför oss på bordet i samtliga intervjuer förutom den första, där vi fick springa 

och hämta ett exemplar av Lgr 11. Samtliga intervjuer höll tidsplanen och tog mellan 19-34 

minuter. En intervju gick lite snabbare eftersom intervjupersonen hade bråttom till andra 

åtagande som denne missat när vi bokade in tiden. Detta till trots ställdes alla intervjufrågor som 

stod i guiden och intervjun genomfördes i sin helhet.  

4.7 Analys av intervjudata 
För att besvara frågeställningarna på vilket sätt lärare ger återkoppling till eleverna i sin 

matematikundervisning samt på vilket sätt lärarna anser att undervisning som leder till 

återkoppling kan leda till att eleverna får träna sin förmåga att samtala, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser har en innehållsanalys gjorts. En innehållsanalys är 

ett sätt att observera mönster i innehållet av kommunikationen och i det här fallet är det 

transkriberingarna och de inspelade intervjuerna som har analyserats (Brinkmann & Kvale 

209:219). Att analysera intervjumaterial kan innebära en kategorisering av data som antingen kan 

vara bestämda på förhand eller växa fram under analysens gång (Kvale & Brinkmann 2009:219). 

När en intervju var genomförd transkriberades materialet så fort som möjligt för att ha samtalet 

färskt i minnet. Intervjuerna transkriberades ord för ord, med undantag för ljud och hostningar 

och skratt.  Information som inte var relevant för studiens syfte har inte heller transkriberats. 

Kvale & Brinkmann (2009:197) menar att intervjuaren själv måste göra ett val när intervjuerna 

ska skrivas ut och att det egentligen inte finns några standardsvar på hur utskriften ska se ut. 

Beroende på hur intervjun ska analyseras gör intervjuaren sitt val (Kvale & Brinkmann 2009:197). 

Målet med analysen var att undersöka vad lärarna anser om återkoppling och dess påverkan på 

inlärningen av matematik. Kategorierna växte fram efter att alla intervjuer var gjorda och 

transkriberingen var klar. Efter att ha lyssnat på lärarnas svar och transkriberat dem, ansågs dessa 

teman vara de mest återkommande faktorer som lärarna tog upp i studien.  

Innehållet i intervjuerna färgkodades i stället för att presenteras i en tabell (Kvale & Brinkmann 

2008:220). De fem kategorierna som intervjusvaren ledde fram till och som syftar till att besvara 

frågeställningarna är: 

 Hur definierar lärarna återkoppling? 

 På vilket sätt och med vilket innehåll ges återkoppling på matematiklektionerna? 

 Vilket lärande i matematik anser lärarna att återkoppling kan leda till? 

 Vilken undervisning anser lärarna leder till återkoppling i matematikundervisningen? 

 Vilka svårigheter finns det att ge eleverna återkoppling?  

Analysen har till största del relaterats till Björklund Boistrups (2010) fyra diskurser som beskriver 

olika undervisningssituationer där återkoppling sker och till Björklund Boistrups tre kategorier av 

återkoppling. I analysen har det lärarna sagt relaterats och jämförts med vad diskurserna säger om 

återkoppling, undervisningssätt och hur kommunikation kan leda till att eleverna får träna sin 

förmåga att resonera, samtala och argumentera. Fråga ett: vad innebär begreppet återkoppling? 

har relaterats till Björklund Boistrups (2010) teorier om återkoppling, framåtkoppling och 

målinriktad återkoppling. Fråga två på: vilket sätt och med vilket innehåll återkoppling ges? har 
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även den relaterats till Björklund Boistrup (2010) teorier om återkoppling men även till Löwing 

(2004) samt Schleppegrell (2007) som i sina studier visar att lärarens agerande i återkoppling till 

elever har stor betydelse för kommunikationen i matematikundervisningen. Fråga tre: på vilket 

sätt anser lärarna att återkoppling kan leda till matematiska resonemang och samtal? har relaterats 

och jämförts med Niss (2001), Pugalee (2001), Björklund Boistrup (2010) samt det sociokulturella 

perspektivet som tolkats av Säljö (2010). Fråga fyra: vilket undervisningssätt anser lärarna leder till 

återkoppling i matematikundervisningen? samt fråga fem: vilka svårigheter det finns att ge 

eleverna återkoppling? relaterades till Pimm (1987) Deal & Wismer (2008), Eid (1997) Taflin 

(2007) som visar att undervisning som har ett visst innehåll kan leda till matematiska diskussioner. 

Dessa frågor relaterade även de till Björklund Boistrup (2010) då med betoning på hennes fyra 

diskurser. I resultatet beskrivs lärarnas svar under rubriken vilket undervisningssätt anser lärarna 

leder till återkoppling? 

5 Resultat 
I det här kapitlet kommer resultatet i studien att redovisas. Syftet med studien är att ta reda på 

hur lärare ger återkoppling till eleverna i matematikundervisningen, samt vilket undervisningssätt 

lärarna beskriver leder till återkoppling. Studien syftar även till att ta reda på vad lärarna anser att 

återkoppling i matematikundervisningen kan leda till.  

5.1 Hur definierar lärarna begreppet återkoppling? 
Begreppet återkoppling för lärarna i studien visade sig ha olika innebörd. Lärarna hade också 

olika tankar på vilket sätt återkoppling oftast sker om det är på individnivå eller i grupp. 

Återkoppling som repetition 

 Nästan alla ansåg att återkoppling i matematikundervisningen innebar en viss repetition av det 

som eleven tidigare arbetat med eller att genom att man tillsammans gick tillbaka och reflekterade 

över vad eleverna nyss arbetat med, detta för att befästa elevernas kunskaper ännu mer och för 

att stämma av att samtliga elever var ”med på banan”. Detta kunde till exempel ske antingen i 

början av lektionen eller för att repetera det eleverna arbetat med föregående lektion.  Denna 

återkoppling kunde också komma i slutet på lektionen genom att man avslutar tillsammans och 

gemensamt reflekterar över vad man arbetat med under lektionen och vad eleverna har lärt sig.  

