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Abstract: 
Denna studie undersöker hur feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå kan 
utveckla elevers resonemang när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter 
inom matematiken. De typer av resonemang som undersöks är algoritmiska och 
kreativa matematiska resonemang. Åtta elevpar från årskurs 5 fick arbeta med 
problemlösningsuppgifter och fick efterhand de behövde feedback på uppgiftsnivå 
eller processnivå. Efter genomförandet analyserades vilken resonemangstyp 
eleverna använde före och efter feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå 
getts. Resultaten visar att elever som får feedback på processnivå i större 
utsträckning utvecklar fullständiga kreativa matematiska resonemang jämfört med 
de elever som får feedback på uppgiftsnivå.  
 
Nyckelord: 
Feedback på uppgiftsnivå, feedback på processnivå, algoritmiska resonemang, 
kreativa matematiska resonemang, problemlösning  
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1 Inledning 
Under hösten 2015 genomförde jag en litteraturstudie som syftade till att 
undersöka hur feedback och beröm kan höja elevers prestation och motivation i 
matematikämnet. Resultaten visar att elever i årskurs 4-6 som får formativ 
feedback på processnivå och inte på uppgiftsnivå presterar bättre och får ökad 
motivation. Feedback på processnivå är feedback som riktas mot elevens 
tankeprocesser medan feedback på uppgiftsnivå handlar om att ge feedback i form 
av vägledning mot det rätta svaret (Hattie 2012, 161). Båda begreppen beskrivs 
utförligare senare i studien (se avsnitt 3.1.1 och 3.1.2). En möjlig uppföljning på 
litteraturstudien är att utforma och undersöka feedback på uppgiftsnivå och 
feedback på processnivå i praktiken. 
 
Matematikundervisningen i den svenska skolan idag innebär ofta att lärare visar 
hur elever ska lösa en viss typ av uppgift varefter eleverna löser ett antal liknande 
uppgifter, eller genom att läroboken innehåller lösta exempel som kan användas 
som mallar för att elever ska kunna lösa liknande uppgifter (Jonsson et al. 2014, 
21). Detta leder enligt Lithner (2008, 258) till imitativa strategier. Imitativa 
strategier hör ihop med imitativa resonemang som kännetecknas av att eleven 
försöker komma ihåg memorerade fakta och räkneprocedurer som förväntas lösa 
den aktuella uppgiften. Fortsättningsvis kommer imitativa resonemang förkortas 
IR. Matematikundervisning som uppmuntrar IR kan leda till att elever klarar av att 
lösa uppgifter utan att förstå den inneboende matematiken. Alternativet till IR 
kallar Lithner kreativa matematiska resonemang, vilket innebär att eleven skapar 
egna lösningsmetoder som den argumenterar för och förankrar i matematiken 
(Lithner 2008, 265). I fortsättningen kommer kreativa matematiska resonemang att 
förkortas KMR.  
 
Forskning har gjorts på hur elever löser problem genom KMR (Granberg och 
Olsson 2014, 48-62; Jonsson et al. 2014, 20-32). Det har visat att KMR är 
fördelaktigt för lärande i jämförelse med IR men i dessa studier undersöks inte 
interaktion mellan lärare och elev. Feedback är en viktig del av interaktionen 
mellan lärare och elev och i samband med resonemang är det med avseende på 
tidigare studiers resultat viktigt att elevens KMR uppmuntras och utvecklas. 
Eftersom min litteraturstudie fått fram resultat som visar hur feedback kan ges för 
att uppnå förbättrad prestation och motivation samt att tidigare studier visat att 
elever lär sig bättre genom KMR är feedback med avsikt att stödja resonemang det 
som kommer att undersökas i denna studie. 
 
Lithners (2008, 257) definition av resonemang är en kedja av tankar anpassade för 
att producera påståenden och nå slutsatser i problemlösning. Denna kedja av 
tankar kan bli synlig i elevernas yttranden i samband med att de löser matematiska 
uppgifter. Detta är definitionen som denna studie kommer använda sig av och för 
att ytterligare få eleverna att utveckla sin tankeprocess och uppmuntra eleverna till 
KMR kommer feedback användas i en problemlösningssituation. Enligt Lithner 
(2008, 257) är resonemanget viktigare än att själva svaret alltid blir korrekt, så 
länge meningsfulla resonemang används. För att kreativa och meningsfulla 
resonemang ska uppmuntras behövs insikter om vilken feedback som kan ges för 
att lyckas med detta. Detta leder till en forskningsfråga som vägleder 
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undersökningar om hur elevers resonemang skiljer sig åt beroende på om feedback 
ges på uppgiftsnivå eller processnivå vid problemlösning. 
 
2 Syfte och frågeställningar 
Denna empiriska studie syftar till att undersöka hur elever resonerar när olika typer 
av feedback ges vid arbete med problemlösning. Undersökningen fokuserar på 
årskurs 4-6.  
 
Följande frågeställning preciseras utifrån syftet: 
 

• Hur skiljer sig elevers resonemang åt beroende på om feedback ges på 
uppgiftsnivå eller processnivå vid matematisk problemlösning? 

 
3 Bakgrund 
I bakgrunden kommer först en presentation av vilken typ av feedback som kan 
användas för att öka elevers motivation och prestation. Vidare kommer en 
presentation om vad IR och KMR innebär. Sist tas kursplanens aspekter upp i 
förhållande till KMR. 
 
3.1 Vilken typ av feedback ska användas? 
Det är viktigt att feedback ges på rätt sätt för att den ska vara effektiv. Att ge 
feedback på elevers resultat i form av kommentarer som ”mycket bra” eller ”kan 
förbättras” är inte alltid ett bra tillvägagångsätt för elevernas fortsatta 
kunskapsutveckling. Får eleverna bara dessa korta uppmaningar på deras arbete 
eller prov ges inga direktiv om vad som behöver förbättras, varför det behöver 
förbättras och hur eleverna ska gå tillväga för att förbättra det ursprungliga 
resultatet. Detta visades tydligt i en studie som gjorts av Smith och Gorard (2010, 
33) där elever som endast fick dessa korta meningar till feedback började prestera 
sämre än övriga elever som fick feedback i form av poängsättning. Denna studie 
visar att även om tanken med att ge feedback istället för endast poängsättning är 
god ger feedbacken som beskrivs inget förbättrat resultat eller höjd motivation, 
snarare tvärtom. På vilket sätt feedbacken ges är därför mycket viktig. 
 
Ett alternativ som gett bättre resultat är formativ feedback. Den formativa 
feedbacken definieras av Dylan Wiliams (2013, 61) som att ge förslag på 
förbättringar rörande arbetsuppgiften som hjälper eleverna att komma närmare sitt 
lärandemål. Wiliams får stöd i sin teori av John Hattie och Helen Timperley (2007, 
81) som menar att formativ feedback är den mest effektiva metoden för att påverka 
lärandet och höja elevernas slutresultat. Vidare vill Wiliams att den formativa 
feedbacken ska leda till ett tänkande och inte påverka eleverna emotionellt 
(Wiliams 2013, 145). Sadler (1989, 120) ser på formativ feedback som någonting 
som kan hjälpa eleverna att minska avståndet från vad eleverna presterar och var 
målet är. Den formativa feedbacken fungerar som hjälp till att minska avståndet då 
den kan ge information som hjälper eleverna att gå vidare med uppgiften och få 
bättre slutresultat. Den kan rikta fokus på de processer som behövs för att lyckas 
med uppgiften. Den kan också ge information om vad som har missförståtts eller 
vara motiverande så eleverna lägger ner mer tid och ansträngning på uppgiften 
(Hattie 2012, 157). Två exempel på studier där den formativa feedbacken visat sig 
vara effektiv för elevers prestationer är i Jenny Greens (2014) och James Browns 
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(2007). I Browns studie tycker eleverna att bara få korta kommentarer är 
förkastligt och de vill istället ha formativ feedback som kan hjälpa dem att föra sitt 
lärande framtå (Brown 2007, 40). Eleverna i Greens studie gavs formativ feedback 
istället för korta kommentarer och poäng på deras resultat och de uppskattade den 
formativa feedbacken när de förstod syftet med den (Green 2014, 81). I och med 
den formativa feedbacken hjälptes eleverna i sina tankeprocesser och förstod hur 
de skulle göra nästa gång för att uppnå ett bättre resultat. Detta gjorde även att 
eleverna kände sig mer motiverade eftersom de visste hur det skulle göra för att 
höja sina resultat i matematiken (Green 2014, 82).  
 
Inom den formativa feedbacken finns fyra feedbacksnivåer. De fyra nivåerna är 
uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå och individnivå, där processnivån 
och självregleringsnivån anses som de mest effektiva nivåerna (Jönsson 2013, 77). 
Feedback på självregleringsnivå handlar om att hjälpa eleverna till att själva kunna 
identifiera vad för åtgärder som behövs för att de ska förbättra sina resultat eller 
prestationer (Hattie 2012, 163). Feedback på individnivå riktas till personen och 
inordnas under begreppet beröm (Hattie 2012, 164). I denna studie sätts fokus på 
feedback på uppgiftsnivå och feedback på processnivå därför förklaras dessa 
ingående i kommande avsnitt.  

3.1.1 Feedback på uppgiftsnivå 
Feedback på uppgiftsnivå handlar om att ge eleverna specifika kommentarer på 
lösningar till uppgiften. Eleverna kan exempelvis få förslag på hur den kan gå 
vidare med lösningar och vad som är rätt och fel. Det ter sig ofta i form av att i 
helklass diskutera vad för olika svar eleverna fått och hur de fått sina svar. På detta 
sätt kan alla elever ta del av allas svar och lösningar men är beroende av att alla 
elever är engagerade och intresserade av att förstå andra lösningar eller förslag på 
lösningar. Ett problem som kan uppstå med feedback på uppgiftsnivå är att det kan 
vara svårt att engagera eleverna eftersom de förmodligen inte kommer behöva 
svara på samma fråga igen och därför inte ser diskussionen som användbar 
(Jönsson 2013, 78). Denna typ av feedback är den som förekommer oftast ute i 
skolorna. Vidare är det ofta feedback på uppgiftsnivå som eleverna kopplar med 
ordet feedback (Hattie 2012, 161). I studien som gjordes av Jenny Green (2014) sa 
eleverna att deras lärare ofta gjorde på detta sätt men att det inte alltid hjälpte, dels 
för att eleverna inte alltid hade gjort fel på samma frågor och dels för att de inte 
fick hjälp på individuell nivå. De såg också en nackdel i att de inte fick hjälp där 
de själva hade fastnat i sin tankeprocess utan var tvungna att lyssna på andras 
lösningar i helklass. I denna studie har feedback på uppgiftsnivå tolkats som att ge 
elever specifika kommentarer på lösningar till uppgiften och att bekräfta om svaret 
är rätt eller fel. 

3.1.2 Feedback på processnivå 
Feedback på processnivå riktas som namnet säger mot de processer som använts 
för att skapa eller lösa uppgiften istället för att fokusera på svaren. Exempelvis kan 
läraren be eleven att försöka reda ut varför det blev fel och föreslå att eleven kan 
försöka använda sig av en annan strategi för att uppnå bättre resultat. Sådan 
feedback leder oftast till bearbetning, en större förståelse av vad det är eleven 
saknar för att nå målet och det kan även hjälpa elever att upptäcka vad de gör för 
misstag. När det kommer till att stötta elevers lärande på ett djupare plan, inte bara 
minneskunskaper, verkar feedback på processnivå vara mer effektiv än feedback 
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på uppgiftsnivå (Hattie och Timperley 2007, 93). Formativ feedback på 
processnivå är mer övergripande och inte specifik till bara en uppgift. Den vill 
istället få eleverna att förstå ett större sammanhang och en djupare förståelse för de 
matematiska processerna, för att de ska kunna lösa liknande uppgifter i framtiden 
(Hattie och Timperley 2007, 93). I studien som gjordes av Jenny Green (2014) 
framkom att feedback på processnivå var det som eleverna föredrog och lärde sig 
av mest. De fick på detta sätt hjälp att försöka hitta ett annat tillvägagångssätt för 
att lösa uppgiften eller hjälp att färdigställa uppgiften korrekt genom olika 
metoder. Likaså förstod de till nästa gång hur de ska göra för att göra en komplett 
och korrekt lösning och på detta sätt kunde eleverna lättare upptäcka misstag och 
missuppfattningar som de gjort (Green 2014, 80). I denna studie har feedback på 
processnivå riktat in sig på Hattie och Timperleys tolkning. Genom att försöka få 
eleverna att på egen hand bearbeta sina svar och få eleverna att tänka själva.  
 
