
 

 

 

     Examensarbete 

Hur elever upplever 

återkoppling i matematik 
Ur perspektiv från elever i matematiksvårigheter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Kristina Falk 

Handledare: Helena Roos & Andreas Ebbelind 

Examinator: Jeppe Skott 

Termin: HT16 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: avancerad 

Kurskod: 4PP70E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka elever i matematiksvårigheter upplevelser om 

återkoppling i matematik och hur det skedde. Detta skedde genom intervjuer med elever 

i matematiksvårigheter. Resultatet är att eleverna i studien upplevde återkoppling från 

lärare som positiv och kopplad till prov och bedömning.  
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1 Inledning 
 

I mitt arbete som lärare i matematik har jag under detta läsår haft en klass i årskurs 8 med 

några elever i matematiksvårigheter inkluderade både i klassrummet och i 

undervisningen. I klassen fanns det dessutom många elever som hade väldigt dåligt 

självförtroende i matematik. Just denna klass har jag haft sen årskurs 7 och under årskurs 

7 hade vi en traditionell undervisning med mycket enskilt arbete i matematikböcker och 

den mesta bedömningen var prov efter varje kapitel, men även bedömning under 

lektionerna. Då de flesta eleverna och framför allt elever i matematiksvårigheter vid varje 

skriftligt prov uttryckte att de inte kunde visa sina kunskaper på ett rättvist sätt samt i de 

skriftliga proven visade eleverna inte sina förmågor på samma nivå som de hade visat 

under lektionstid. Vid ett tillfälle i årskurs 8 när vi skulle börja med ett nytt arbetsområde 

funderade jag på vilket sätt jag skulle bedöma eleverna så att de kunde visa sina förmågor 

på ett rättvist sätt. Jag började då titta i styrdokumenten om bedömningssätt. I kursplanen 

i matematik står det ingenting om vilka bedömningssätt som ska ske, det vill säga att det 

måste inte vara skriftliga prov.  

 

Jag diskuterade med klassen på vilket sätt de ville bli bedömda i relation till 

kunskapskraven i matematik. Vi kom överens om att återkoppling/feedback under 

lektionstid var det bästa sättet att bedöma och vi bestämde även att vi inte skulle ha något 

skriftliga prov på arbetsområdet. I och med detta arbetssätt började jag fundera på hur 

elever och framför allt elever i matematiksvårigheter uppfattar återkoppling från lärare 

och vilken roll återkopplingen spelar för deras utveckling i matematik.  

 

Efter höstterminen med detta nya arbetssätt genomfördes utvärdering av undervisning 

och bedömning genomfördes i klassen. Den visade att de flesta eleverna tyckte att 

matematiken blivit lättare samt att de flesta av dem strävade efter förståelse i ämnet, när 

de fått kontinuerlig återkoppling varje lektion. Eleverna i matematiksvårigheter uttryckte 

att det hade blivit mindre stress att de inte behövt räkna ett visst antal uppgifter till ett 

prov utan ta sig tid att förstå vad de gjorde. Min reflektion blev därefter om det är vanligt 

för elever i matematiksvårigheter eller detta var unikt för dessa elever i just denna klass? 

Det blev startpunkten för denna studie.  
 

Således behandlar denna studie återkoppling till elever i matematiksvårigheter ur ett 

elevperspektiv samt återkopplingens roll för elevers utveckling i matematik. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur elever i matematiksvårigheter upplever 

återkoppling i matematik. 

 

● Hur anser elever i matematiksvårigheter att återkopplingen från lärare i matematik 

sker? 

● Om den sker, vilken roll anser elever i matematiksvårigheter att återkopplingen 

har på deras utveckling i matematik? 
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2 Bakgrund 
 

Frågeställningarna i denna studie handlar om hur elever i matematiksvårigheter upplever 

lärares återkoppling i matematik. För att belysa dessa frågor behövs det kunskaper dels 

vilka elever är i matematiksvårigheter samt vad återkoppling är. Därför kommer denna 

bakgrund att behandla dessa två teman.  