Återkoppling för mig är när man återkommer till något som man tidigare har gjort och pratar om det 

eller tar upp det på ett annat sätt (Lärare 4). 

Återkoppling som bekräftelse 

Alla lärare i studien tyckte också att återkoppling i matematik kunde innebära ett visst mått av 

bekräftelse där lärarens återkoppling handlar om att bekräfta att eleverna är på väg åt rätt håll i 

sina tankegångar eller för att upptäcka om eleverna behövde stöttning i att tänka annorlunda. 

Någon lärare menade på att bekräftelsen i det här fallet också kunde handla om att berömma 

elevers uppförande på lektionen. Återkoppling i matematikundervisningen kunde också som en 

lärare såg det vara redovisningar av uppgifter där eleverna får återkoppling direkt av både lärare 

och andra elever. Facit och miniräknare sågs också som en viss typ av återkoppling då främst vid 

färdighetsträning där svaret på uppgiften antingen har ett rätt eller fel svar.  
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Återkoppling som samtalsparter  

En lärare i studien nämnde att återkoppling i matematik också kunde vara att agera bollplank och 

samtalspartner till eleverna. Eleverna kunde också enligt läraren aktiveras som samtalsparter åt 

varandra och ge återkoppling på varandras arbeten. Återkoppling beskrevs även att vara när 

eleverna gavs möjlighet att vara delaktiga och aktiva under genomgångarna på 

matematiklektionerna.  

5.2 På vilket sätt och med vilket innehåll ges återkoppling på matematiklektionerna? 

Samtliga lärare i studien ansåg att den mest förekommande återkopplingen i 

matematikundervisningen i de allra flesta fall var muntlig och skedde spontant. En lärare nämnde 

att man kan ge skriftlig återkoppling till eleverna när man har rättat deras matteböcker, men det 

blir bara korta kommentarer. I jämförelse med andra ämnen som lärarna undervisade i ansåg alla 

att det var mycket svårare att ge skriftlig återkoppling i matematiken. Återkopplingen kunde se 

väldigt olika ut och ske i olika forum. Lärarna menade att återkoppling kunde ske både i större 

och mindre grupper men även på individnivå. Några lärare berättade att i deras 

matematikundervisning skedde den mesta återkopplingen spontant i grupp och då antingen i hel 

eller halvklass.  

    Det sker spontant hela tiden när man undervisar (Lärare 3). 

Några lärare tyckte även att återkoppling kunde ske även mellan elever och nämnde då 

kamratrespons som en återkopplingsmetod. Detta kunde till exempel ske genom att eleverna 

parvis rättade varandras matematikböcker. I de fall elevernas svar skiljde sig åt fick eleverna 

tillsammans diskutera sig fram till ett svar båda var nöjda med. Återkopplingen på individnivå 

skedde mer sällan i de allra flesta fall.  Hur man gav återkoppling kunde också skilja sig åt då olika 

elever kunde behöva olika återkopplingssätt. Några elever ansågs kunna hantera att 

återkopplingen endast skedde genom diskussion och vägledande frågor, medan andra elever 

kunde behöva mer konkret material och att läraren mer visade på hur detta kunde användas för 

att kunna ta till sig återkopplingen. 

En del kan man diskutera med om det är något man jobbar med. Andra måste man konkret mera visa 

på kanske, till och med ändra i text och visa på att du ska skriva på det här viset (Lärare 3). 

Innehållsmässigt anser samtliga lärare att återkoppling bör vara positivt laddad, då man inte 

kunde se någon vinst i negativ återkoppling. En lärare nämnde som exempel på negativ 

återkoppling att rätta räknehäftena med rödpenna och bockar. Läraren ansåg att det var bättre att 

ge eleverna nya liknande uppgifter och på det sättet kunde eleverna få möjlighet att träna sina 

färdigheter utan att sudda för mycket i boken. Positiv förstärkning menade lärarna också kunde 

vara att inte tala om för eleverna att de har fel, utan hellre tillsammans resonera om svaret kunde 

vara rimligt eller inte. Detta resonemang kunde ske både vid gemensamma genomgångar men 

även till enskilda elever.  

Positiv förstärkning egentligen vad dom än säger så ska man uppmuntra det dom sagt tror jag (lärare 4). 

Två lärare nämnde att återkopplingen måste ha ett matematiskt innehåll för att leda till lärande i 

matematik. Som exempel på matematiskt innehåll menade läraren att man kunde ge eleverna nya 

utmaningar eller små ledtrådar som leder till att eleverna får tänka efter lite extra. Två lärare 

reflekterade över användningen av korrekta begrepp i återkopplingen och tyckte att det 

underlättar för eleverna om läraren använder sig av korrekta begrepp i sin återkoppling då det 
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underlättar för eleverna att förstå dem. En lärare beskrev att det var något som läraren ville bli 

bättre på och ansåg att det ibland kunde vara bra att använda både exempelvis plus och addition.   

Återkoppling ansåg en lärare absolut inte handlade om att ge eleverna det rätta svaret. Någon 

lärare menade att man kan återkoppla till vad som helst egentligen så som hur eleven agerat under 

lektionen, om den hållit fokus på uppgiften och så vidare. En lärare poängterade att man inte 

kom så långt med beröm men poängterade att det självklart också behövs för att stärka elevens 

självförtroende, men menade att beröm inte leder till matematisk inlärning. 

    Beröm kommer man ju inte långt med, jag tror på den här diskuterande återkopplingen (Lärare 1). 

 

5.3 Vilken undervisning anser lärarna leder till återkoppling i 

matematikundervisningen? 
Lärarna i studien ansåg att det fanns många olika situationer som kunde leda till återkoppling i 

matematikundervisningen.  

Läromedel 

Lärarna i studien har till viss del olika arbetssätt. Samtliga lärare använder sig av läromedel i 

undervisningen på något sätt. De flesta ansåg att deras läromedel var ganska bra och ofta 

uppmuntrade till kommunikation och resonemang i matematikundervisningen. En lärare använde 

sig endast av läromedel som komplement eller möjligtvis som exempelsamling vid 

färdighetsträning. Läraren ansåg att mattebokens textuppgifter endast kunde ses som 

matematikuppgifter med text och inte som problemlösning.  