3.2 Vad innebär imitativa resonemang? 
I en serie av studier undersökte Lithner elevers svårigheter att lösa 
matematikuppgifter där de inte visste en lösningsmetod i förväg (Lithner 2000, 
2003). Svårigheterna kunde i många fall förklaras med elevernas imitativa 
strategier, det vill säga att de försökte minnas fakta och lösningsprocedurer från 
liknande uppgifter istället för att försöka förstå och komma fram till hur de skulle 
lösa uppgiften. Ett exempel kan vara en elev som får uppgiften ”beräkna 52 x 53” 
och försöker komma ihåg om man skulle multiplicera baserna och addera 
exponenterna eller tvärtom, istället för att reda ut den inneboende betydelsen, det 
vill säga att 52 är samma sak som 5 x 5 och att 53 är 5 x 5 x 5. Därefter är det 
trivialt att komma fram till att basen står kvar och att exponenterna adderas. 
Erfarenheterna från dessa studier finns sammanfattade i ett ramverk (Lithner 2008) 
där elevers resonemang i samband med lösande av uppgifter definieras som 
imitativt eller kreativt. IR, uppmuntras genom rutinmässigt lärande som innebär att 
eleverna gör en mängd uppgifter som bygger på vad läraren eller boken visar dem 
och memorerar fakta och procedurer från dessa (Lithner 2008, 258). Vidare delar 
Lithner (2008, 259) in IR i två delar, memorerande och algoritmiska resonemang. 
Dessa två begrepp kommer fortsättningsvis förkortas MR (memorerande 
resonemang) och AR (algoritmiska resonemang). Med MR menas att eleven 
kommer ihåg ett redan färdigt svar och använder detta som sin strategi. 
Exempelvis kan eleverna memorera hur många centimeter en meter består av och 
på detta sätt behöver de inte göra någon uträkning när de får frågan ”hur många cm 
är 1 m”. MR används vid uppgifter som endast kräver att ett svar skrivs ned. 
Denna typ av resonemang gör att eleverna inte behöver kunna räkna ut någonting 
utan kan svaret genom att ha memorerat det (Lithner 2008, 258).  
 
En algoritm är en begränsad mängd med instruktioner för att lösa en uppgift av en 
viss karaktär, som vid rätt användning och uträkning leder till ett korrekt svar. 
Enklare förklarat är en algoritm en systematisk procedur för hur man genom ett 
begränsat antal steg utför en beräkning eller löser ett problem (Lithner 2008, 259). 
AR innebär att elevens strategi för att lösa uppgiften är att minnas en redan 
befintlig lösningsmetod. Eleverna kommer då ihåg hela lösningsprocedurer för att 
lösa uppgifter. Exempelvis för att räkna ut procentsatsen delar man delen på det 
hela och multiplicerar sedan detta med 100. Detta är en procedur som eleverna kan 
lägga på minnet om de vet att de kommer sådana uppgifter på ett prov eller att 
uppgifter handlar om detta i matteboken.  
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Att identifiera vilken algoritm som är passande att använda för olika uppgifter är 
dock svårt för eleverna (Lithner 2008, 261). Vidare menar han att det finns tre 
typer av tillvägagångssätt för att hitta rätt lösningsmetod till uppgiften. Det första 
tillvägagångssättet är att eleverna väljer väl bekanta AR. Med detta resonemang 
väljer eleven en lösningsstrategi utifrån en redan känd algoritm. Eleven tar en 
strategi den känner igen utan att egentligen veta om den löser uppgiften. Ett 
exempel är om eleverna får uppgiften "Hur mycket är 24 % av 123?". Då väljer de 
att räkna 24/123x100 därför att de kommer ihåg beräkningsproceduren, inte för att 
de vet om det löser uppgiften. Risken med detta är att det kan bli fel som i det här 
fallet (Lithner 2008, 262). Det andra tillvägagångssättet är avgränsande AR. När 
eleverna använder sig av detta resonemang väljer eleverna ut några stycken för 
dem kända strategier och beroende på vilket svar som verkar mest rimligt väljs 
alternativet ut som slutgiltigt svar. Exempelvis om man ska ta reda på hur många 
procent 123 är av 23 så väljer man att räkna 23/123 x 100 därför att procenttal 
alltid brukar bli mindre än 100. Detta kan leda till att eleverna förkastar en korrekt 
lösning som i det här fallet hade varit 123/23x100, eftersom det blir mer än 100 %. 
Följden av detta resonemang är att oförutsägbara svar kan framföras och korrekta 
svar förkastas (Lithner 2008, 263). Det sista tillvägagångssättet inom IR är guidade 
AR. Här blir eleverna guidade av antingen en person eller en text. Läraren kan be 
eleverna att räkna ut den uppställning som läraren gjort för att få fram rätt svar, 
exempelvis om en elev har svårigheter med uppgiften 5 x 14 guidar läraren genom 
att fråga ”vad blir 5 x 10?”, vad blir ”5x4?” och vad blir 50 + 20? På detta sätt 
genomför elever uträkningar genom lärarens guidning utan att behöva argumentera 
för valen av sina strategier (Lithner 2008, 263). I denna studie är det guidad AR 
som kommer att studeras.  
 
3.3 Vad innebär kreativa matematiska resonemang? 
När en elev resonerar genomgår den en tankeprocess för att lösa problemet. 
Processen börjar med att eleven ställs inför en uppgift T, sedan väljer de en 
lämplig strategi och genomför denna, Sn, och kommer fram till ett delsvar, Vn. 
Beroende på om strategin är lyckad går eleven vidare för att lösa uppgiften med 
ännu en strategi, S. Denna strategi genomförs och möjligtvis flera andra i följd för 
att till slut komma fram till ett möjligt svar, V (Granberg och Olsson 2015, 50). Se 
figur 1 av Granberg och Olssons skapad för att förstå resonemangets gång. I 
exemplet 5 x 14 skulle S1 kunna vara uppdelningen i 5 x 10 och 5 x 4, S2 
beräkningarna av 5 x 10 och 5 x 4, S3 additionen 50 + 20. Om lösningen innebär 
att eleverna skapar metoden på egen hand och motiverar den med förankring i 
matematik är resonemanget kreativt. 
 

 
 
 
 
 

(Fig 1. Vägen för en resonemangsekvens av Granberg och Olsson, 2015).  
 
För att vidare definiera KMR behöver följande tre punkter ingå: 

1. Nyhet. Resonemanget som eleven utför ska vara något nytt som skapar en 
ny sekvens eller att eleven arbetar fram en bortglömd sekvens.  
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2. Rimlighet. Eleven ska kunna argumentera för sitt strategival eller motivera 
utförandet för att kunna visa på varför slutsatsen eller svaret är rimligt och 
korrekt.  

3. Matematisk grund. Argumenten som eleven väljer ska kunna förankras i 
matematiken (Lithner 2008, 266). 

 

3.3.1 Varför ska kreativa matematiska resonemang användas? 
Vad man vill uppnå med KMR är att eleverna att utvecklas till att bli duktiga 
problemlösare istället för att bara lösa uppgifter på rutin (Granberg och Olsson 
2015, 48). KMR låter eleverna använda egenvalda metoder för att försöka lösa en 
okänd uppgift och eleverna måste argumentera för sina val istället för att imitera 
lösningsmetoder som de fått genom läromedel eller lärarinstruktioner. När 
eleverna arbetar med utmanande problemlösning utvecklar de matematiska 
kunskaper och förståelser och deras förmåga att skapa strategier för okända 
problem ökar (Granberg och Olsson 2015, 49). Granberg och Olsson hänvisar till 
resultaten i Jonsson et al. (2014, 28) som visar att elever som använder KMR när 
de arbetar med problemlösning presterar bättre på eftertester än elever som använt 
sig av AR. Från studien kan även utläsas att de elever som hade mindre 
förutsättningar att lyckas inom skolmatematiken gynnades mest av att arbeta med 
KMR och de presterade väsentligt bättre på eftertester än de elever som hade 
mindre förutsättningar att lyckas inom skolmatematiken och arbetade med AR 
(Jonsson et al. 2014, 29). Syftet med studien var att undersöka inlärningseffekterna 
efter att eleverna antingen arbetat med uppgifter som leder till AR eller till KMR 
(Jonsson et al. 2014, 23). Undersökningen genomfördes med 131 elever och visar 
på att även om eleverna som jobbade med KMR tog längre tid på sig när de 
arbetade med uppgifterna och presterade sämre vid övningstillfällena än de elever 
som jobbade med AR, en vecka efter övningstillfället presterade bättre än AR 
eleverna på ett eftertest. Jonsson et al. (2014, 29) menar att undersökningen visar 
att när eleverna måste engagera sig och anstränga sig när de jobbar med en uppgift 
leder detta dem till en djupare matematiska förståelse, vilket gör att de presterar 
bättre längre fram. I studien visas att de elever som hade minst förutsättningar för 
matematiken hade mest fördel av att få arbeta med KMR. Likaså menar Kapur och 
Bielaczyc (2011, 46) att elever som får arbeta med problemlösning som ligger 
utanför deras kunskaper och färdigheter, även om de misslyckas, under vissa 
villkor kan vara produktivt för att utveckla djupare förståelse. De menar också att 
vid problemlösning är det viktigt att låta eleverna göra fel och komma till en 
återvändsgränd. Vid detta tillfälle finns det positiva effekter på elevernas djupare 
förståelser i och med att en lärare inte går in och ger feedback på hur de ska göra 
eller ta sig vidare utan låter eleverna själva försöka komma på en ny utväg för att 
lösa problemet (Kapur och Bielaczyc 2011, 47). Vid problemlösning finns inget 
eleverna kan härma eller ta efter eftersom uppgiften inte ska kunna lösas på rutin. 
Istället måste eleverna arbeta fram egna strategier och lösningsmetoder och 
argumentera för dessa. Därför ses i denna studie problemlösning som en bra metod 
för att få eleverna att nå fram till ett fullständigt KMR.  
 
3.4 Vad säger läroplanen? 
I läroplanen (Skolverket 2011a) finns mycket som stöder KMR. I syftet för 
matematikämnet står, ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 
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värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” (Skolverket 2011a, 62). 
Vidare nämns att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan 
att argumentera logiskt och för matematiska resonemang” (Skolverket 2011a, 62). 
Tittar man sedan på de fem förmågorna kan alla knytas an till kreativa 
resonemang. Följande punkter är de fem förmågorna inom matematikämnet: 
 

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder, 

• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, 
• Föra och följa matematiska resonemang, och 
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala och om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 
2011a, 63).  

 
Samtliga förmågor kan knytas till KMR då de innehåller delar som handlar om att 
skapa strategier och att kunna motivera och argumentera för valen av strategierna. 
Av punkterna är kopplingen till IR inte lika klar. Möjligtvis kan punkten som 
innehåller att genomföra beräkningar och kunna lösa rutinuppgifter kopplas till IR.  
 