 

2.1 Vad är matematiksvårigheter? 
 

I inledningen är det skrivet om traditionell undervisning. Med traditionell undervisning 

menas en undervisning som utgår ifrån läroboken och prov. Den traditionella 

matematikundervisningen utgår från vissa grundläggande antagande kring elevers lärande 

i matematik (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Ett sådant antagande är att 

matematikämnet är hierarkiskt uppbyggt och lärs stegvis i en bestämd ordning, lika för 

alla. Detta antagande innebär att det matematiska stoffet måste läras i en viss ordning och 

stoffet ifrågasätts inte utan läroboken styr. Vissa moment som att till exempel lära sig 

räkna tal innan algebra introduceras anses vara självklara. En annan variant av detta 

antagande är att eleverna måste ägna sig åt grundläggande, isolerande färdigheter innan 

de kan tillämpa dessa på matematiska problem (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). I 

vår skoltradition har helklassundervisning och försök till individualisering inom klassens 

ram varit vanligaste arbetsformerna. Individualiseringen är och har många gånger varit 

hastighetsindividualisering, där eleverna arbetar framåt i egen takt. (Wallby, Carlsson & 

Nyström, 2001). Nackdelen med hastighetsindividualisering är att det kan bli en dold 

nivågruppering där inte alla elever hinner med alla moment.  

 

Matematikundervisningen och just traditionella undervisningsmetoder kan vara en orsak 

till att elever kommer i matematiksvårigheter (Ahlberg, 2001). Jess, Skott och Hansen 

(2009) skriver om att fokus vid elever i matematiksvårigheter bör ligga på bland annat 

matematikundervisningens form och undervisning samt de förväntningar som eleven 

möter istället för fokus på eleven och dess svårigheter. Förväntningarna från lärare kan 

komma från de antagande som lärare gör om elever i matematiksvårigheter. Det finns ett 

antal olika antagande om elever i matematiksvårigheter. Ett antagande om dessa elever är 

att en elev som arbetar långsamt har svårt att förstå och lära matematik men det behöver 

inte stämma (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Ett annat antagande om elever i 

matematiksvårigheter är att om elever har svårigheter med ett avsnitt i matematik har de 

även svårigheter med andra områden. Detta antagande innebär att vissa elever kan 

betraktas som lågpresterande i andra moment än de som de har svårigheter i matematik 

(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Ett tredje antagande är att elever har vissa 

förutbestämda möjligheter att lära matematik. Detta antagande hör mycket ihop med hur 

vi uppfattar begåvning. I de styrdokument som styr dagens skola finns inte begåvning 

med, men däremot elevernas förutsättning, förmåga och behov. Begåvning har tidigare 

betraktats som en biologisk faktor som har varit bestämd i genetisk och därmed bestämd 

från början om elevens förutsättningar (Wallby, Carlsson & Nyström, (2001). Ett fjärde 

antagande om elever i matematiksvårigheter är att elever lär sig bäst om de undervisas 

tillsammans med andra som har liknade förkunskaper och förutsättningar. Att elever 

tänker och förstår olika kan istället utnyttjas i undervisningen (Wallby, Carlsson & 

Nyström, 2001). 
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Ett begrepp som ofta tas upp i diskussioner om matematiksvårigheter är dyskalkyli. 

Lundberg och Sterner (2009) skriver att begreppet dyskalkyli är problematiskt för att det 

inte är ett väl avgränsat och entydigt fenomen. De skriver att dyskalkyli är endast 

konstitutionell problematik dvs. en grundläggande oförmåga att handskas med tal och 

kvantiteter. Deras översättning på definitionen, som Brittiska utbildningsdepartementet 

presenterade, är […] ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska 

färdigheter. Personer med dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de saknar 

en intuitiv förståelse av ta och har problem med att lära sig talfakta och procedurer. Även 

om de ibland kan komma med ett korrekt svar eller använda en korrekt metod, gör de 

detta mer eller mindre mekaniskt och utan självtillit. (Lundberg & Sterner, 2009 s 7). I 

definitionen av dyskalkyli är fokus på eleven och dess svårigheter och att begreppet inte 

är enhetlig. Därför kommer inte begreppet användas i denna studie då denna studie är 

fokus på undervisning.   