    De problemlösningstalen är ju ingen problemlösning utan det är skrivna uppgifter (Lärare 1). 

 Läraren ansåg att problemlösning var uppgifter som man inte vet hur man ska lösa. Andra lärare 

i studien tyckte att deras läromedel var bra och gav många tillfällen till diskussioner både vid 

genomgångar och på det sätt uppgifterna var utformade.  

Problemlösning med öppna utsagor 

Samtliga lärare i studien tyckte att uppgifter med öppna utsagor som har fler möjliga svar var ett 

bra sätt att undervisa på och att dessa uppgifter gav många möjligheter till återkoppling och 

matematiska diskussioner med olika resonemang från eleverna. De flesta kunde se att arbetet med 

uppgifter som har öppna utsagor och som även är kopplade till elevernas vardag kunde hjälpa 

eleverna att få ett större intresse för matematik. En lärare menade att när eleverna förstod 

matematikens användningsområde kunde eleverna kanske tycka att matematiken var roligare. 

Nu när det är mer vardagsmatte, inte allt blir ju det men mycket så kan de tycka att matte är rätt så 

roligt (Lärare 2). 

Utnyttja felaktiga svar 

Att våga utmana eleverna med nya uppgifter och tankegångar ansågs som viktigt och ett bra sätt 

att undervisa på i matematiken. En lärare poängterade att det var viktigt att låta resonemangen ta 

tid och att eleverna många gånger kunde få arbeta med samma problem under en längre tid. 

Något som samtliga lärare var eniga om var att uppmuntra eleverna att våga ha felaktiga 

lösningar, eller lösningar som i vart fall inte stämde överens med andras. När eleverna 

presenterade olika lösningar eller i de fall lösningar inte kunde anses vara matematiskt korrekta 

tyckte lärarna i studien att detta oftast gav upphov till resonemang och kommunikation, där 



  

13 
 

eleverna fick en god möjlighet att reflektera över varför det är fel och hur de skulle kunna göra 

istället. Denna typ av undervisning ansågs kunna hjälpa eleverna att stanna upp och tänka och 

inte bara rusa fram snabbt fram i boken.  

När man stöter på de där situationerna när något inte är rätt så måste man ju reflektera över varför det 

inte är rätt och vad man måste ändra på. Gör man dessa uppgifter tillsammans så får man ju en naturlig 

återkoppling och kommunikation med eleverna (Lärare 4). 

Gruppuppgifter 

Samtliga lärare i studien ansåg att par eller gruppuppgifter kunde leda till återkoppling då eleverna 

tillsammans med andra fick möjlighet att diskutera och resonera sig fram till ett möjligt svar på en 

uppgift. Lärarna beskrev också att olika redovisningar av möjliga lösningar kunde leda till både 

kamratrespons och återkoppling från lärarna själva.  En lärare nämnde att eleverna ofta arbetade 

enligt EPA modellen där de först funderade på svaret enskilt, sedan i par för att sen avsluta med 

att alla fick möjlighet att diskutera uppgiften gemensamt. Detta ansåg läraren vara ett bra 

arbetssätt som gav många tillfällen till återkoppling, både för kamratrespons och för läraren att ge 

återkoppling till eleverna. Läraren såg också att det i dessa situationer gavs en god möjlighet att 

bedöma elevernas kommunikativa förmåga i matematik.  

Färdighetsträning 

Samtliga lärare i studien ansåg att ren färdighetsträning inte ledde till samtal och återkoppling i 

matematikundervisningen. Dock poängterades att viss färdighetsträning ansågs nödvändig för att 

eleverna ska kunna utveckla sina matematiska kunskaper.  

5.4 Vilket lärande i matematik anser lärarna att återkoppling kan leda till? 

Alla lärare i studien var väldigt överens om att den muntliga återkopplingen i 

matematikundervisningen kunde hjälpa eleverna att nå de kommunikativa målen i matematik. De 

ansåg alla att återkoppling skapar möjlighet för matematiska diskussioner där eleverna får träna på 

att kommunicera matematiskt. Att kommunicera matematiskt är inget som kommer naturligt för 

de flesta elever utan något som eleverna måste lära sig. Även det faktum att eleverna måste få 

möjlighet att träna på att lyssna på hur andra tänker lyftes fram som viktigt då uppgifter inom 

matematikanmatematiken kan ha många olika men ändå korrekta lösningar. Någon lärare ansåg 

även att återkoppling kunde leda till att eleverna lättare kunde nå samtliga mål i matematiken. 

Ja jag kan se att återkoppling kan leda till att eleverna lättare kan nå de kommunikativa målen i 

matematik, men även underlätta för eleverna att klara de andra målen i matten (Lärare 5). 

De flesta lärare i studien poängterade också att det är i kommunikationen och diskussionen med 

andra människor som lärandet har en möjlighet att komma till stånd. När eleverna får möjlighet 

att diskutera med varandra och sätta ord på matematiken och begreppen, ansåg lärarna att 

eleverna kunde få en djupare förståelse för matematiken och dess användningsområde i vardagen. 

Några lärare lyfte också fram att de ansåg att återkommande matematiska diskussioner kunde leda 

till att eleverna kände sig säkrare och bekvämare i att vara aktiva på matematiklektionerna och 

inte rädda för att säga fel saker. Lärarna i studien ansåg också att återkoppling i undervisningen 

kunde leda till att de själva kunde få en förståelse för elevens matematikkunskaper och då lättare 

skulle kunna individanpassa uppgifter utmanar eleverna på deras egen nivå. 

Ja om man pratar mycket matte så får jag ju som lärare en förståelse för hur eleverna tänker och kan 

lättare förstå var eleven har svårigheter eller om eleven behöver utmanas mer (Lärare 5).   
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5.5 Vilka svårigheter finns det att ge återkoppling i matematikundervisningen? 