4 Teorianknytning 
I denna studie förekommer fem viktiga begrepp som används för att kunna besvara 
syftet och frågeställningen hur elevers resonemang skiljer sig åt beroende på om 
feedback ges på uppgiftsnivå eller processnivå vid matematisk problemlösning. 
Begreppen är problemlösning, feedback på uppgiftsnivå, feedback på processnivå, 
guidad AR och KMR. I detta avsnitt redogörs för hur dessa begrepp kommer att 
användas vid tolkningen av insamlad data. 
 
Problemlösning definierar Skolverket (2011b) enligt följande ”ett problem är en 
uppgift som inte är av standardkaraktär och kan lösas på rutin. Detta innebär att 
varje uppgift där det inte på förhand finns en känd lösningsmetod för eleverna kan 
ses som ett problem”. Problemlösningsfrågan måste för den sakens skull inte vara 
svår för eleverna eller ta lång tid för dem att lösa. Det som är väsentligt är att 
eleverna inte på förhand vet hur de ska lösa uppgiften för då försvinner 
problemlösningen och övergår till standarduppgift. 
 
För att det ska vara feedback på uppgiftsnivå ska det finnas en tydlig koppling 
mellan uppgiften och svaret. Feedback på uppgiftsnivå innebär att någon förser 
eleverna med information om felaktiga tolkningar och ger eleverna mer effektiva 
strategier som hjälper eleverna att bearbeta och förstå uppgiften (Hattie och 
Timperley 2007, 102). För denna studie har detta avgränsats och innebär att 
eleverna får konkreta tips och råd på hur de kan lösa uppgiften och om de börjar 
lösa den fel ges information om hur de istället kan lösa uppgiften på ett korrekt 
sätt. Eleverna får också bekräftat om deras svar är rätt eller fel. Kommentarer ges 
och en monolog förs av den som ger feedbacken. I praktiken kan feedback på 
uppgiftsnivå vara mer nyanserad men för att kunna jämföra effekten med feedback 
på processnivå har denna snävare tolkning gjorts.  
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Feedback på processnivå syftar till elevers eget tänkande och innebär istället en 
dialog mellan den som ger feedback och eleverna (Hattie och Timperley 2007, 93). 
Feedback på processnivå går djupare ned och är inte lika ytligt som uppgiftsnivå 
då den riktas mot att få eleverna att arbeta med sitt eget tänkande och inte innebär 
att eleverna får en lösningsmetod eller det rätta svaret utan att de behöver tänka 
själva. Detta gör att den ofta leder till bearbetning, en större förståelse av vad det 
är eleven saknar för att nå målet och det kan även hjälpa elever att upptäcka vad de 
gör för misstag (Hattie och Timperley 2007, 93). För denna studie har detta 
avgränsats och innebär att eleverna inte får hjälp med lösningsmetoder eller 
kommentarer på hur uppgiften kan lösas. Istället ställs frågor som kan få eleverna 
att själva reda ut varför svaret blev felaktigt eller om en annan lösningsmetod kan 
användas. Eleverna får inte någon bekräftelse på om svaret är rätt eller fel. Genom 
feedback på processnivå kan eleverna själva känna sig säkra på att de gjort rätt. I 
praktiken kan feedback på processnivå vara mer nyanserad men för att kunna 
jämföra effekten med feedback på uppgiftsnivå har denna snävare tolkning gjorts.  
 
Guidad AR innebär att eleverna inte behöver skapa egna lösningsmetoder eller 
strategier utan får en lösningsstrategi presenterad för sig och kopierar denna 
(Lithner 2008, 263). Detta innebär att eleverna inte behöver göra egna 
lösningsstrategier eftersom detta redan är givet dem. Eleverna behöver heller inte 
argumentera för lösningsstrategin eftersom de inte kommit på lösningsstrategin 
själva och då inte behöver fundera på om den är korrekt eller inte. Eleverna tar det 
givna förslaget på lösningsstrategi och använder sig utav denna metod för att räkna 
ut svaret.  
 
KMR innebär att eleverna skapar egna lösningsmetoder. När eleverna själva tar 
fram en lösningsmetod och sedan argumenterar för den med grund i matematiken 
innebär detta ett fullständigt KMR (Lithner 2008, 266). När någon utav dessa tre 
punkter saknas har inte ett fullständigt KMR genomförts, men en början till eller 
delar av det.  
 
För att svara på forskningsfrågan används definitionen för problemlösning för att 
kunna avgöra om eleverna har arbetat med liknande uppgifter tidigare och kan lösa 
uppgiften på rutin. I så fall har eleverna inte jobbat med problemlösning. Den 
feedback som ges kommer antingen vara på uppgiftsnivå och innebär att eleverna 
får lösningsförslag eller bekräftat om de gjort fel respektive rätt. Feedback på 
processnivå innebär att man vill låta eleverna tänka själva genom att ställa 
motfrågor som hjälper dem i sin tankeprocess och för dem närmre en lösning. 
Elevernas resonemang tolkas som antingen AR eller KMR. AR innebär att 
eleverna inte behöver skapa egna lösningsförslag och som motivering kan använda 
den förklaring undersökaren ger genom feedback på uppgiftsnivå. KMR innebär 
att eleverna själva skapar lösningsförslag och argumenterar för dessa grundade i 
matematiken.  
 
5 Metod 
I metodavsnittet redogörs för studiens undersökningsmetod, urval och 
genomförande. Vidare presenteras studiens validitet, reliabilitet och de 
forskningsetiska principerna.  
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5.1 Metodval 
För att skapa dataunderlag till denna studie fick 16 elever parvis lösa 
problemlösningsuppgifter i matematik. Eftersom forskningsfrågan riktar sig mot 
skillnader hos elevers resonemang ansågs en kvalitativ metod lämplig. Den 
kvalitativa metoden försöker få mycket information kring ett avgränsat ämne, 
genom att gå in på djupet i undersökningsområdet. Genom att använda en 
kvalitativ undersökningsmetod vill man få förståelse för det som hittas, liksom att 
försöka finna en mening och betydelsefulla mönster eller avvikelser (Frejes 2012, 
32). Denna metod går på djupet och det ligger mycket arbete och ansvar på 
forskaren för att kunna tolka datamaterialet som samlas in (Frejes 2012, 19). Som 
metod valdes en form av kontrollerande observationer med ett aktivt deltagande av 
forskaren. Med kontrollerande observationer menas att de som observeras inte 
befinner sig i sin naturliga sociala miljö. Istället väljs exempelvis ett rum ut för de 
medverkande där de får genomföra det som forskaren vill undersöka (Larsen 2009, 
89). I den här studien är forskaren en närvarande observatör vilket innebär att den 
deltar i interaktionen med eleverna och forskarens status som forskare är tydlig 
(Larsen 2009, 92). Vid undersökningstillfällena gjordes observationer i form av att 
eleverna fick tänka högt i hur de tänkte när de skulle lösa 
problemlösningsuppgiften och en ljudinspelning gjordes med varje par. Eleverna 
fick sitta i ett mindre grupprum närliggande sitt vanliga klassrum.  
 
5.2 Urval 
När en kvalitativ undersökning görs kan inte resultatet generaliseras då urvalet av 
medverkande är för tunt (Larsen 2009, 77). För att genomföra undersökningen 
tillfrågades en större F-9 skola om deltagande i undersökningen. Eftersom denna 
studie ämnar undersöka årskurserna 4-6 valdes en årskurs 5 ut som 
undersökningsklass. För undersökningen valdes i samråd med läraren 16 elever. 
Tillsammans med läraren sattes eleverna ihop parvis utifrån hur väl eleverna 
samarbetade. Läraren hjälpte också till att dela in eleverna enligt lärarens 
uppfattning om deras matematiska förmågor så att varje par kunde anses ha så lika 
matematisk förmåga som möjligt. Likaså delades de två feedbackgrupperna in så 
att de blev så lika som möjligt med avseende på elevernas matematiska förmågor. 
Detta för att elevernas matematiska förmåga skulle påverka möjligheterna att 
jämför grupperna så lite som möjligt. Det var endast elever som fått samtycke av 
vårdnadshavare om elevens medverkan i undersökningen som valdes ut. Denna 
urvalsstrategi liknar ett godtyckligt urval i och med att forskaren tillsammans med 
läraren valde ut vilka elever som skulle delta för att få den bästa variationen och 
representationen för hela populationen. Eleverna valdes ut efter sin ålder och 
kunskap (Larsen 2009, 77).  
 
5.3 Genomförande  
För att undersöka hur resonemang skiljer sig åt beroende på om feedback ges på 
uppgiftsnivå eller processnivå fick elever i par om två försöka att lösa ett 
matematiskt problem. Eleverna bads att tänka högt genom att förklara, 
argumentera och motivera för deras strategier för att lösa problemet. Under 
problemlösningen satt undersökaren med och gav vid behov olika typer av 
feedback till eleverna. Hälften av paren fick feedback på uppgiftsnivå och andra 
hälften av paren fick feedback på processnivå (Se avsnitt 5.3.2 hur feedbacken var 
utformad). 
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5.3.1 Problemlösningsuppgiften 
Problemlösningsuppgiften eleverna fick var en uppgift som eleverna inte på 
förhand visste hur de skulle lösa. Att eleverna inte på förhand vet hur de ska lösa 
uppgiften är viktigt, då det annars inte är problemlösning (Skolverket 2011b). Den 
första uppgiften eleverna fick var en uppgift som använts i tidigare studier och 
funnits leda till KMR (Jonsson et al. 2012, 23). Uppgiften går ut på att tändstickor 
är utlagda som kvadrater och eleverna ska räkna ut hur många tändstickor det 
behövs för olika många kvadrater i rad. Första frågan är uppbyggd på så sätt att 
eleverna genom att rita upp figuren kan lösa uppgiften. Andra frågan är svårare då 
eleverna behöver räkna ut hur många tändstickor som behövs för så pass många 
kvadrater så att det är för mycket jobb att rita upp dem. Sista frågan är till för att se 
om eleverna kan ge svar på någon sorts regel eller formel för kvadratbygget. För 
de elever som löste den första uppgiften lätt kompletterades det med en likadan 
uppgift fast med dubbelkvadrater, även den var testad i tidigare undersökningar 
och visades leda till KMR (Jonsson et al. 2012, 23). För att se 
problemlösningsuppgifterna se bilaga 2 och 3.  
 
Vid några tillfällen räckte inte uppgiften med dubbelkvadraten som en svårare 
uppgift då eleverna om de förstått principen i uppgiften med enkelkvadraterna lätt 
även löste uppgiften med dubbelkvadraterna. Vid dessa tillfällen bedömdes det att 
dessa elever måste få en annan uppgift så att någon typ av feedback behövs 
eftersom denna studie studerar resonemangens karaktär efter vilken typ av 
feedback som ges. Därför utformades en ny problemlösningsuppgift för dessa 
elever. Även denna problemlösningsuppgift valdes utifrån uppgifter som varit med 
i undersökningar innan som ledde till KMR (Jonsson et al. 2012, 23). Denna gång 
fick eleverna en fråga angående hur många torn som kunde byggas av två färger 
varav varje torn skulle vara tre klossar höga. För att se problemlösningsuppgiften 
se bilaga 4. 

5.3.2 Den designade feedbacken 
De två olika typerna av feedback som gavs (feedback på uppgiftsnivå och 
processnivå) hade i syfte att se hur skillnaden på elevernas resonemang blev när de 
gavs. Den ena gruppen om fyra par gavs feedback på processnivå. Denna feedback 
grundes på att ställa motfrågor om hur eleverna tänker, varför de väljer en viss 
strategi och när eleverna fastnade hölls istället en dialog för att reda ut problemet 
än att ge svaret till dem. Eleverna gavs med denna feedback inga ledtrådar eller 
lösningsförslag. Istället användes feedbacken som hjälpredskap för att försöka få 
eleverna själva att tänka, argumentera, motivera och värdera sina egna lösningar 
och svar.  
 