 

Ahlberg (2001) utgår ifrån en förklaringsmodell av matematiksvårigheter där orsakerna 

kan vara pedagogisk-didaktiska, psykologiska, sociologiska och/eller medicinisk-

neurologiska. Pedagogiska-didaktiska förklaringar till matematiksvårigheter kan vara 

stora klasser, outbildade lärare, brist på kompentensutveckling, traditionella 

undervisningsmetoder och brist på tid. Psykologiska förklaringar kan vara att eleven har 

koncentrationssvårigheter, blockeringar eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. 

Sociologiska förklaringar kan vara att eleven kommer ifrån understimulerad miljö samt 

att skolsystemet missgynnar barn med invandrarbakgrund. Medicinska/neurologiska 

förklaringar kan vara att eleven har en hjärnskada eller annan fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning. Dessa områden måste vägas in för att förstå eleven i problem 

(Ahlberg, 2001). Jess, Skott och Hansen (2009) skriver att det är viktigt att använda 

beteckningar/diagnoser som har fokus på omgivningens roll och medansvar istället för 

fokus på eleven och dess svårigheter. De har valt att ha beteckningen elever i 

matematiksvårigheter för att ha fokus på kulturella och sociala faktorer, 

matematikundervisningens form och undervisning samt de förväntningar som eleven 

möter. Av samma skäl har jag i denna studie valt att använda beteckningen elever i 

matematiksvårigheter. 

 

En orsak till elevers problem att lära sig matematiska symbolers innebörder och 

platsvärden kan vara att de har språkliga svårigheter. I matematiska textuppgifter kan den 

allmänna läsnivån påverka förståelsen. I sina uppgifter krävs det att eleven kan plocka ut 

given information som ska tolkas och integreras med andra data för att komma fram till 

ett svar (Sterner & Lundberg, 2002). 

 

Att lyckas i matematik är viktigt och om eleverna inte gör detta kan det leda till avsky 

och leda för matematikämnet. Ahlberg (2001) skriver att betydelsen av emotionella 

aspekter betonas mer och mer i forskning om matematiksvårigheter. Elevernas attityder 

och förhållningssätt i matematik spelar stor roll. En bristande tilltro till den egna förmågan 

har betydelse. Detta forskningsområde är benämnd som mathematics anxiety. 

Mathematics anxienty är att eleven känner ett tillstånd av obekvämhet runt att utförandet 

av matematiska uppgifter (Ma & Xu, 2004). Ett annat sätt att beskriva mathematics 

anxienty är att eleven känner en känsla av spänning, oro och rädsla i situationer som 

innebär matematikrelaterade aktiviteter (Suinn & Winston, 2003). Studier visar att 

mathematics anxienty är kopplad till sämre matematisk prestanda (Carey et al., 2016). 

Forskning, skriver Ahlberg (2001), har visat att motivation, intresse, självförtroende, 

villighet att ta risker, tolerans för osäkerhet och förmåga att inte ge upp påverkar 

prestationerna i positiv riktning. Ängslan och brist på självförtroende får motsatt effekt. 
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Elever som har utvecklat emotionella blockeringar kan få problem med matematiken. 

Dessa blockeringar behöver inte handla om hela matematiken utan en elev kan få 

svårigheter i ett visst moment och får därigenom kunskapsluckor och hamnar i en ond 

cirkel. Eleverna kan då uppfatta sig själva som dumma och annorlunda än sina 

klasskamrater och det kan leda till att eleverna, efter många års misslyckande och 

svårigheter, undviker allt som har med matematik att göra. Elevernas attityder till 

matematik har en avgörande betydelse för deras förhållningssätt och påverkar deras 

lärande (Ahlberg, 2001). 

 

2.2 Vad är bedömning? 
 

Återkoppling hör ihop med det bedömningsuppdraget som svenska lärare har. De har ett 

dubbelt bedömningsuppdrag i och med det är en formativ process, där bedömning 

används för att skapa förutsättningar för ökat lärande och god måluppfyllelse samt att 

lärare ska värdera elevers resultat i förhållande till uppsatta kunskapsmål för 

betygssättning (Gyllander Torkildsen, 2016). I denna studie är fokus på det första 

bedömningsuppdraget, den formativa processen för ökat lärande och god måluppfyllelse.  