Några lärare i studien kunde se att problemlösningstal ibland kunde vara en svårighet för eleverna 

då många elever ofta hade så bråttom att hitta lösningar för att sen rusa vidare till nästa tal. En 

lärare menade att vissa elever inte hade riktigt tålamod till att sitta för länge med en och samma 

uppgift. En annan lärare som väldigt ofta arbetade med rika matematiska problem beskrev hur de 

kunde arbeta med ett och samma problem flera lektioner i rad. Detta hade varit frustrerande för 

eleverna i början av terminen, men nu beskrev läraren att eleverna hade vant sig vid det 

arbetssättet. 

Samtliga lärare i studien kunde se att det fanns omständigheter som gjorde att det inte alltid fanns 

utrymme för återkoppling i deras undervisning. De flesta ansåg att deras egen planering av 

undervisningen i matematiken ibland kunde utgöra en försvårande omständighet och uttryckte en 

önskan att bli bättre på det. Då lärarna till stor del ansåg att återkoppling skedde spontant i 

stunden ansåg de att det var svårt ibland att planera in återkopplingsstunder. De flesta lärare 

menade att de skulle vilja bli bättre på att planera in fler öppna uppgifter som leder till 

återkoppling då de ansåg att sådana moment kunde leda till djupare diskussioner. 

    Jag skulle vilja bli bättre på att planera in det, för det skulle ju ge en djupare diskussion (Lärare 3). 

Tiden kunde också vara ett problem för återkoppling i undervisningen i matematik och då främst 

för den individanpassade återkopplingen. I en stor klass av elever ansåg några lärare att det ibland 

kunde vara svårt att hinna med att gå runt och ge alla elever återkoppling.  Något som också 

ibland kunde vara en försvårande omständighet var lärarnas egna vanor och rutiner. Vanan att 

undervisa på ett visst sätt kunde leda till att det kunde vara svårt att byta undervisningssätt och ta 

till sig nya metoder.  

Hur man är van vid att jobba att liksom ha gjort på ett sätt i många år och sen byta det arbetssättet, det 

tar liksom tid (Lärare 4). 

En lärare i studien beskrev att det skulle kunna vara bra med ett gemensamt arbetssätt på en skola 

så att eleverna kunde uppleva en röd tråd i undervisningen. Två lärare i studien beskrev att det 

inte fanns på deras skolor.  

En lärare beskrev att föräldrar ofta har haft lite svårt att förstå den matematiken som eleverna 

arbetar med i dag och ibland ifrågasätter arbetssättet. Detta kunde leda till att lärarna måste 

försvara sitt arbetssätt och därmed jobba lite i motvind. Två lärare kunde ibland känna att 

föräldrar har ett ganska stort inflytande över undervisningen över lag i dagens skola.    Elevernas 

olika kunskapsnivåer sågs som en svårighet när det gäller återkoppling i helklass. När några elever 

har arbetat klart med uppgiften så har andra inte ens börjat. När eleverna inte var i fas med 

varandra ansåg en del av lärarna att för de elever som ännu inte påbörjat uppgiften blev 

återkopplingen inget tillfälle för lärande eftersom dessa elever kanske inte har möjlighet att följa 

med i klassens resonemang. 

Sen är det svårt i det för man vet vad man ska göra och sen blir några klara supersnabbt, några har 

precis börjat och några har inte ens fattat att de ska börja (Lärare 2). 

Även elevernas ork och tålamod att lyssna på resonemang lyftes fram som ett problem och en 

lärare poängterade att eleverna inte orkar att lyssna så länge innan de får göra de praktiska 

momenten. Två lärare ansåg att matematikboken kunde utgöra ett problem för återkoppling i 

matematik. Dels därför att boken kunde utgöra en viss stress då många elever tyckte att man var 

tvungen att räkna precis alla tal i boken. Dessutom kunde dessa lärare se att boken utgjorde ett 
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tävlingsmoment där eleverna jämförde hur långt de hade kommit och då räknade alldeles för 

snabbt men kanske inte alltid med någon djupare förståelse för vad de höll på med  

Vissa elever tycker man måste lösa alla tal i boken och det är ju inte meningen och det har man ju heller 

inte tid till (Lärare 5). 

6 Metoddiskussion 

Styrkor och brister i metoden lyfts fram och diskuteras i detta avsnitt med avseende på val av 

metod och studiens validitet och reliabilitet.  

Syftet med studien var att få en insikt över hur lärare ger elever återkoppling samt på vilken 

undervisning lärarna anser leder till återkoppling och vilket lärande återkoppling kan leda till. 

Valet blev att göra en kvalitativ intervjustudie som genomfördes med fem utbildade och 

arbetsverksamma lärare i matematik i olika årskurser. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant. Att spela in intervjuerna kan ses som en fördel då man inte behöver 

skriva ner något under själva intervjun utan kan rikta hela sin uppmärksamhet mot 

intervjupersonen istället (Kvale & Brinkmann 2009:194). Att ha tillgång till exakt det som lärarna 

i studien sade är en styrka i arbetet då man alltid kan gå tillbaka och lyssna till det som lärarna har 

sagt. Transkriberingen skedde ordagrant men med undantag för hostningar, skratt etc. En svaghet 

kan vara att transkriberingen inte innehöll information om tonfall, tystnader etc. men som 

Bryman (2008:430) poängterar så kräver transkriberingen väldig mycket tid och den tiden fanns 

inte till förfogande.  

Metoden hade kunnat kompletteras med observationer i klassrummet (Bryman 2008:354) en så 

kallad metodtriangulering (Bryman 2008:354) för att på så sätt kunna se lärarnas undervisning 

som den är och inte som de önskar att den skulle vara. Detta är en svaghet i studien.  