Den andra typen av feedback som gavs till de andra 4 paren var feedback på 
uppgiftsnivå. Feedback gavs då i form av ledtrådar till hur uppgifterna kunde lösas 
och eleverna fick hela tiden veta om de tänkte rätt eller om svaret var korrekt eller 
inte. När eleverna inte förstod hur de skulle göra gavs lösningsförslag och 
strategier till dem som de kunde använda. 
 
För att känna säkerhet under undersökningstillfället gjordes en feedbacks-mall, för 
att underlätta för undersökaren som i undersökningen deltog aktivt. Mallen gjordes 
genom att förutse när feedbackbehov kunde uppstå. Den var till för undersökaren 
som vid behov kunde följa denna för att se vilken typ av feedback som fick och 
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kunde ges i olika situationer. På detta sätt säkerställdes att rätt typ av feedback 
gavs. En mall gjordes för varje problemlösningsuppgift. För att se de olika 
mallarna se bilaga 5, 6 och 7.  

5.3.3 Datainsamling 
Under lösningen av uppgifterna spelades elevernas konversationer in. Eleverna 
ombads att tänka högt och förklara med ord hur de tänkte. För att eleverna inte 
skulle bli nervösa och känna sig pressade började inspelningen långt innan 
problemlösningen startade och undersökaren pratade lite om annat innan 
problemlösningen började för att eleverna skulle glömma bort att de blev 
inspelade. Ljudinspelningar valdes att användas för att undersökaren är aktiv i 
undersökningen och har därför svårt att hinna med att anteckna det som sägs. För 
att undersökaren ska kunna vara närvarande och deltagande anses det lättast att 
spela in konversationen, för att sedan kunna spela upp den senare i lugn och ro för 
analys. På detta sätt fås hela konversationen med och undersökaren kan vara aktiv 
i interaktionen med eleverna. Efter inspelningarna transkriberades de ordagrant för 
att sedan kunna analyseras.  

5.3.4 Analysmetod 
För att kunna analysera det insamlade materialet användes de definitioner på varje 
komponent i forskningsfrågan som beskrivits i kapitel 4, det vill säga 
problemlösning, feedback på uppgifts och processnivå, och AR respektive KMR-
resonemang. Som ytterligare stöd gjordes en analysmall för att tydligt kunna 
strukturera upp resultaten. I nästa avsnitt presenteras analysmallen med 
förtydliganden för vad varje punkt innebär. 

5.3.5 Analysmall 
För att kunna analysera transkriptionerna gjordes en analysmall bestående av fyra 
punkter som behövdes identifieras i varje pars session. En punktlista gjordes 
därmed enligt nedan. Punkt fem kunde besvaras när alla transkriptioner analyserats 
som en sammanfattning.  

1. Se om uppgiften innebär problemlösning - I elevernas konversation ska 
inget antyda att de löst liknande uppgifter tidigare och i så fall att de följer 
någon form av rutin. 

2. Identifiera vilken typ av feedback som ges av undersökaren - Feedback på 
uppgiftsnivå innebär att upplysa om vad som är rätt och vad som är fel. 
Vidare får eleverna konkreta lösningsförslag och ledtrådar på hur de kan 
lösa uppgiften. Feedback på processnivå innebär att eleverna inte får 
konkreta lösningsförslag och heller inte att undersökaren berätta om svaret 
är rätt eller fel. Istället ställs motfrågor till eleverna för att försöka hjälpa 
dem i sin tankeprocess.  

3. Identifiera vilken typ av resonemang som förs – Kännetecknet för 
personguidad AR är att eleverna tar över undersökarens givna 
lösningsförslag. Kännetecknet för KMR är att eleverna själva tar fram 
lösningsförslag, motiverar och argumenterar för dessa grundade i 
matematiken.  

4. Jämföra resonemang före och efter feedback – Vilket resonemang förs 
innan feedback getts och vilket resonemang förs efter feedback getts. 

5. Sammanfattningsvis titta om ett visst resonemang hör samman med att en 
viss typ av feedback gavs 
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Detta sätt gör det enklare att analysera materialet eftersom definitionen är bestämd 
och forskaren vet vad den letar efter.  
 
5.4 Validitet 
Validitet handlar om studiens relevans eller giltighet. Det är viktigt att insamling 
av data har gjorts efter vad frågeställning ska besvara (Larsen 2009, 80). Vidare 
menar Alvehus (2013, 122) att validitet avser att kontrollera om forskaren 
undersöker det som ska undersökas. För att uppnå god validitet är det viktigt att 
rätt frågor ställts vid forskningstillfället, likaså att genomförandet har gjorts enligt 
planeringen, därför är förarbetet innan undersökningstillfället viktigt (Larsen 2009, 
26). I den här studien planerades hur genomförandet skulle gå till väga mycket 
noggrant innan undersökningstillfället. Undersökningen bygger på en metod som 
använts i tidigare studier (Granberg och Olsson, 2015; Granberg, 2016), men med 
tillägg av ytterligare en aktör som ger feedback till eleverna. Forskaren hade redan 
bestämda uppgifter som eleverna skulle arbeta med och en feedbacks-mall gjordes 
så att inte forskaren skulle agera godtyckligt i den feedback som gavs. Likaså har 
studiens resultat kunna besvarat studiens frågeställning vilket också är viktigt 
(Larsen 2009,80). 
 
5.5 Reliabilitet 
Reliabilitet avser huruvida forskningsresultatet är upprepningsbart det vill säga att 
om någon annan gör samma undersökning fås samma resultat (Alvehus 2013, 
122). Om olika forskare vid olika tillfällen genomför samma undersökning och 
samma resultat visas är studiens reliabilitet hög (Larsen 2009, 81). Delar av denna 
studie har genomförts tidigare då basen och bakgrunden bygger på tidigare 
genomförda studier (Granberg och Olsson, 2015; Granberg, 2016). Just denna 
studie har dock inte prövats, men studien är noggrant beskriven och genomförd så 
att studien kan användas igen vilket kan påstås höja reliabiliteten. En annan 
forskare ska kunna följa undersökningen, göra samma tolkningar och nå samma 
resultat oavsett tid och rum (Larsen 2009, 81). Ett annat sätt att förbättra 
reliabiliteten är att göra inspelningar under undersökningen (Kihlström 2007, 232). 
Detta är någonting som varit till grund för denna studie, vilket garanterar att allt 
som sagts har kommit med och ingen information har fallit bort. Likaså ökar 
trovärdigheten genom att ha med citat (Kihlström 2007, 54), vilket har tagits med 
ifrån alla parens transkriptioner i resultatdelen (se avsnitt 6). På detta sätt har 
reliabiliteten höjts.  
  
5.6 Forskningsetiska principer 
Forskning är viktigt då den kan leda till en förbättring för samhället och 
medborgarna inom exempelvis hälsa, miljö och livskvalitet. Sägas kan att det finns 
en etisk plikt att bedriva forskning, det så kallade forskningskravet. Vidare har 
forskaren ansvar för hur de personer som medverkar i forskning behandlas och 
skyddas från skador och kränkningar via det så kallade individskyddskravet. 
Mellan dessa två krav väger forskningsetiska problem då det ska utföras god 
kvalitativ forskning samtidigt som individer som deltar ska skyddas 
(Vetenskapsrådet 2011, 16). Det finns fyra allmänna huvudkrav inom 
individskyddskravet vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vidare kan dessa krav specificeras 
ytterligare i ett antal regler (Vetenskapsrådet 1990, 6). Kortfattat innebär reglerna 
att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om vad deras uppgift i 
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projektet är och deras villkor för deltagandet. Forskaren ska även få informanten 
och undersökningsdeltagares samtycke. Vidare ska de som medverkar i 
undersökningen själva har rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de 
ska delta. Likaså ska de personuppgifter som uppkommer i samband med 
undersökningen vara skyddade och endast användas till forskning 
(Vetenskapsrådet 1990, 7-14).  
 
För att säkerhetsställa de etiska kraven i denna studie skickades ett 
informationsbrev ut till alla elevers vårdnadshavare (se bilaga 1). I brevet 
informerades vårdnadshavarna om vad projektet handlade om, vad det innebar för 
eleverna att delta, att deltagarna var anonyma, att eleverna kunde avbryta när de 
ville och hur den data som samlades in kom att hanteras. Sist i brevet gavs 
möjlighet till att genom en underskrift av vårdnadshavaren godkänna elevens 
medverkan i undersökningen. Läraren samlade sedan in lapparna och de elever 
vars medverkan blivit godkänd av vårdnadshavare inkluderades i studien. De 
elever vars vårdnadshavare inte godkände deltagandet fick göra uppgiften i alla 
fall men utan att dokumenteras för undersökningen. För att skydda elevernas 
anonymitet i studien används inte elevernas namn, istället utgör en bokstav varje 
deltagande elev. Likaså nämns inte skolans namn eller vilken kommun 
undersökningen skett i.  
 
6 Resultat 
I denna del kommer en återspegling av transkriptionerna göras utifrån den 
analysmall som gjordes för att noggrann granskning av transkriptionerna skulle 
ske (se avsnitt 5.3.5). Alla pars problemlösningssession redovisas var för sig, med 
fokus på de fyra frågorna i analysmallen. De första fyra paren fick feedback på 
processnivå och resterande fyra fick feedback på uppgiftsnivå.  
 
Analys av par A+B (Feedback på processnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Feedback på processnivå ges genomgående i hela sessionen. Undersökaren 
uppmuntrar eleverna till eget tänkande och ger inga ledtrådar. Istället hålls 
dialoger där eleverna uppmuntras att berätta hur de tänker när svårigheter uppstår. 
Ett exempel är när eleverna inte förstår ordet formel och regel.  
 
 B: Jag fattar ingenting 
 U: Får du upp någon bild av vad regler eller formel är för någonting?  
 B: Nej 
 A: Inte jag heller 
 U: Har ni hört orden någon gång? 
 A: Harry Potter har formler för att göra trolleritrick 
 U: Precis och för att vi ska kunna lösa denna uppgift måste vi också ha 
 en formel för att få rätt svar.  
 A: Ett recept på hur man ska göra? 
 B: Ingredienser? 
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 U: Ja det kan man säga, vad för ingredienser behövs för att lösa denna 
 uppgift? 
 A: 3:or 
 B: Och en 1:a 
 
3. Vilken typ av resonemang förs? 
KMR förs här under hela sessionen. Första meningarna är ett exempel på när 
eleverna för ett KMR det vill säga att de skapar en lösningsmetod och 
argumenterar för hur den fungerar. 
 
 B: Så vi ska göra 7 kvadrater…hmm vänta lite 
 A: Hur tänker du? 
 B: Om 4 är 13, så kan man, vi måste kunna räkna hur mycket 1 kvadrat tar. 
 Men det blir ju 13 och det går inte i fyrans tabell 
 A: Det behövs en mindre på denna väggen ju… (visar på pappret på den 
 yttersta tändstickan) 
 B: Vi ritar upp det eller bygga går också bra 
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
Eleverna för KMR när de försöker lösa hur många tändstickor det behövs för 50 
kvadrater. När eleverna frågar om deras svar är korrekt ber undersökaren eleverna 
att förklara hur de tänkt och om det finns något sätt att kontrollräkna om deras svar 
är rätt eller fel. När denna feedback ges fortsätter deras KMR. Eleverna skapar 
lösningsförslag och argumenterar för dessa grundade i matematiken. 
 