Det första bedömningsuppdraget uttrycks som Skolans uppdrag är att främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Lgr 11 s 9). Det står 

även i skollagen (Kap 3 3 §) att; alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 

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

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

2010:800). Detta innebär att lärare bör känna till varje elevs förutsättningar. I Lgr 11 

beskrivs det att undervisningen ska anpassas till varje elev. Det står även att elevernas 

lärande och kunskapsutveckling ska ha sin utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. 

Bedömningen ska relatera till det uttalade kunskapsuppdraget. Detta uppdrag vilar på den 

kunskapssyn som finns i skolans styrdokument. Enligt denna kunskapssyn finns det olika 

kunskapsformer, vilka är: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet (Skolverket, 

2011). Dessa kunskapsformer ska balanseras i undervisningen så att de bildar en helhet 

för eleverna. Primärt handlar bedömning om att samla in olika typer av information om 

arbetsprestationer och att tolka dessa. Syftena med bedömning är, enligt Skolverket 

(2011), att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra 

praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. Syftet med kartläggning kan vara 

beskriva utgångspunkten, hitta en startpunkt eller ligga till grund till beslut om 

individuella insatser. I och med det finns ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem ska 

elevernas kunskaper sättas i relation till ämnesplaners kunskapskrav. Syftet med detta är 

att kunna jämföra elevernas resultat och arbetsprestation med kunskapskraven i det 

aktuella ämnet. Skolverket (2011) skriver att det är viktigt att återkopplingen inte bara 

handlar om hur långt eleven har nått utan den även är en vägledning för elevens vidare 

kunskapsprocess. Bedömning kan ske i praktiska moment och då kan eleverna få konkret 

och direkt återkoppling på sin kunskapsutveckling. Skolverket (2011) skriver att lärare 

kan använda elevernas resultat i olika bedömningssituationer till att utvärdera hur 

undervisningen har gått önskat resultat.  
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Resultatet i en studie som har gjorts (Gyllander Torskildsen, 2016), visar att elevförståelse 

för bedömning kan delas upp i tre kategorier. Avgörandet av vilken kategori en utsaga 

placeras i ligger i beskrivningen av bedömningens utvärderande funktion och dess 

användning. Gyllander Torskildsen (2016) skriver att kategorierna har hierarkisk olika 

kvalitetsnivåer: prestation, förståelse och lärande. I studien uttalande kan kategoriseras 

som prestation är nära besläktade med prov, summativa bedömningar och betyg. Elever 

relaterar dessa uttalande bedömningen till ämnesfakta och till hur de kan eliminera fel. 

Uttalande som kategoriserades till förståelse är kopplade till klargjorda mål och feedback 

vilket därmed är länkade till den formativa bedömningen. I denna kategori fanns en stor 

spridning från uttalande från elever som förstår sambandet mellan utbildningsmål och 

undervisning och lärande till uttalande från elever som beskriver vad de behöver göra för 

att förbättra en uppgift. Uttalande som kategoriserades som lärande visade på en mer 

utvecklad förståelse för bedömning. Prestation innebär prov, betyg och feedback på 

personnivå. De elever som förknippar bedömning med prestation är de elever som har 

minst utvecklad uppfattning om för bedömningens roll i lärande. Förståelse är att elever 

har börjat utveckla sin förståelse för bedömningens roll i kunskapsutvecklingen, men de 

kan inte fullt ut integrera feedbacken i de egna lärstrategierna. Lärande är att elever kan 

relatera bedömning till sitt lärande och till framtida behov. Kunskapen om denna 

uppdelning om elevförståelse kan vara central vid utformningen av undervisning- och 

läraraktiviteter, diagnoser och formativa bedömningsprocesser, vilka som ska möta 

elevers behov (Gyllander Torkildsen, 2016). Gyllander Torkildsen (2016) skriver även 

att det finns en tydlig koppling mellan lärarens praktik, elevens förståelse och 

utvecklingen av bedömningspraktikerna. I och med att eleverna har skilda uppfattningar 

av bedömning formas olika förutsättningar i de bedömningspraktiker de möter. Dessa 

förutsättningar är centrala för att bedömning ska bli ett stöd i elevernas lärande. I analysen 

i denna studie kommer fokus vara bland annat på prestation, förståelse och lärande.  