En svaghet i studien är också att ingen pilotundersökning gjordes. En pilotundersökning kan 

enligt Bryman (2008:258) säkerställa att frågorna fungerar så bra som man har tänkt sig och att 

undersökningen i sin helhet blir så bra som möjligt. Då det var så få informanter i denna studie 

valdes att inte göra en pilotundersökning. Hade en pilotundersökning gjorts hade frågor och 

förberedelser kunnat förändras. I första intervjun saknades till exempel en kopia av de 

kommunikativa målen i matematik vilket gjorde att läraren fick hämta Lgr 11 och detta hade 

kunnat förutspås och förbättrats.  

Urvalet av informanter har skett under kriteriet att alla deltagande lärare i studien ska vara 

behöriga matematiklärare samt undervisa i matematik. Informanterna möter upp till kriterierna 

vilket är bra för studien. Då det var svårt att få okända informanter gjordes ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman 208:433). Detta kan vara en styrka i studien då kända informanter 

kan känna sig trygga i miljön och vågar svara precis som de tänker. Det kan också ses som en 

svaghet då kända informanter kanske vet vad intervjuaren är ute efter. Dessutom är det lättare att 

läsa mellan raderna då intervjuer med personer som är bekanta. 

Studien tar hänsyn till de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet gett ut. Innan 

intervjuerna hade informanterna fått ta del av intervjuguiden och ett informantbrev som beskrev 

studiens syfte och informantens villkor för deltagande hade också mailats till intervjupersonen i 

förväg.  

För att nå en så hög reliabilitet som möjligt är det viktigt att vara noggrann. Vilken annan forskare 

som helst ska kunna följa undersökningen och nå samma resultat. Då det är en intervjustudie kan 

reliabiliteten kanske inte bli så hög då det inte är så troligt att informanterna svarar på exakt 
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samma sätt om intervjun skulle göras om av någon annan. Går det dessutom lite tid mellan 

intervjuerna kan informanterna ha kommit till nya insikter och fått nya kunskaper. Detta är en 

svaghet i studien. Kvale & Brinkmann (2008:263) menar att ett för högt fokus på reliabilitet i en 

intervjustudie kan leda till att kreativiteten hämmas. 

Validitet i kvalitativ forskning menar Kvale & Brinkmann (2009:264) mäter undersökningens 

trovärdighet, det vill säga mäter undersökningen vad den påstås att mäta? Detta är en styrka i 

kvalitativ forskning. En intervjuguide utformades och utgjorde stommen av intervjuerna. Att 

intervjuerna var semistrukturerade kan ses som en styrka då lärarnas svar till viss del styrde 

frågorna, nackdelen med en semistrukturerad intervju kan vara att informanten ibland kommer 

långt ifrån ämnet och berör sådant som inte alls är relevant för studien men är för den delen inte 

ointressant. 

7 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer arbetets resultat att diskuteras och problematiseras i förhållande 

till Björklund Boistrup (2010) men även andra didaktiska teorier om lärande i matematik och 

återkopplingens betydelse i undervisningen. 

7.1 Hur definierar lärarna begreppet återkoppling? 
Resultatet visar att begreppet återkoppling inte hade samma innebörd för alla lärare i studien. 

Repetition av tidigare lektioner eller genomförda uppgifter ansågs vara en form av återkoppling. 

När man repeterar tidigare uppgifter eller lektioner finns det kanske en risk att det blir som 

Björklund Boistrup (2010) beskriver, att lärare fokuserar på fel saker som till exempel hur 

eleverna skriver i boken eller på huruvida lösningen var rätt eller fel.  Löwing (2004) menar att 

lärare måste ha förmågan att snabbt reflektera över hur olika uppgifter kan förstås, beroende på 

de olika individerna som löser den. När läraren försårförstår eleven kan återkoppling som syftar 

till att leda till att leda elevernas arbete framåt komma till stånd (Löwing 2004). 

 Det lärarna var eniga om var att återkoppling kunde vara någon form av bekräftelse till eleverna 

som visar om de är på väg åt rätt håll och om de har förstått uppgiften. Björklund Boistrup 

(2010) menar att återkoppling som ges endast genom att läraren ger sitt samtycke, kan leda till att 

läraren hamnar i en roll som bedömare och återkopplingen får liten eller ingen effekt. Lärarna i 

studien var också överens om att återkoppling kan innebära att eleven också får en chans att 

förklara och beskriva hur de har tänkt när de arbetat med matematikuppgiften och 

däregenomdärigenom få bekräftelse att det är på väg åt rätt håll. Enligt Björklund Boistrup (2010) 

kan den typen av återkoppling där läraren visar sitt intresse för elevens visade kunskaper bidra till 

att elevernas matematiska kommunikation byggs upp i framtiden och på sikt kan eleverna blir 

mer aktiva på matematiklektionerna. En lärare poängterade att återkoppling kan se olika ut 

beroende på vad det är som ska återkopplas. I färdighetsträning kan till exempel facit eller 

miniräknare vara en snabb återkoppling som bekräftar om eleverna gjort rätt eller fel. 

Att agera samtalsparter och bollplank ansågs vara återkoppling. När läraren agerar bollplank och 

mer vägleder eleverna i undervisning kallar Björklund Boistrup (2010)  det för framåtkoppling. 

Denna framåtkoppling kan ge goda möjligheter att leda eleven vidare i sin matematikutveckling. 

Pimm (1987) betonar att det är viktigt att låta eleverna vara de som för samtalet framåt och att 

läraren måste ha en förmåga att ställa de rätta frågorna för att  hjälpaatt hjälpa eleverna med det.  

Läroplanen (Lgr 2011) beskriver tydligt att undervisning ska leda till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Genom att läraren ger eleverna en 

utmanande framåtkoppling menar Björklund Boistrup (2010) att eleverna blir mer aktiva i  
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undervisningeni undervisningen och på så vis ökareökar deras kunskaper i matematik.  Ingen av 

lärarna nämnde målen i matematik som något att hänga upp återkopplingen på, det som 

Björklund Boistrup (2010) menar är målinriktad återkoppling och kopplas till tydliga tidigare 

uppsatta mål som är kopplade till läroplanen.  