 A: Okej så 22 för 7 kvadrater. Hur många behövs det för 50 kvadrater? 
 B: Ehhh, vi kan göra sjuans gångertabell och se… 
 A: Ja för kolla det var ju 22 på 7.  
 B: Ja men jag vet, lyssna lyssna i sjuans tabell så går det max upp till 49 
 vilket betyder  att vi kan plussa på de här 22:orna. Så sju plus, vänta 7*7 är 
 49. 
 A: Ja så 22 gånger 7 då. Vänta jag räknar ut det. Det är 154. 
 B: Ja så behöver vi 1 kvadrat till.  
 A: Ja 1 kvadrat då, men då får vi ta bort 1 
 B: Nej vi gör 1 till kvadrat och så räknar vi hur många det finns på den 
 A: För nu har vi 154 
 B: Ja så nu blir det 154+3 som är 157 
 A: Mmm 
 B: Är det fel? (Tittar på undersökaren) 
 U: Kan ni förklara hur ni tänkte när ni räknade ut det och kanske komma på 
 ett sätt att kontrollräkna om ni har rätt eller fel? 
 B: Vi tänkte att 7 kvadrater är 22 och i sjuans tabell går det max upp till 49.  
 A: Om man tar 7*7. 
 B: Och då räknade vi att 22*7 
 A: Så 22*7 är 154 och sen så behövde ju vi en kvadrat till eftersom vi bara 
 hade 49 
 B: Och då behövs 3 till för att få 50 kvadrater  
 A: 154+3 är 157, men det behövs bara 3 för att börja en ny kvadrat. Har vi 
 använt för mycket? Vi har ju kört med fyror.  
 
Eleverna får inte rätt på hur många tändstickor det behövs för 50 kvadrater. Men 
vidare förstår de hur mönstret eller koden ser ut (efter inspelningen bad 
undersökaren eleverna räkna ut om de gjort rätt på hur många det behövdes för 50 
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kvadrater och då fick eleverna 151 tändstickor, vilket är ett korrekt svar). Även här 
förs KMR efter feedback på processnivå getts.  
 
 U: Kan ni utveckla det med hjälp av matematiska tecken? 
 B: Och en 4:a också väl? 
 A: Nej eller? 
 U: Om jag ber er om 80 kvadrater hur hade ni räknat ut det då? 
 B: 80*3 
 A: Plus 1, den tändstickan i slutet, det blir 241 
 U: Om jag istället vill ha 70 kvadrater hur gör ni då? 
 A: 70*3 + 1 
 U: Nu har ni skapat en regel. Kan ni förstå varför? 
 A: Vi tar alltid gånger 3 plus 1. 
 
 
Analys av par C+D (Feedback på processnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Feedback på processnivå ges genom hela sessionen. Undersökaren uppmuntrar 
eleverna till eget tänkande och ger inga ledtrådar. Ett exempel är när undersökaren 
frågar hur eleverna tänker.  
 
 U: Hur tänker ni? 
 C: Vi har redan en kvadrat, så vi behöver bara lägga på dessa 3. Så 25 sen 
 plus 6 till det  är 31. 31 stycken behöver vi för 10 kvadrater 
 D: Sen så 31*5 i så fall för att få 50 kvadrater 
 
3. Vilken typ av resonemang förs? 
Under hela sessionen förs KMR. Eleverna börjar av sig själva med att föra ett 
KMR.  
 
 C: 7 kvadrater hur mycket tar 3 kvadrater till om man redan har de här 4 
 kvadraterna. 
 D: Då ska vi väl ta 13 dividerat på 4? 
 C: Nej vänta det är, vänta 13…Först så tar vi det här okej 13 sen så behövs 
 det 3 för att göra en till alltså om man redan har kvadrater. Så 3*3 
 eftersom 4 kvadrater upp till  7 är ju 3. Så 3*3 är 9. Så alltså 9 stycken. 
 Håller du med? 
 D: 9 stycken till väl? Så 13+9 alltså 22. 
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
När undersökaren ger feedback på processnivå försätter eleverna att föra KMR. Ett 
exempel är när eleverna har fått fram ett svar (ett felaktigt svar) och undersökaren 
ger feedback genom att be eleverna kontrollräkna sitt tidigare svar med hjälp av 
formeln de gjort. Efter feedbacken fortsätter eleverna att föra KMR och kommer 
fram till att deras tidigare svar varit felaktigt, men med hjälp av formeln kunde de 
upptäcka sitt fel.  
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 C+D räknar ut 31*5 
 
 D: Det blir 155 
 
 C+D läser nästa uppgift 
 
 C: 3*X + 1. För vi får inte glömma den här (Pekar på den första 
 tändstickan). 
 U: Kan ni nu med hjälp av denna regel ni kommit fram till kontrollräkna 
 era tidigare svar? 
 D: Okej då tar vi 3*50 
 C: Ja och det blir 150, sen plus 1. Vänta jag tror vi har gjort något fel på när 
 vi räknade ut hur många tändstickor det behövs till 50 kvadrater. Den här 
 femman…Hmm 3*50 är 150 sen plus 1. Ja vi har gjort ett fel. Jag gångade 
 den här första tändstickan med 5, så egentligen ska det bara vara 151. Nu är 
 det rätt. 
 U: Håller ni båda med? 
 C+D: Ja. 
 
 
Analys av par E+F (Feedback på processnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Under hela sessionen ger undersökaren feedback på processnivå. Detta par 
behövde mycket feedback och många motfrågor ställs för att försöka få eleverna 
att själva utvecklas sin tankeprocess och lösningsstrategier.  
 
 U: Hur tänker du? 
 E: Jag tänker att jag ska plussa det för vi fick ju 22 här och sen står det 
 50 där och då plussar vi med 50 till. 
 U: Kan man kontrollera om svaret är rätt? 
 E: Man kan ställa upp det och man kan kontrollräkna med miniräknare 
 F: Jag tror det är 72 
 U: Kan man se om svaret är rimlig på något sätt? 
 
3. Vilken typ av resonemang förs? 
I denna session förs en början till KMR vid några tillfällen. Eleverna har egna 
lösningsförslag men kan inte ge en fullständig argumentation för sina lösningar.  
 
 F: Jag har ett svar 
 U: Förklara, berätta hur du har gjort 
 F: Jag la upp tändstickorna i sånna fyrkanter som det stod där (pekar på 
 kvadraten på uppgiften) i 7 stycken för det skulle man göra och sen så 
 räknade jag tändstickorna och när jag väl hade lagt klart dem så behövdes 
 det 28 tändstickor för att få 7 sånna. 
 
En början till KMR förs även här. Men likaså uteblir en fullständig argumentation 
för lösningen.  
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 E: Ska vi testa 22 + 40? 
 F: Mmm 
 E: Det är 72  
 U: Hur tänker du? 
 E: Jag tänker att jag ska plussa det för vi fick ju 22 här och sen står det 50 
 där och då plussar vi med 50 till. 
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
Efter att feedback på processnivå getts förs oftast en början till KMR som i 
föregående exempel.  
 
 E: Det är 72 
 U: Hur tänker du? 
 E: Jag tänker att jag ska plussa det för vi fick ju 22 här och sen står det 50 
 där och då plussar vi med 50 till. 
 
 Ibland förs inget resonemang alls utan feedbacken besvaras bara med 
 ett enkelt svar.  
 
 U: Kan man kontrollera om svaret är rätt? 
 E: Man kan ställa upp det och man kan kontrollräkna med miniräknare 
 F: Jag tror det är 72 
 U: Kan man se om svaret är rimlig på något sätt? 
 E: Man kan avrunda 
 
 
Analys av par G+H (Feedback på processnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Feedback på processnivå ges genom hela sessionen, med undantag på två 
meningar som har tendens till att vara feedback på uppgiftsnivå. Den första 
meningen kan verka ledande. Men svaren visar att eleverna inte uppfattar den så. 
Den andra kan också ge eleverna en uppfattning om att de gjort rätt. Men här 
bekräftar svaren att eleven ändå är säker på sin sak. 
 
 U: Är ni nöjda? 
 G: Vänta jag ska kolla…ja jag kommer inte på nån mer 
 H: Inte jag heller 
 
 U: Det svarade du snabbt på, varför är svaret 2? 
 H: För att det är två färger och det är en kloss och jag får inte sätta ihop 
 dem 
 
3. Vilken typ av resonemang förs? 
I detta exempel försöker eleverna forma lösningsstrategier för att få ett svar på hur 
många torn som kan byggas av högst två färger. Eleverna för början till ett KMR, 
eftersom de försöker komma på hur de olika tornen kan byggas.  
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 G: Hur många torn som är exakt… 
 H: Vi kan göra ett torn som bara är orange 
 G: Mmm för det var ju högst 2 färger 
 H: Och så en till med bara orange 
 
 H bygger 2 orange torn  
 
 G: Men det står ju högst 2 så då behöver man inte använda… 
 H: Och sen en hel gul  
 G: Som är exakt 3 klossar höga, då kan man också ha 2 som är gula och 1 
 orange 
 H: Ja 
 G: Vänta 
 
 G bygger ett torn 
 
 H: Det är ju 2 färger 
 G: Ja och då kan man ha såhär också 
 
 G bygger ytterligare ett torn 
 
 G: Sen tvärtom också med orange 
 
Vidare förs fullständigt KMR här då eleverna argumenterar för sina svar och 
lösningsförslag och förankrar det i matematiken.  
 
 U: Okej då säger jag såhär, om tornen skulle varit 2 klossar höga. Hur hade 
 ni gjort då? Hur många torn hade ni fått då? 
 H: Dubbelt 
 G: Man hade kunnat bygga lika många 
 U: Hur tänker ni? 
 G: Jag tänker att man tar bort den översta klossen på alla 
 H: Jag tror bara man kan göra 2, för om man bara har två färger kan man 
 bara göra 2 olika designer 
 G: Nej jag kom på det, jag kom på svaret! Man kan ha, vänta hur va det 
 nu…jag försöker komma på hur det var. De här kan man ju tar bort så blir 
 det 1, eller 2 klossar och sen de här 
 H: Det blir ju lika många 
 G: Nej för om man tar bort den översta så blir ju dessa likadana, ja dessa 
 går inte gör om man tar bort 1 blir de likadana. Ja L hade rätt det går bara 2  
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
En början till KMR förs av eleverna då de skapar en egen lösningsmetod och efter 
feedback getts så argumenterar och motiverar eleverna för sina lösningar och ett 
fullständigt KMR förs. Se ovanstående exempel. Vidare förankrar eleverna sina 
lösningar i matematiska grund.  
 
 U: Okej men då ska jag ställa en klurigare fråga, hur många torn hade 
 kunnat göras med 4 klossar? 
 G: Jag vet jag vet!! 16, för att först var det 2, sen blev det dubbelt och då 
 blev det 4, 4 dubbelt är 8 och 8 dubbelt är 16 
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Analys av par I+J (Feedback på uppgiftsnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Här ges feedback på uppgiftsnivå genom hela sessionen. Ledtrådar och 
lösningsförslag ges av undersökaren.  
 
 U: Börja med första frågan och titta på hur kvadraterna är byggda och om 
 ni kan se något mönster eller samband. Hur är första kvadraten byggd och 
 hur är resten byggda? 
 
 J: 155 
 U: Det är inte helt rätt, för om ni tittar här så har ni nu räknat med den 
 första tändstickan 5 gånger när den bara ska vara med första gången. Så ni 
 måste ta bort 4 st tändstickor 
 I: Jahaa så 155-4? 
 
3. Vilken typ av resonemang förs? 
I det första stycket är det tydligt att eleverna tar efter undersökarens förslag på hur 
de kan lösa uppgiften. AR förs och de har ingen anledning argumentera för sin 
påbörjade lösning. 
 