Principen som bedömning för lärande bygger på är att eleverna bör ha en tydlig bild vad 

de lär sig, var de befinner sig på vägen mot kunskapsmålen och vad de behöver göra för 

att lyckas med det. För att bli självstyrande i sitt lärande behöver de få kunskap och de 

redskap de behöver för att veta var de är på väg och vad de eventuellt gör för fel. Boaler 

(2011) skriver att hennes erfarenhet säger att elever har på de flesta lektionerna inte har 

någon aning om detta. De kan berätta vilken sida de är på och vilket tal men inte hur de 

övningar de gör är kopplade till de övergripande målen. Bedömning för lärande är tre 

delar. Första delen är att kommunicera om det man lär sig och vad målet är. Andra delen 

är att få de enskilda eleverna medvetna om var de befinner sig på vägen mot framgång. 

Tredje delen är att ge eleverna tydliga råd om hur de kan bli mer framgångsrika (Boaler, 

2011).  

Bedömning som har till syfte att stödja lärandet brukar kallas formativ bedömning. Vad 

är då formativ bedömning? En definition som skolverket tar upp är följande; Ett aktivt 

arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärande-kultur och ett 

klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära sig lära. Den 

bedömningskultur som finns i klassrummet har stor betydelse för den enskilde elevens 

förhållningssätt till lärande. (Skolverket, 2011 s 15)  
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En annan definition av formativ bedömning är att alla aktiviteter som lärare och/eller 

deras elever gör ger information för att använda som underlag för anpassning av 

undervisning- och läraktiviteter. (Wiliam, 2013) Det finns andra definitioner, enligt 

Wiliam (2013), och det som är gemensamt med dessa är att formativ bedömning betraktas 

som en process. Han skriver att termen formativ bedömning numera används att referera 

till en viss typ av bedömningsverktyg istället för att en process genom undervisningen 

förbättras. Det är en förenkling att beskriva att formativ bedömning endast är en fråga om 

process eller en fråga om redskap. Bra processer kräver bra redskap, och redskap är 

meningslösa om de inte används intelligent (Wiliam, 2013 s 55). Formativ bedömning är 

både ett redskap och en process.  
 

Interaktion med andra gör att vi lär oss. Detta gör att formativ och återkopplande 

bedömning förbättrar resultaten (Lundahl, 2014). Formativ bedömning pekar ut mål och 

anger var i lärprocessen eleven befinner sig. Det är viktigt att formativ återkoppling 

innehåller explicit information om resultaten kan förbättras. För att feedback/återkoppling 

ska fungera effektivt för lärandet behöver eleven har information om hur uppgiften ska 

utföras och hur eleven utför uppgiften mer effektivt. Om feedbacken/återkopplingen är 

kopplat till den egna personen istället för mot uppgiften så är effekten mer negativ och 

kan leda till att resultatet blir sämre (Lundahl, 2014). 

 

Formativ bedömning, som tidigare skrivits, är både ett redskap och en process för läraren. 

Redskapet är för att användas vid bedömning och betygssättning och processen är att 

förbättringar ska kunna ske (Wiliam, 2013). Återkopplingen är att göra det tydligt för 

eleven hur han/hon ligger till i ämnet och vad han/hon ska göra för att göra förbättringar 

(Lundahl, 2014).  

 
2.2.1 Vad är återkoppling? 

 

Återkoppling bör minska luckan mellan nuvarande prestation och kriterierna för 

måluppfyllelse. För att denna minskning av luckan ska bli effektiv måste läraren ha god 

förståelse för var eleverna befinner sig just nu och var de förväntas vara (Hattie, 2012). 

Återkopplingen kan lämnas på en mängd sätt t.ex. genom att omstrukturera insikter eller 

bekräfta för eleven att hen har rätt eller fel. Visa att det finns eller behövs mer information, 

att ange riktning som eleven kan sträva emot. Det är viktigt att undervisning kommer i 

första hand och återkoppling i andra hand då återkopplingens effektivitet är begränsad 

om den erbjuds i ett vakuum (Hattie, 2012). 
 