7.2 På vilket sätt och med vilket innehåll ger lärarna i studien eleverna återkoppling?  
Samtliga lärare i studien ansåg att återkoppling i matematikundervisningen nästan alltid var något 

som skedde muntligt och spontant i stunden. Återkopplingen kunde antingen ske mellan lärare 

och elev eller mellan eleverna själva. Oftast skedde återkopplingen i mindre grupper eller till hela 

klassen. Återkoppling på individnivå var inte lika vanligt förekommande. Återkopplingen kunde 

enligt lärarna i studien se olika ut för olika individer. Löwing (2004) poängterar att lärare snabbt 

måste kunna reflektera över hur olika uppgifter kan förstås och på så vis kunna ge eleven en 

återkoppling som syftar till att leda eleven framåt i sitt arbete.  Det är enligt Schleppegrell (2007) 

en komplex uppgift att både lyssna på och värdera elevernas perspektiv och samtidigt leda 

eleverna framåt i sitt arbete att kommunicera matematiskt. Det är därför viktigt att lärare 

använder korrekta matematiska begrepp i sin återkoppling (Löwing 2004). Två lärare i studien 

reflekterade över vikten av att använda korrekta begrepp i sin återkoppling, men menade att det 

kunde vara bra att använde både begrepp som eleverna förstod bättre samtidigt som man 

förtydligade med det korrekta begreppet som till exempel plus och addition. 

I den här studien var det två lärare som reflekterade över att innehållet i återkopplingen bör ha ett 

matematiskt innehåll för att leda till matematisk kunskap. Lärarna menade också att 

återkopplingen bör vara utmanande. Björklund Boistrup (2010) kallar den typen av återkoppling 

för framåtkoppling och menar att en utmanande framåtkoppling bjuder in eleverna att vara aktiva 

och utmana sig själva. Detta kan leda till att elevernas inlärning i matematik ökar. I sin diskurs 

öppenhet i matematik beskriver Björklund Boistrup (2010) att återkopplingen fokuserar på 

faktakunskaper och hantering av begrepp med en djupare förståelse för matematiken. Alla lärare i 

studien ansåg att återkoppling bör vara positivt laddad och uppmuntrande.  Några lärare i studien 

tyckte att återkoppling även kunde ske i form av beröm. Björklund Boistrups (2010) diskurs vad 

som helst duger beskriver att den formen av återkoppling medför att matematikinlärningen inte blir 

så stor.  I det klassrummet är det läraren som pratar mest och eleverna får väldigt få tillfällen till 

några djupare resonemang. Man kan luras att tro att eleverna är väldigt aktiva men som Björklund 

Boistrup (2010) poängterar så är fokus på återkopplingen oftast positivitet och beröm och detta 

leder till att matematikinlärningen inte blir så stor.  

Några lärare nämnde indirekt också återkoppling från elev till lärare som exempel när man 

stämmer av att eleverna är ”med på banan” eller gemensamt reflekterar över vad de har lärt sig 

under lektionen. Detta beskriver Björklund Boistrup (2010) i diskursen öppenhet i matematik som 

positivt då eleverna får en möjlighet att återkoppla på undervisningen men även att läraren visar 

ett intresse över hur eleverna har förstått in viss uppgift. 

 7.3 Vilket undervisningssätt anser lärarna i studien leder till återkoppling i 

undervisning? 
Samtliga lärare i studien använder sig av läromedel på ett eller annat sätt och menade att viss 

färdighetsträning måste eleverna få. Denna färdighetsträning ansåg lärarna i studien att läromedel 

kunde erbjuda. Björklund Boistrup (2010) beskriver i diskursen gör det fort och gör det rätt att slutna 

uppgifter som endast har ett rätt inte inbjuder till något meningsutbyte och därmed inte heller 

någon återkoppling. Skolverket (2009,2011) beskriver att så mycket som 90 % av all 

matematikundervisning går åt till att sitta enskilt och räkna i matematikboken vilket kan få till 
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följd att eleverna får små eller inga möjligheter att träna sin kommunikativa förmåga. Björklund 

Boistrup (2010) beskriver att framåtkoppling kan vara instruerande eller guidande och handlar då 

mest om hur eleven ska skriva i matematikboken, vilken sida eleven ska börja med eller 

förmaningar om att använda sig av linjal. Den framåtkopplingen har inget matematiskt innehåll 

och kan till synes inte heller leda till någon matematisk kunskap.   Flertalet av lärarna ansåg dock 

att deras läromedel kunde erbjuda många tillfällen till kommunikation och resonemang och 

därmed kanske också återkopplingssituationer. En lärare poängterade att läromedlens 

textuppgifter endast var uppgifter med text i och inte någon problemlösning, att 

arbetsättarbetssätt som läraren ansåg ledde till många tillfällen för kommunikation och 

återkopplingssituationer i matematikundervisningen.  

Lärarna i studien ansåg att undervisning, baserad på problemlösning där uppgifterna har öppna 

utsagor med flera olika lösningar är den undervisning som leder till mest återkoppling och 

diskussioner. Även forskning visar att det undervisningssätt där uppgifterna är öppna är att 

föredra då dessa leder till att eleverna får resonera och diskutera mer (Pimm 1987, Deal & 

Wismer 2010, Eid 1997 Björklund Boistrup 2010 Taflin 2007). I diskursen resonemang tar tid 

beskriver Björklund Boistrup (2010) att problemlösning som är undersökande och beskrivande 

ofta leder till att elevernas matematiska kunskaper är i fokus. I diskursen beskrivs också att 

kommunikationen är långsam och tystnader förekommer ofta. En lärare i studien beskrev att det 

var viktigt att låta problemlösning ta tid och att de kunde hålla på med samma tal länge. 