 U: Börja med första frågan och titta på hur kvadraterna är byggda och om 
 ni kan se något mönster eller samband. Hur är första kvadraten byggd och 
 hur är resten byggda? 
 I: Då kan man tänka först den kvadraten (pekar på den första kvadraten) 
 J: Men det är ju så att om man gör en kvadrat, då är det ju bara 3 eftersom 
 den sitter ihop med den andra 
 I: Ja exakt för om man till exempel gör så en kvadrat och sen en kvadrat 
 till så sitter de inte ihop så då måste man sätta ihop dem istället 
 J: Ja precis så då ritar vi bara tre, tre, tre till så har vi 7 kvadrater 
 
Vid några ställen finns dock en påbörjan till KMR. Eleverna försöker på egen hand 
räkna ut hur många tändstickor det behövs till 50 kvadrater och för ett 
resonemang.  
 
 J: Okej nästa fråga då, hur många tändstickor behövs för 50 
 kvadrater…eehhmm…det blir ju lite svårt att rita upp 
 I: Vi kan räkna hur många det behövs för 10 stycken och multiplicera det 
 med 5. 
 J: Ja okej hur många finns det i 10 stycken då? 
 J: Ehhmm men 22+3+3+3 
 I: Ja 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31. 31 
 J: Och så tar vi 31*40 för att få 50 
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
Efter feedback på uppgiftsnivå getts förs oftast AR. Här har precis undersökaren 
förklarat att man hela tiden tar antalet kvadrater multiplicerat med 3 och sedan 
lägger till den första tändstickan.  
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 U: Njae om jag vill lägga till den för jag tog bort den innan…vilket 
 räknesätt använder man om man vill lägga till något? 
 I: Addition 
 J: Aha vi ska lägga till 1…mmm 
 I: 64 +1 och då är det lika med 265. Svar 265 
 
Många gånger upprepar eleverna det undersökaren sagt. Eleverna tar 
undersökarens ord för att argumentera för sin lösningsstrategi, vilket leder till 
ytligt resonemang utan förankring i matematik.  
 
 U: Gånger är ju nästan lättare när vi ska ta så stora tal, det går ju snabbare 
 I: Ja vi kan ju ta multiplikation för det kan ju vara lite enklare  
 J: Och det går ju lite snabbare att räkna ut än att ta plus 
 
I vissa fall finns en början till KMR. Men efter feedback på uppgiftsnivå förs AR 
(genom att undersökaren guidade eleverna i två steg).  
  
 J: Ja okej hur många finns det i 10 stycken då? 
 J: Ehhmm men 22+3+3+3 
 I: Ja 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31. 31 
 J: Och så tar vi 31*40 för att få 50 
 U: Men nu har ni ju räknat ut hur många det behövs för 10 kvadrater då 
 behöver ni ju  bara multiplicera med 5 
 J: Ahh just det. Vi tar det gånger 5 
 
 I+J gör en uppställning och räknar 31*5 
 
 J: 155 
 U: Det är inte helt rätt, för om ni tittar här så har ni nu räknat med den 
 första tändstickan 5 gånger när den bara ska vara med första 
 gången. Så ni måste ta bort 4 st tändstickor 
 I: Jahaa så 155-4? 
 U: Ja precis, hur mycket blir det? 
 J: 151 
 I: Ja 151 
 U: Det är rätt svar 
 
 
 
 
Analys av par K+L (Feedback på uppgiftsnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Undersökaren ger feedback på uppgiftsnivå genom nästan hela sessionen med 
undantag på ett ställe där feedbacken mer liknar feedback på processnivå. Dock är 
det i slutet när eleverna redan kommit på lösningen så det anses inte påverka 
elevernas resonemang för att få fram lösningen.  
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 L: Ja så när man kör uppåt är det 2, 4, 6, 8, 10 
 U: Ahh vänta nu varför sa du 6? 
 L: Oj nej vänta 2+2 är 4, 4+4 är 16, 16+16 är 32 
 
3. Vilken typ av resonemang förs? 
Det finns påbörjan till KMR då eleverna själva kommer med lösningsförslag, men 
de hinner aldrig slutföras. När eleverna får se bilden av hur de ska göra börjar de 
bygga olika varianter som bilden inte visat.  
 
 U: Jag kan visa er ett exempel, här är ett torn byggt med 3 klossar högt med 
 max 2 färger (Visar en utav tornen) 
 L: Jaahaaa och sen är det kanske 2 blå och en röd, man får bara ha 2 färger? 
 (Tittar på undersökaren) 
 U: Ja bara 2 färger, så nu får ni bara använda er av röd eller blå 
 K: Då kan jag göra såhär (bygger på bredden) 
 L: Nej 3 klossar höga torn 
 U: Ja precis och ni ska undersöka hur många olika varianter det går att 
 bygga med 2 färger? 
 K: Jättemånga 
 
 K+L börjar bygga med små klossar 
 
I vissa fall förkommer AR då eleverna tar lösningsmetoden från undersökaren. 
 
 U: Nej inte denna gången…ni har ju redan nästan byggt den, men ni 
 behöver byta plats på färgkombinationen. 2 torn till går att bygga…vilka 
 platser kan den blå klossen sitta på…? 
 K: Ahh vänd upp och ner på denna…och denna. Vi bygger 2 som är upp 
 och ner av dessa 
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
I fallen där eleverna påbörjar ett KMR stannas det upp utav feedback på 
uppgiftsnivå. 
 
I detta exempel ber undersökaren eleverna att tänka på hur många varianter det 
hade blivit om det istället varit 2 klossar höga torn, men fortfarande med högst 2 
färger. Eleverna får fram svaret 4 och undrar sedan om de verkligen har gjort rätt 
och får snabbt feedback på uppgiftsnivå av undersökaren. Elevernas fortsatta 
konversation visar inga tecken på resonemang kring hur många torn som är 
möjliga eller varför det är just 4.   
 
 L: Nej det måste vara fler det kan inte bara vara 4? 
 K: Nej det går inte på fler sätt…eller? (Tittar på undersökaren) 
 U: Nej det är helt rätt…så om jag säger… 
 
Likaså i detta exempel. Eleven har tänkt ut en egen lösning på hur ett torn kan se 
ut, en början till KMR. Efter feedback på uppgiftsnivå gör eleven inga försök till 
att resonera kring sin strategi utan nöjer sig med att lösningen är korrekt.  
 
 K: Måste de va…Kan jag bygga den såhär? (Visar ett torn med bestående 
 av endast röda klossar för undersökaren) 
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 U: Ja det går bra, det står ju högst 2 färger 
 L: Ahh smart 
 K: Ja jag tänkte väl 
 
 
Analys av par M+N (Feedback på uppgiftsnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Feedback på uppgiftsnivå ges. Med undantag på en mening där en fråga ställs till 
eleverna som egentligen är feedback mer på processnivå. 
 
 M: Aha 16 
 U: Ja varför det? 
 M: För du tar det dubbelt varje gång 
 
 3. Vilken typ av resonemang förs? 
Eleverna för en början KMR då de skapar egna lösningsförslag efter att de fått tips 
på hur de kan bygga de olika tornen.  
 
 N: Har du kommit fram till något? 
 M: Mmm 
 N: Vaddå? 
 M: RBB, BRR, BBB, RRR, RRB 
 N: Okej 
 M: Hur många har du? 
 N: Vänta jag kan göra såhär också 
 U: Har ni kommit fram till något? 
 M: Ja jag har 7 st 
 N: Jag har 1,2,3,4,5,6,7,8. 8 
 
Sedan är resonemangen en början till KMR hela tiden då eleverna själva får tänka 
ut svaren även om undersökaren leder dem mycket.  
 
 U: Jo såhär till exempel röd, blå är en kombination, finns det fler? När det 
 bara får vara 2 klossar högt? 
 N: Ja blå, blå 
 M: Röd, röd 
 U: Finns det fler? 
 N: Nej 
 U: Jo en kombination till finns 
 N: Hmm okej… 
 M: Ja vi kan vända den upp och ner också (pekar på röd, blå) 
 U: Ja precis. Hur många kombinationer har ni då? 
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
Eleverna för en svag början till KMR, men efter att ha fått feedback varken 
motiverar eller argumenterar eleverna för sina lösningar. De får istället mycket 
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hjälp och undersökaren uppmuntrar inte eller ger plats till så mycket eget 
tänkande.  
 
 U: Kan ni se något mönster i detta? 
 M: Ehhm jaa vänta… 
 N: I fägerna? 
 U: Nej mer i antalet torn beroende på hur högt det är… 
 M: Ja okej ja då vet jag, så här typ ehhmm 
 U: Låt mig visa genom att skriva såhär (1 kloss hög 2 varianter, 2 klossar 
 höga 4 varianter, 3 klossar höga 8 varianter). Hur många skulle kunna 
 byggas med 4 klossar höga torn?  
 M: Aha 16 
 
 
Analys av par O+P (Feedback på uppgiftsnivå) 
 
1. Uppfyller uppgiften kraven för att vara problemlösning? 
Ja. Eleverna vet inte på förhand hur de ska lösa uppgiften och nämner inte under 
arbetets gång att de gjort en liknande uppgift innan.  
 
2. Vilken typ av feedback ges? 
Under hela sessionen ges feedback på uppgiftsnivå av undersökaren.  
 
 O+P läser frågan 
 
 O: Jag förstår inte alls, vad man ska göra? 
 U: Ni ska räkna ut hur många tändstickor det behövs för att göra 7 
 kvadrater. Titta här det behövs 3 stycken tändstickor för att bygga en ny 
 kvadrat. Hur många tändstickor behöver du då lägga för att få 3 kvadrater 
 till? 
 O: Ska jag lägga ut tändstickor? 
 U: Ja det kan du göra, eller räkna det i huvudet. Vad är 3+3+3? 
 O: 9 
  
3. Vilken typ av resonemang förs? 
Eftersom undersökaren börjar med att ge tydliga instruktioner och ledtrådar på hur 
eleverna ska göra och fortsätter så genom hela sessionen för eleverna endast AR.  
 
 U: Ja det kan du göra, eller räkna det i huvudet. Vad är 3+3+3? 
 O: 9. Och sen? (Tittar på undersökaren) 
 U: Sen tar du 9+13 och vad blir det? 
 O: 22 
 P: Ja 22 
 
 O+P läser nästa fråga  
 
 P: Hur ska vi göra för 50 kvadrater då? Det är ju jättemånga…(tittar på 
 undersökaren) 
 U: Om ni minns vad jag sa i början så behöver vi ta 3 nya tändstickor varje 
 gång vi bygger en ny kvadrat. Alltså kan vi ta så många kvadrater vi vill ha 
 och multiplicera det med 3. Men vi får inte glömma den fösta tändstickan 
 här (pekar på en tändsticka i den första kvadraten).  
 O: Okej…så hur räknar vi då? 
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 P: Jag vet inte 
 U: Ni räknar 50*3+1 
 O: Okej vänta 
  
 O+P räknar 50*3 i huvudet och sen plus 1 
 
 P: 151, ha jag var först 
 O: Jaja men jag fick också det till 151 
 
4. Jämför resonemang som förs före och efter feedback ges 
Eleverna märker direkt i början att de inte behöver göra så mycket själva eftersom 
undersökaren hjälper dem. Detta gör att eleverna inte försöker komma fram med 
en egen lösningsstrategi varken före eller efter feedbacken ges. Eleverna för AR 
genom hela sessionen. Se exemplet ovan.  
 