Hattie och Timperleys modell (2007) innehåller återkopplingens tre viktiga frågor; How 

am I going? Where am I going? och Where to next? Feedback är om processen, hur den 

fortgår och svarar på frågan How am I going? Frågan Where am I going? återkopplar på 

mål eller kursplanen och är vad Hattie och Timperley (2007) kallar feedup. Den sista 

frågan är vilka aktiviteter som måste göras för att förbättra processen eller lärandet. Hattie 

och Timperley (2007) kallar det för feedforward. Dessa tre frågor kommer denna studie 

utgå ifrån i analysen av intervjuerna. Svensk översättning på dessa begrepp är 

återkoppling (feedback), framåtkoppling (feedforward) och målinriktad bedömning 

(feedup). Återkoppling handlar om att det som eleven har gjort tidigare. Läraren och/eller 

elever tittar vad som har hänt och tar hänsyn till det. Framåtkoppling handlar om att vad 

eleven ska fortsätta med i fortsättningen. Utgångspunkten är det som eleven visar och 

därefter kommunicerar läraren något om elevens fortsatta arbete. Målinriktad bedömning 

sker alltid tillsammans med återkoppling och/eller framåtkoppling. Här kopplas elevens 

arbete med mål eller kunskapskrav (Björklund Boistrup, 2010) 
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Hattie och Timperley (2007) skriver att det finns fyra nivåer som återkoppling kan ges 

på; self, task, process och self regulating1. Skolverket (2011) beskriver dessa nivåer som 

följande: återkoppling på uppgiftsnivå är ofta inriktad på att korrigera fel eller efterfråga 

ytterligare information ifråga om fakta eller begreppskunskaper, återkoppling på 

processnivå är knuten till process- eller färdighetskunskaper, återkoppling på 

metakognitiv nivå är att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och vilja att själv gå 

vidare i sitt lärande och återkoppling på personlig nivå är återkoppling som är kopplad 

till eleven som person som exempelvis bestå av ospecificerat beröm. Skolverket (2011) 

skriver att återkopplingen som är mest effektiv är sådan som kan användas till andra 

uppgifter eller riktas till att stärka elevens förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. Om 

läraren ger återkoppling på uppgiftsnivå bör den även kopplas till återkoppling på 

processnivå för att fungera väl (Skolverket, 2011).  

 

Det finns tre typer av feedback, enligt Hodgen & Wiliam (2013), elev till lärare, lärare 

till elev samt mellan elever. De skriver att ett lärande sker genom klokt användande av 

alla tre, då varje del påverkar de andra. De skriver även om att det finns fem principer för 

lärande. Första principen är att börja där eleven befinner sig, andra är att eleverna själva 

måste vara aktiva, tredje är att elever måste samtala om sina uppfattningar i matematik. 

Den fjärde principen är eleverna måste förstå syftet med det som ska läras och den femte 

är att feedback ska visa eleverna hur de kan förbättra sig. Den första principen innebär att 

lärandet börjar i det eleven kan och när eleven kan koppla ihop nya kunskaper med 

tidigare kunskaper. Om detta inte sker, så att de nya kunskaperna bara blir ett lager blir 

förståelsen för matematik lösryckt och osammanhängande. Den andra principen innebär 

att lärandet måste göras av eleverna och inte åt dem. Den tredje principen innebär att 

eleverna använder och bygger upp det matematiska språket. För att den fjärde principen 

ska ske måste eleverna ha en uppfattning om vad de kan i förhållande till kunskapskraven. 

Om eleverna har förstått det kan de ta ansvar för sitt eget lärande och styra sitt lärande i 

rätt riktning. Det krävs att eleverna även har kunskaper om det centrala innehållet och 

kunskapskraven för att de ska kunna avgöra kvaliteten på deras eget arbete. Den femte 

principen av lärande är att feedback ska visa förbättringsmöjligheter för eleven. Om 

feedbacken bara fokuserar på antal rätt, betyg eller rangordning finns risk att sänker 

prestationen hos eleven. Om fokus för feedbacken ligger på styrkor och svagheter i ett 

arbete ökar prestationen. Det gör den även om eleven vet vad som behöver förbättras samt 

vad hen gör flera försök och därigenom lär av sina misstag (Hodgen & Wiliam, 2013). 