 Samtliga lärare i studien tycker att det är bra när eleverna har olika svar på en uppgift, då de olika 

svaren leder till intressanta matematiska diskussioner. Björklund Boistrup (2010) beskriver i sin 

diskurs öppenhet i matematik att elevernas olika svar och även felaktigheter på ett konstruktivt sätt 

kan användas som återkoppling i matematikundervisningen. Eleverna och läraren kan genom de 

olika svaren diskutera uppgiften ända till det står klart för alla elever vad som i just detta fall är 

utmärkande för en korrekt matematisk lösning. Alla lärare i studien använde sig av läromedel på 

olika sätt i sin undervisning. Två lärare i studien ansåg att läromedel till viss del kan hindra 

elevernas matematiska kommunikation och därmed inte heller leda till någon återkoppling som 

leder till matematisk inlärning. Lärarna ansåg att när eleverna enskilt räknar sida upp och sida ner 

blev återkopplingen oftast ett rätt eller fel svar och den återkopplingen leder inte till något 

matematiskt lärande. Björklund Boistrup (2010) beskriver detta i diskursen gör det fort och gör det rätt 

där återkoppling sker på procedurnivå och har ett litet eller inget matematiskt innehåll.   

Lärarna i studien beskrev att när eleverna får arbeta med uppgifter tillsammans med andra 

uppstår återkopplingssituationer naturligt. Enligt lärarna så behöver inte alltid återkopplingen 

komma från läraren utan även mellan eleverna när de tillsammans diskuterar sina uppgifter.  

Lärarna ansåg att det är tillsammans med andra som en djupare förståelse för matematik kan 

uppstå. Enligt det sociokulturella perspektivet är det samtalet mellan människor som är vårt 

främsta verktyg till att bli tänkande människor (Säljö 2010). Dessutom utvecklas 

begreppsförmågan bättre i samtal med andra (Skott et al 2010). Även läroplanen är tydlig med att 

undervisningen ska bidra till att eleverna får argumentera och föra resonemang. Dessutom ska 

undervisning leda till att eleverna kan kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang (Skolverket 2011). 

7.4 Vilket lärande leder återkoppling till i matematikundervisningen? 
Alla lärare i studien var väldigt överens om att den muntliga återkopplingen i 

matematikundervisningen kunde hjälpa eleverna att nå framförallt de kommunikativa målen i 
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matematik. Björklund Boistrup(2010) beskriver att framåtkoppling som är vägledande och utgår 

från vad eleverna kommunicerar kan leda eleverna framåt i sin matematikutveckling.  

Samtliga lärare tyckte att det var viktigt att eleverna vågar uttrycka sig matematiskt och sätta ord 

på vad de har gjort. Niss (2001) menar att det är viktigt att behärska det matematiska språket och 

kunna hantera matematiska begrepp. När eleverna fick en möjlighet att diskutera med varandra 

och sätta ord på matematiken och begreppen, ansåg lärarna att eleverna fick en djupare förståelse 

för matematiken och dess användningsområde i vardagen. Pugalee (2001) menar att eleverna som 

får en möjlighet att kommunicera mycket i matematikundervisningen både lär sig att 

kommunicera för att lära sig matematik och lär sig att kommunicera matematiskt. Några lärare 

lyfte också fram att de ansåg att återkommande matematiska diskussioner kunde leda till att 

eleverna kände sig säkrare och bekvämare i att vara aktiva på matematiklektionerna och inte 

rädda för att säga fel saker. Boistrup Björklund (2010) menar i sin diskurs öppenhet i matematik att 

när elevers olika svar utnyttjas som återkopplingssituation kan detta leda till diskussioner och 

resonemang.  

7.5 Vilka svårigheter finns det att ge återkoppling i matematikundervisningen? 

Samtliga lärare i studien ansåg att problemlösning var ett undervisningssätt som kunde leda till 

återkoppling i matematikundervisningen. Några lärare kunde poängterade att problemlösningstal 

ibland kunde vara en svårighet för eleverna då många elever ofta hade så bråttom att hitta 

lösningar för att sen rusa vidare till nästa tal. En del lärare i studien beskrev att eleverna inte 

riktigt hade tålamod att sitta för länge med en och samma uppgift. Skolverket (2011a) visar att 

undervisning ofta bygger på att eleverna arbetar enskilt i sina böcker och att detta leder till att 

eleverna får små möjligheter att utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. En lärare i 

studien som ofta arbetade med problemlösning i sin undervisning beskrev att eleverna till en 

början hade svårt att koncentrera sig för länge på en och samma uppgift men att de, ju längre in 

på terminen det gick upplevde att eleverna vant sig vid arbetssättet. En lärare kunde också 

relatera problem med undervisningen då det på dennes skola inte fanns något uttalat gemensamt 

arbetssätt vilket skulle kunna underlätta för eleverna.  

Även andra faktorer så som tid, gamla vanor, föräldrapåverkan och på vilket sätt lärarna 

organiserar undervisningen ansågs kunna utgöra en svårighet för återkoppling. 

Elevernas olika nivåer och snabbhet sågs som en svårighet då lärarna kunde uppleva att elever 

som inte var på samma uppgifter inte hade samma möjlighet att följa sin kamraters resonemang 

eller förstå vad läraren talade om. Pimm (1987) poängterar att även om elever inte är aktiva i 

klassrumsdiskussioner, ändå får en möjlighet att ta till sig det andra säger och på så vis ändå 

vinner några kunskaper ändå.  

 

7.6 Slutsats 
Studien visar att lärare har olika syn på vad återkoppling egentligen innebär vilket i sig kan vara 

ett problem som visar att lärare kanske skulle behöva ha ett enhetligt fackspråk som är mer befäst 

i hela lärarkåren, så att alla lärare talar om samma saker och med samma innebörd.  Lärarna i 

studien är eniga om att återkoppling i matematikundervisningen kan leda till att eleverna får träna 

kommunikativ förmåga i matematik men även att återkoppling och kommunikation befäster 

elevernas matematiska kunskaper på ett djupare sätt. Den undervisning som lärarna i studien 

anser leder till mest återkoppling är problemlösningsuppgifter med öppna utsagor. Lärarna i 

studien är väl medvetna om hur de önskar att undervisning i matematik ska se ut och deras 
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önskan är gott och väl förankrad i forskning. Trots lärarnas medvetenhet så ser deras 

undervisning oftast inte ut så som de önskar. Ingen av lärarna nämnde läroplanen och dess mål 