6.1 Sammanfattning av resultat  
För att sammanfatta det som kan ses genom analysen som gjorts förekommer 
KMR i någon form i någon del av problemlösningssessionen oavsett om feedback 
på uppgiftsnivå eller feedback på processnivå getts i alla par utom ett (par O+P). 
Detta visar att eleverna av sig själva oftast börjar arbeta med KMR (de kommer 
fram till ett eget lösningsförslag). Efter att eleverna har påbörjat KMR har en 
början till KMR utvecklats till ett fullständigt KMR när feedback på processnivå 
getts (eleverna har tagit fram ett eget lösningsförslag och bygger vidare på detta 
genom att argumentera och motivera för sina strategier och grundar detta i 
matematiken). Motsatt till detta fortsätter inte eleverna att utveckla sina KMR till 
fullständiga KMR när feedback på uppgiftsnivå ges, istället börjar eleverna 
använda AR (eleverna har tagit fram ett eget lösningsförslag men argumenterar 
och motiverar inte för sina strategier och grundar inte det i matematiken). AR 
förkommer bara i de fall där feedback på uppgiftsnivå ges. Alla elever fick fram ett 
korrekt svar oavsett feedbacksnivå, med undantag för ett tillfälle då eleverna inte 
kom fram till ett svar och det var när undersökaren endast gav feedback på 
processnivå (par E+F).  
 
7 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras den undersökande studiens tillvägagångssätt och 
resultat. I metoddiskussionen diskuteras för och nackdelar med studiens val att 
genomföras och i resultatdiskussionen tas de två viktigaste punkterna som kan ses 
utifrån resultatet upp. Den första handlar om hur feedback på uppgiftsnivå 
respektive processnivå bidrar till att skilja elevers resonemang åt och det andra 
stycket diskuterar hur man kan göra när feedback på processnivå inte leder till att 
eleverna kommer fram till en korrekt lösning. 
 
7.1 Metoddiskussion 
Valet av att göra en kontrollerad observation kändes som det bästa alternativet för 
studiens syfte, att tar reda på hur elevers resonemang skiljer sig åt efter att de fått 
olika typer av feedback. Med hjälp av denna metod gavs resultat som kunde svara 
på syftet och frågeställningen. Det negativa med denna metod kan vara att eleverna 
tas ifrån deras vanliga sociala miljö för att gå in i ett annat rum för att genomföra 
undersökningen (Larsen 2009, 89). Det kan leda till att eleverna blir nervös och 
känner sig spända vilket i vissa fall kanske påverkat elevernas prestationer. Å 
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andra sidan kanske vissa elever tvärtom skärper sig och koncentrerar sig extra då 
de känner att situationen är speciell och betydelsefull. Valet av att plocka ut paren 
en och en i ett annat rum för att lösa problemlösningsuppgifterna var nödvändig då 
inspelningar gjordes och att det var viktigt att de andra eleverna som i sin tur 
skulle lösa problemlösningsuppgifterna inte fick höra hur sina kamrater löste 
uppgiften. Då skulle problemlösningsuppgifterna inte längre vara problemlösning 
då de skulle vetat hur de skulle lösa den i förväg (Skolverket 2011b). Det var även 
nödvändigt att plocka ut paren en och en eftersom forskaren behövde delta i alla 
sessioner. Därför kunde inte paren göra problemlösningsuppgifterna samtidigt.  
 
Alla sessioner med elevparen spelade in vilket är en fördel för att verkligen få med 
allting och inte missa någonting som sägs. Detta värderas också högt för att 
förbättra studiens reliabilitet (Kihlström 2007, 232). Det som kan vara negativt är 
att eleverna blir nervösa och känner sig spända över att de blir inspelade. För att 
förhindra att detta skulle uppstå i så stor utsträckning som möjligt började 
forskaren att spela in långt innan eleverna skulle börja med 
problemlösningsuppgiften och pratade först om lite annat för att få eleverna att 
slappna av och glömma bort att de blev inspelade. Eleverna blev också 
informerade om att deras inspelning inte skulle spelas upp för någon utom 
forskaren och att inspelningen inte skulle betygsättas. Detta sades dels för att 
informera eleverna om sina etiska rättigheter (Vetenskapsrådet 1990, 7-14) men 
även för att eleverna inte skulle känna sig pressade till att behöva prestera.  
 
Det godtyckliga urvalet som gjordes för att välja ut vilka som skulle genomföra 
undersökningen påverkar studien på så sätt att den inte kan generaliseras vilket kan 
ses som en brist i arbetet. Dock valdes studien att göras med en kvalitativ metod 
vilket oftast inte går att generalisera eftersom de är för få deltagande (Larsen 2009, 
24). Likaså kan lärarens indelning av paren så att båda hade ungefär lika förmåga 
inom matematiken vara felaktig då det är en bedömning som görs utifrån egna 
uppfattningar. En stor fördel hade varit, som i Jonsson et.al. (2014) att kunna testa 
elevernas kognitiva förmåga innan studien genomfördes för att få en så korrekt 
indelning som möjligt. Dock gavs inte tiden för detta vilket gör att lärarens 
indelning anses som det bästa alternativet.  
 
En styrka i arbete är att allting genomförts, planerats och dokumenterats med 
noggrannhet för att få fram ett korrekt resultat. Detta höjer reliabiliteten och 
innebär att en annan forskare kan genomföra undersökningen vid ett annat tillfälle 
(Larsen 2009, 81). För att minska godtyckliga tolkningar har teoretiska och 
metodologiska aspekter av nyckelorden i studien, problemlösning, feedback på 
uppgiftsnivå, feedback på processnivå, KMR och AR noggrant beskrivits.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Formativ feedback handlar om att leda eleverna till sitt mål. Den formativa 
feedbacken definieras av Dylan Wiliams (2013, 61) som att ge förslag på 
förbättringar rörande arbetsuppgiften som hjälper eleverna att komma närmare sitt 
lärandemål. Tittar man på denna definition låter det mycket som feedback på 
uppgiftsnivå (Hattie 2012, 161) vilket denna studie visar sig leda till AR. Inom 
många ämnen är förslag på förbättringar kring uppgiften säkerligen mycket 
hjälpsamt men inom matematiken kan detta göra så att eleverna mestadels bara når 
fram till en början av KMR eller endast använder sig av AR. När eleverna bara 
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utför början till KMR eller endast AR kan det leda till ytliga matematiska 
kunskaper. Istället vill man få eleverna att nå djupare kunskaper genom att 
argumentera för lösningar med förankring i matematik vilket leder till att de 
presterar bättre inom matematiken (Jonsson et al. 2014, 28). När elever arbetar 
med problemlösning nås en djupare förståelse och man bör inte alltid ge eleverna 
ledtrådar eller förslag på lösningar när de fastnar (Kapur och Bielaczyc 2011, 47). 
På detta sätt kan man uttrycka att formativ feedback inom matematiken bör 
användas men förslagsvis inte på samma grunder som för andra ämnen eftersom 
matematikämnets karaktär till stor del är problemlösande och i mindre grad än 
många andra skolämnen bygger på faktakunskaper. Den här studien visar att 
formativ feedback på processnivå bör ges för att eleverna då kan uppnå ett 
fullständigt KMR. Detta synliggörs då eleverna utvecklar sin början till KMR till 
ett fullständigt KMR när undersökaren ger feedback på processnivå. Genom att 
ställa frågor istället för att kommentera på deras arbete ges möjlighet till en vidare 
tankeprocess för eleverna. När feedback på processnivå ges visas att eleverna 
börjar argumentera för sina lösningar och de grundar även sina teorier i 
matematiken och ett fullständigt KMR uppstår. En viktig del i att eleverna når ett 
fullständigt KMR är för att eleven då har större möjlighet att utveckla 
matematikens fem förmågor då de fem punkterna på något sätt handlar om att lösa 
problem, välja strategier och metoder, föra matematiska resonemang och 
argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011a, 63). 
Om istället feedback på uppgiftsnivå ges, vilket är den som förekommer oftast ute 
i skolorna (Hattie 2012, 161), efter att eleverna har börjat resonera med KMR 
fullföljs inte deras KMR. Vidare ges det därför inget synligt bevis på att eleverna 
jobbar med alla fem förmågor vid detta tillfälle. Istället visas endast att eleverna 
arbetar med en av punkterna som handlar om att välja strategier och metoder och 
de övervägande punkterna som handlar om att kunna argumentera och motivera 
sitt svar försvinner (Skolverket 2011a, 63). 
 
I undersökningen var det ett par som behövde lång tid på sig för att lösa uppgiften 
och de fick mycket feedback på processnivå (par A+B). Likaså var det ett par som 
också arbetade länge med uppgiften och fick mycket feedback på processnivå men 
som inte lyckades lösa uppgiften (par E+F). Båda dessa par är elever som kan 
tänkas ha mindre förutsättningar att lyckas inom skolmatematiken. Att ett par 
lyckades och ett par inte lyckades kan tolkas med att feedback på processnivå kan 
behöva stöttas upp i de fall där eleverna inte kommer någonvart även efter att 
mycket feedback på processnivå getts. En tanke är att eleverna som fick feedback 
på processnivå men inte klarade att lösa uppgiften kan vara ovana vid att få 
feedback på detta sätt och i och med det kände de sig förvirrade när denna 
situation uppstod. I detta fall kändes det som att det var en blandning av förvirring 
och att eleverna inte hade koll på det matematiska och hur de kunde lösa 
uppgiften. Viktigt när man talar om elevers förutsättningar att klara 
skolmatematiken är att det inte nödvändigtvis säger allt om deras förutsättningar 
att klara matematik. Om elever inte klarar skolmatematiken bör man i första hand 
undersöka hur den undervisning som förmedlar skolmatematiken är utformad. 
Nämnas bör också att detta sätt att använda feedback på processnivå är en 
avgränsning som gjorts för att lättare kunna jämföra feedback på de olika nivåerna. 
I praktiken behöver inte feedback på processnivå vara så renodlad som i 
sessionerna med eleverna utan kan till viss del överlappa mot feedback på 
uppgiftsnivå. Till exempel kan eleverna få hjälp med att starta ett första steg till 
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KMR genom att de får ett förslag till lösningsstrategi (Lithner 2008, 266). Detta 
hade kanske dessa elever blivit hjälpta av och efter det hade eleverna kunnat jobba 
utifrån de givna strategierna och sedan kunnat argumentera för varför det blev rätt, 
knyta an de till matematiken och på så sätt avsluta ett fullständigt KMR. Det är 
dock viktigt att i största möjliga mån låta eleverna själva arbeta med KMR genom 
feedback på processnivå eftersom elevernas då kan nå djupare matematiska 
kunskaper, framför allt för de elever som har mindre förutsättningar att lyckas i 
skolmatematiken som i studier visats gynnas mest av att arbeta med KMR 
(Jonsson et al. 2014, 29). Frågan är om elever med mindre förutsättningar att 
lyckas i skolmatematiken i allmänhet får möjlighet att arbeta med matematiken 
genom KMR och få feedback på processnivå. Det kanske möjligen är så att de i 
skolvardagen exkluderas från det och istället får arbeta med rutinuppgifter och 
med kända lösningsmetoder som leder till AR och i huvudsak får feedback på 
uppgiftsnivå. Om så är fallet motsätter det sig Jonsson et al. (2014, 29) tankar som 
menar att när eleverna måste engagera sig och anstränga sig när de jobbar med en 
uppgift leder detta dem till en djupare matematiska förståelse än när de bara löser 
uppgifter på rutin med givna lösningsmetoder. Även fast eleverna kan få hjälp på 
traven med en lösningsstrategi arbetar de med matematikens syfte då Skolverket 
menar att syftet är att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 
värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” och ”undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och för 
matematiska resonemang” (Skolverket 2011a, 62).  
 
Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas och i det fall där eleverna inte löste 
uppgiften hade förhoppningsvis träning och vana i att få feedback på processnivå 
hjälpt dem att tillslut kunna lösa uppgifterna genom bara feedback på processnivå 
och på så sätt helt på egen hand föra ett fullständigt KMR. Men som nämnts 
tidigare behöver inte feedback på processnivå alltid vara så renodlad som i denna 
studie för att ändå nå god effekt på elevernas matematiska inlärning. 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie bygger på ett experiment utanför vanlig undervisning och 
klassrumsmiljö. Resultatet visar att elever som får feedback på processnivå lättare 
utvecklar ett fullständigt KMR, men att i klassrummet idag förekommer oftast 
feedback på uppgiftsnivå (Hattie 2012, 161), vilket i denna studie visas inte 
utveckla elevernas början till KMR och i vissa fall leda till AR. Sett till detta 
resultat vore det intressant att implementera feedback på processnivå i den vanliga 
undervisningen i elevernas vanliga klassrumsmiljö. Ett försök att få lärarna ute på 
skolorna att använda sig mer av feedback på processnivå kräver mycket arbete 
både på lärarsidan men även för eleverna. Både lärare och elever kan vara vana vid 
att ge och få feedback på uppgiftsnivå och att ändra till processnivå kan vara 
komplext och en stor process. Båda parter ska vänja sig och förstå innebörden och 
skillnaden av att använda feedback på uppgiftsnivå jämfört med feedback på 
processnivå. När implementeringen gjorts hade det varit intressant att se om 
resultaten av elevernas matematiska förmågor hade ökat när feedback på 
processnivå använts i elevernas dagliga undervisning.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

 
 

 

 
 
 

 
Information om en studie gällande hur feedback på olika 
sätt kan skilja på elevers resonemang inom matematiken. 
 
Hej alla vårdnadshavare till eleverna i klass 5 på XXX! 
 
Mitt namn är Denice D’Arcy och jag läser min sista termin på Grundlärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna i Falun. Jag har precis skrivit mitt första examensarbete och håller nu på att skriva mitt andra. 
Detta examensarbete ska undersöka hur feedback på uppgiftsnivå och feedback på processnivå kan 
utveckla elevernas resonemang. Studien är en påbyggnad av en studie som redan gjorts av en 
forskargrupp som heter LICR, learning mathematics by imitative and creative reasoning, som 
undersöker hur elever lär sig genom olika typer av resonemang.  
 
För att få underlag till min empiriska studie kommer jag att delta under en matematiklektion för att 
lyssna och interagera med eleverna. Underlaget kommer bestå av ljudinspelningar av mig och eleverna 
när de försöker lösa ett matematiskt problem tillsammans. Det kommer inte ske någon typ av 
fotografering eller intervju med varken elev eller lärare utan endast ljudinspelningar. 
 
Alla som deltar i denna undersökning är garanterad anonymitet och det gäller även skolans namn och 
kommun. Det material som samlas in kommer endast användas till denna undersökning och det är 
endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till det insamlade materialet. Vidare kommer 
insamlat material förstöras så fort examensarbetet är godkänt. Resultatet kommer att presenteras i en 
uppsats som publiceras på Högskolan Dalarna.  
 
Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn får deltaga i denna undersökning. Deltagandet i undersökningen 
är helt frivilligt, vilket innebär att eleven när som helst kan avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Om eleven 
väljer att avbryta sin medverkan kommer hans eller hennes information inte ingå i undersökningen.  
 
Om frågor eller funderingar uppstår gällande denna undersökning så tveka inte att kontakta mig eller 
min handledare. Vi finns här för att möta era frågor och funderingar.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Denice D’Arcy 
 
 
Denice D’Arcy Jan Olsson 
e-post: h12denda@du.se           e-post: jao@du.se 
Studerande Handledare 
 
 
Godkännande av elevens deltagande i undersökningen: 
 
Elevens namn: _______________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift: ____________________________________________________ 
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Bilaga 2,3 och 4 – Problemlösningsuppgifter  
 
Kvadrater av tändstickor. 
 
Här är en kvadrat gjord av 4 tändstickor:  
 
 
 
 
 
 
 
När man sätter samman kvadrater i en rad ser det ut som figuren här 
under:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Till 4 kvadrater i rad behövs 13 tändstickor. 
 
 

• Hur många tändstickor behövs för att få 7 kvadrater i rad? 
 
 
 

• Hur många tändstickor behövs för att få 50 kvadrater i rad? 
 
 
 

• Försök förklara med en regel eller formel för hur många 
tändstickor det behövs för X kvadrater i rad? 
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Kvadrater av tändstickor. 
 
Här är en dubbelkvadrat gjord av 7 tändstickor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När man sätter samman dubbla kvadrater i en rad ser det ut som figuren 
här under: 

 
 
Till 5 dubbelkvadrater i rad behövs 27 tändstickor. 
 
 

• Hur många tändstickor behövs för att få 8 dubbelkvadrater i 
rad? 

 
 

• Hur många tändstickor behövs för att få 40 dubbelkvadrater i 
rad? 

 
• Försök förklara med en regel eller formel för hur många 

tändstickor det behövs för X dubbelkvadrater i rad? 
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Torn av klossar. 
 
Hur många olika torn som är exakt tre klossar höga kan byggas med 
högst två färger på klossarna? 
 
 
 
 
Exempel att visa elever som inte förstår:  
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Bilaga 5, 6 och 7 – Feedbacksmallar 
 
Enkelkvadraten 
 
Situationer Reaktion Feedback KR Feedback AR/IR 
Förstå uppgiften Några kommer att 

förstå på egen hand och 
börja diskutera hur de 
ska lösa uppgiften andra 
kommer att vara osäkra 
på om de förstått 

Om de vill ha något 
bekräftat be de berätta 
hur de tänker 

Förklara hur de ska 
göra: ”Lägg till 3 för 
varje ny kvadrat” 

Hur många för 7? De flesta kommer 
troligen att rita eller göra 
ett konkret 
tankeexperiment. Några 
kommer fortfarande att 
vara osäkra  

Be de berätta hur de 
tänker. 
Fråga hur många det 
skull behövas för 5. 
Be dem förklara varför 
de fungerar 

”Om ni lägger till en 
kvadrat får ni 3 till” 
”Om ni lägger till 
ytterligare en kvadrat 
får ni ytterligare 3 till” 
”Tänk att ni lägger till 
3 för varje” 

Hur många för 50? Några kommer att ha 
strategin att räkna fram 
svaret. 
Några kommer att ha 
strategin att rita. 
Möjliga räknescenarier: 
50*4, 50*3+1, 49*3+4, 
16*10 (alltså de räknar 
ut hur många för 5 och 
multiplicerar det med 
10) 

Om de har strategin 
rita: ”Hur skulle ni göra 
för att räkna ut hur 
många utan att rita?” 
 
Vid 50*4 och 16*10:  
Fråga om det finns 
något sätt som de kan 
kontrollräkna att de 
tänkt rätt. 
 
Vid 50*3+1 och 
49*3+4: Fråga om det 
finns något sätt som de 
kan kontrollräkna att 
de tänkt rätt. 

Om de har strategin 
rita: Förklara hur man 
kan göra för att räkna 
istället.  

Regel eller formel Några kommer inte 
förstår vad det betyder. 
Vissa kommer förstå 
och börja jobba med en 
formel eller regel. 

Berätta vad de tror det 
betyder. Ha en dialog 
om vad som menas 
med regel/formel.  

Förklara att i och med 
att det tillkommer 3 
vid varje kvadrat och 
det är bara vid första 
kvadraten det blir en 
extra tändsticka blir en 
regel/formel 3*X + 1 

När lösningen är klar  Berätta hur ni löste 
uppgiften (var envis 
med att fråga varför de 
gjorde på ett visst sätt) 

Berätta hur ni löste 
uppgiften (var envis 
med att fråga varför de 
gjorde på ett visst sätt) 

 
 

Dubbelkvadraten 
 
Situationer Reaktion Feedback KR Feedback AR/IR 
Förstå uppgiften Förhoppningsvis förstår 

alla vad uppgiften går ut 
på i och med att 
föregående var liknande. 
Om några inte förstår. 

Om de vill ha något 
bekräftat be de berätta 
hur de tänker 

Förklara hur de ska 
göra: ”Lägg till 5 för 
varje ny dubbelkvadrat” 

Hur många för 8? De flesta kommer 
troligen att rita eller 
göra ett konkret 

Be de berätta hur de 
tänker. 
Fråga hur många det 

”Om ni lägger till en 
dubbelkvadrat får ni 5 
till” 
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tankeexperiment.  skull behövas för. 
Be dem förklara varför 
de fungerar. 

”Om ni lägger till 
ytterligare en 
dubbelkvadrat får ni 
ytterligare 5 till” 
”Tänk att ni lägger till 5 
för varje” 

Hur många för 40? Några kommer att ha 
strategin att räkna fram 
svaret. 
Några kommer att ha 
strategin att rita. 
Möjliga räknescenarier: 
40*7, 40*5+2, 39*5+7, 
27*8 (alltså de räknar ut 
hur många för 5 och 
multiplicerar det med 8) 

Om de har strategin 
rita: ”Hur skulle ni 
göra för att räkna ut 
hur många utan att 
rita?” 
 
Vid 40*7 och 27*8:  
Fråga om det finns 
något sätt som de kan 
kontrollräkna att de 
tänkt rätt. 
 
Vid 40*5+2 och 
39*5+7: Fråga om det 
finns något sätt som de 
kan kontrollräkna att 
de tänkt rätt. 

Om de har strategin 
rita: Förklara hur man 
kan göra för att räkna 
istället.  

Regel eller formel Några kommer inte 
förstår vad det betyder. 
Vissa kommer förstå 
och börja jobba med en 
formel eller regel. 

Berätta vad de tror det 
betyder. Ha en dialog 
om vad som menas 
med regel/formel.  

Förklara att i och med 
att det tillkommer 5 vid 
varje dubbelkvadrat 
och det är bara vid 
första kvadraten det blir 
två extra tändstickor 
blir en regel/formel 
5*X + 2 

När lösningen är klar  Berätta hur ni löste 
uppgiften (var envis 
med att fråga varför de 
gjorde på ett visst sätt) 

Berätta hur ni löste 
uppgiften (var envis 
med att fråga varför de 
gjorde på ett visst sätt) 

 
 

Torn av klossar. 
 
Situationer Reaktion Feedback KR Feedback AR/IR 
Uppgiften Några kommer att 

förstå på egen hand 
och börja diskutera 
hur de ska lösa 
uppgiften andra 
kommer att vara 
osäkra på om de 
förstått 

Om de vill ha något 
bekräftat be de berätta 
hur de tänker 

Förklara hur de ska göra: ”Första 
tornet kan tex bestå av röd, blå, röd” 
Visa en bild på ett torn 

Hur många olika 
varianter finns det? 

Några kommer börja 
rita/bygga, några 
kommer försöka 
tänka i huvudet hur 
olika de kan placeras. 
Om de fortfarande 
behöver hjälp 

Be de berätta hur de 
tänker och tillsammans 
försöka lista ut hur ett 
exempel kan se ut. Kan 
de sedan göra flera egna 
exempel? 

”Om den första är röd, blå, röd är det 
1 sätt. Om det andra tornet sedan 
består av blå, röd, blå är det 1 sätt osv. 
Kom på fler sätt och räkna hur många 
det finns” 

Om eleverna 
fortfarande inte löst 

Vissa kommer 
fortfarande vara 

Berätta varför ni tror ni 
har fått rätt antal 

”Om ni tar de två första tornen kan de 
vara blå och röd. Alltså 1+1 sätt. De 
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uppgiften osäkra på om de gjort 
rätt eller glömt något 
sätt och på så sätt inte 
fått fram rätt svar 

varianter nu. Hur tänker 
ni? 

kan sedan exempelvis vara 
blå,röd,blå/blå,röd,röd/röd,blå,röd 
och tvärtom. Det blir 1+3+3+1= 8 

När lösningen är klar  Berätta hur ni löste 
uppgiften (var envis med 
att fråga varför de gjorde 
på ett visst sätt) 

Berätta hur ni löste uppgiften (var 
envis med att fråga varför de gjorde på 
ett visst sätt) 

 
 
 
 