 

All social kommunikation sker bara muntlig utan även med bland annat kroppsspråk och 

gester. Ett föremål, en gest, ett ord eller en symbol betyder inget i sig men om de sätts in 

i ett socialt sammanhang där de skapas och de används får de en betydelse (Selander & 

Kress, 2010). Teckenvärldar som människan har utvecklat kan vara ljud, gester, 

rörelsemönster, linjer, punkter. De kan bli såväl som skrivtecken som matematiska 

tecken. Kommunikation idag är uppbyggd kring många slags teckenvärldar, uttryckssätt 

och medier och måste tas på allvar när frågan kommunikation och lärande kommer upp 

(Selander & Kress, 2010).  
 

 

 

                                                 
1 Den engelska översättningen för att det finns två olika översättningar av begreppen. (Skolverket, 2011; 

Björklund Boistrup, 2013) 
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Återkoppling i matematik 

 

Skillnaden mellan lärares undervisning och elevers uppfattning om undervisningen 

angående förmågor skiljer sig genom att i intervjuer med elever tas inte förmågorna upp 

medan i intervjuer med lärare kommer det fram att förmågorna är centrala för 

undervisningen (Wester, 2015). Wester (2015) skriver om att det finns fortfarande 

uppfattning att skolmatematiken är att bemästra uppgifter. I traditionell undervisning är 

elevrollen passiv och eleven tar emot färdiga procedurer som är anpassade för uppgifterna 

de förväntas lösa. I Westers (2015) studie försöker läraren undervisa om förmågor och 

försöker få eleven att reflektera över sin utveckling av dem. Men den passar inte ihop 

med elevrollen som eleverna har. En slutsats som Wester (2015) drar är att en förändring 

inte kan ske om inte båda parter (lärare och elev) förstår och acceptera den. Den 

förändring, som Wester (2015) skriver om, är den nya kursplanen och nytt betygssystem 

som skedde i och med Lgr 11.  

 

Om inte matematikundervisningen sker på ett sätt som överensstämmer med elevernas 

uppfattning om hur de lär sig matematik upplever eleven att det blir rörigt och hen inte 

förstår. (Wester, 2015). Han skriver om att elevers uppfattning om ordet förståelse är att 

de ska förstå hur de ska lösa en uppgift. Läraren däremot anser att undervisningen ska 

syfta till att eleverna utveckla en matematisk förståelse. Det innebär att undervisningen 

inte ska struktureras upp för att lösa uppgifter i boken. Genom att utveckla denna 

matematiska förståelse finns kunskaperna förankrade i elevernas tänkande över tid. 

Skillnaden som Wester (2015) kunde utröna var att eleverna vill ha färdiga metoder 

medan läraren vill att eleverna ska ha förståelse om dels vilka metoder och dels varför 

metoderna fungerar. Wester (2015) drar slutsatsen att även om eleverna har uppfattat att 

det är ett nytt bedömningssystem och att läraren genomför både bedömning och 

undervisning på nytt sätt har elevernas uppfattning om vad skolmatematiken går ut på 

inte förändrats.  

 

Hodgen och Wiliam (2013) skriver att lärare innan deras studie summerade prov och 

bedömning med antalet rätt. Denna form av bedömning har tre nackdelar; antalet rätt ger 

inte eleven råd om hur arbetet och förståelse ska kunna utvecklas, antalet rätt betonar 

konkurrens och antalet rätt motiverar inte de lågpresterande och ger ingen utmaning till 

de högpresterande. De skriver även om att läraren kommenterar varje arbetsuppgift så 

fokuserar eleven ändå på antalet rätt. Vinster med att skriva kommentarer varannan vecka 

eller var tredje vecka är mer värdefulla och då kan läraren ge feedback på speciell aspekt 

av en elevs arbete, ge strukturerad feedback som ger eleven möjlighet att se sina egna 

misstag och uppmuntra elever att använda sina kunskaper att bedöma sitt eget arbete.  