som något att fästa återkopplingen på, detta borde vara centralt i undervisningen och genomsyra 

all undervisning.  Lärarna är väldigt medvetna om och ödmjuka för det faktum att det kan vara 

deras eget undervisningssätt som ibland inte leder till så många återkopplingssituationer som de 

skulle önska. En lärare i studien beskrev att eleverna i början av terminen kunde känna en 

frustration över att hålla på med samma uppgift flera lektioner i rad, men att de vant sig efter ett 

tag. En annan önskade att skolan hade ett gemensamt arbetssätt så att eleverna upplevde en röd 

tråd i undervisningen. Kanske skulle det kunna leda till att lärarna i studien slapp ägna både tid 

och tålamod till att vänja eleverna vid att arbeta på de sätt som de alla vet skulle gynna eleverna i 

deras matematikutbildning.  Läromedlen dominerar undervisningen i de allra flesta fall. Även om 

lärarna beskriver att dessa anses vara så pass bra att de leder till kommunikation, så kanske de inte 

leder till många återkopplingssituationer då många lärare beskriver att deras egen undervisning 

kan vara ett hinder för återkoppling. Björklund Boistrup (2010) menar att resonemang tar tid och 

att elever bör vara medvetna om målen och delansvariga för sin egen undervisning något som 

kan vara svårt när undervisningen domineras av läromedel.  

8 Egna reflektioner 
Benämningarna återkoppling, feed back, formativ bedömning och bedömning för lärande är som 

jag ser det så nära besläktade att det är svårt att hålla reda på vad som är vad och om det ens är 

någon skillnad mellan begreppen. I arbetet med den har studien har jag reflekterat över hur 

viktigt det är att man som matematiklärare inte fastnar i gamla invanda mönster. Som ny lärare 

har jag naturligtvis inga mönster att falla tillbaka på men har under den tiden jag vikarierat som 

matematiklärare insett att man alltid löper en risk att ta över någon annans invanda undervisning, 

trots att man vet att det inte är på det sättet man vill undervisa. Att förändra något i 

undervisningen tar tid och kräver tålamod både från lärare och elever. Tyvärr verkar tid vara en 

bristvara i skolan och kanske i samhället i stort.  
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Bilaga 1 

Intervju inför examensarbete 
Du tillfrågas härmed om deltagande i den undersökning som kommer att ligga för grund för mitt 
examensarbete. 
 
Forskning har visat att återkoppling i matematikundervisningen är viktig. Återkoppling kan ske på 
olika sätt och beroende på hur den ges, kan återkopplingen leda till utveckling av elevers 
förmågor i matematik.  Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare arbetar med 
återkoppling i sin undervisning samt om de kan se några kopplingar mellan återkoppling och de 
kommunikativa målen i matematik. Återkoppling i den här studien skulle kunna liknas med 
bedömning för lärande, formativ bedömning eller feedback. I undersökningen deltar fem 
utbildade matematiklärare som alla har erfarenhet av eller utbildning i att undervisa i årskurs 4-6. 
Urvalet har skett genom förfrågan via mail till rektorer på 10 olika skolor samt personliga 
kontakter.  
 
Undersökningen är i form av en intervju som beräknas att ta cirka 30 minuter. För att få bästa 
möjligt resultat och undvika missförstånd skulle jag vilja spela in samtalet. Ditt deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
Resultatet av min studie kommer att presenteras i form av en uppsats på Högskolan Dalarna och 
du får självklart ta del av resultatet om du så önskar. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i 
undersökningen och i rapporteringen av resultatet kommer informanterna att avidentifieras så att 
det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Ingen obehörig kommer att få tillgång till 
materialet och materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd.  
 
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien samt min 
handledare Eva-Lena Erixon. Vi kan nås både på mail och telefon. 
  
 
Student    Handledare 
Katarina Olsson   Eva-Lena Erixon 
Mailadress: h11olska@du.se  Mailadress: eer@du.se 
Telefon: 0733619616   Telefon 023 778341 
 
Stenhamra 2015-10-12 
 

 

 

 

mailto:h11olska@du.se
mailto:eer@du.se


  

 
 

Bilaga 2  
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärare ger elever återkoppling i 

matematikundervisningen samt om lärare anser att återkoppling kan hjälpa elever att nå de 

kommunikativa målen i matematik. Inom matematiken avser kommunikationen vara att kunna 

utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar både muntligt och 

skriftligt. Här lyfts också förmågan att kunna lyssna till andras beskrivningar och förklarningar 

fram som viktigt. För att nå godkänt betyg i årskurs sex bedöms bland annat elevernas förmåga 

att beskriva och förklara matematiska begrepp. De ska också bedömas i sin förmåga att föra och 

följa matematiska resonemang och bemöta matematiska argument. Vidare ska eleverna också 

kunna redogöra för och samtala om sitt tillvägagångssätt.  

 

Vilka årskurser undervisar du i? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken behörighet har du i matematik? 

 

Hur ger du elever återkoppling? 

- Vad innebär begreppet återkoppling för dig? 

- Hur ofta ger du eleverna återkoppling? 

- Vad för slags återkoppling använder du dig av? (muntlig, skriftligt, kamrater) 

- Kan återkopplingen se olika ut för olika elever? 

- Tänker du på att skapa tillfällen i undervisningen som möjliggör återkoppling? Om ja hur 

gör du det och varför. Om nej varför inte? 

- Finns det något som hindrar dig från att ge återkommande återkoppling till eleverna? 

 

På vilket sätt anser du att återkoppling kan hjälpa elever att nå det kommunikativa målen 

i matematik? 

- Anser du att återkoppling kan hjälpa elever att nå de kommunikativa målen i matematik? 

Om ja, på vilket sätt om nej av vilken anledning? 

- Hur ger du eleverna återkoppling när det kommer till de kommunikativa målen i 

matematik? 

- Vilken typ av återkoppling anser du skulle kunna leda till lärande i 

matematikundervisningen? (syftar till, formativ, innehåll) 

- Vilket innehåll anser du att en bra återkoppling bör ha? 

 