 

Genom att samtala med och lyssna på eleverna och deras resonemang i matematik kan 

läraren ge feedback för att utveckla elevernas utveckling (Hogden & Wiliam, 2013). För 

att implementera detta i undervisningen innefattar det följande aspekter; utmanande 

aktiviteter som främjar tänkande och diskussion, uppmuntrande elevsamtal, strategier 

som stöttar alla elever att delta i diskussioner, gruppdiskussioner mellan elever samt djupa 

och öppna helklassdiskussioner. De utmanande aktiviteterna har två syften. Dels att 

uppmuntra elever att prata om och reflektera över sina tankar samt att ge läraren möjlighet 

att återkoppla till både vad och hur eleven ska arbeta vidare. När det sker elevsamtal i 

matematik finns det olika vinster. Läraren kan lära sig mer om vad eleverna kan och hur 

bra de kan det. Eleverna själva har möjligheter att uttrycka sina tankar och jämföra dem 

med andras tankar och idéer, eleverna märker att läraren är intresserad av deras tankar 

och därmed uppmuntras de att prata mer samt att läraren får mer tid att tänka över vilket 
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sätt hen ska agera över det som sägs. Strategier att få fler att delta kan vara att uppmuntra 

elever att anteckna och använda dessa anteckningar som stöd vid diskussion, låta eleverna 

diskutera problem med varandra innan helklassdiskussion, att använda ”inte-räcka-upp-

handen-strategi” (Hogden & Wiliam, 2013). 

 

Det finns olika strategier att ge eleverna feedback. I matematik kan det bland annat vara 

sex stycken nämligen; ge eleverna möjlighet att se sina egna misstag, identifiera vad 

elever använder för metoder och ge dem tips hur de kan utveckla dem, uppmuntra till 

reflektion, föreslå att elever diskutera sina lösningar med andra elever, uppmuntra elever 

att visa sitt arbete samt råd om hur man lär sig fakta och metoder (Hodgen & Wiliam, 

2013). Att ge eleverna möjligheter att se sina egna misstag är exempelvis att ge svaret 

och låta eleven komma på ett sätt att lösa uppgiften. Identifiera vad elever använder för 

metoder och ge dem tips hur de kan utveckla dem är exempelvis att säga att du har använt 

substitutionsmetoden för att lösa alla dessa ekvationssystem och därefter fråga om eleven 

kan använda additionsmetoden istället? Att uppmuntra elever att reflektera kan ske 

exempelvis fråga om fördelar och nackdelar har en viss metod och när ska eleven använda 

metoden. Att föreslå elever att diskutera sina lösningar med andra elever kan man 

exempelvis föreslå för en elev som har blandat ihop två begrepp att prata med en annan 

elev och komma fram till skillnader mellan dessa begrepp. Genom att föreslå för en elev 

som har gjort alla lösningar korrekta men de är kortfattade att titta på betygskriterierna 

och prata med en annan elev och ihop med den eleven ge förslag på lösningar som ger ett 

högre betyg så uppmuntra man eleven att visa sitt arbete. Till sist att ge eleven råd om 

hur man lär sig fakta och metoder görs genom att hitta olika strategier exempelvis lär sig 

svåra multiplikationer (Hodgen & Wiliam, 2013)  

 

Som tidigare beskrivits har Hattie och Timperley (2007) en modell för återkoppling. 

Modellen har tre begrepp; feedback (återkoppling), feedup (målinriktad bedömning) och 

feedforward (framåtkoppling). I matematik finns olika sätt använda dessa begrepp. Två 

sätt att använda feedback är värderande feedback och konstaterande feedback (Björklund 

Boistrup, 2010). Värderande feedback är en värdering av hur bra något är. Denna sorts 

återkoppling kan handla om att belöna, straffa, berömma eller visa missnöje över något. 

En sorts belöning kan vara att få en guldstjärna för sin prestation. Berömmet kan visas 

med både ord och kroppsspråk. Ord som bra och precis samt gester, leenden, nickande är 

sätt att kommunicera och betona godkännande. Konstaterande feedback är när läraren och 

elever utgår ifrån lärandet istället för värdera. Det handlar även om att känna igen det 

kunnandet som eleverna visar. På samma sätt som feedback kan olika metoder av 

feedforward användas som exempelvis feedforward som guidning och feedforward som 

utmaning. Guidningen är en metod som grundar sig på att läraren har kollat av det eleven 

har arbetat med och utifrån detta instruerar eleven i det fortsatta arbetet som exempelvis 

vilken sida eleven ska fortsätta med eller vilket matematiskt innehåll som eleven ska 

fokusera på. Utmaningen är en metod där eleven blir utmanad. Eleven blir delaktig i 

lösningen till matematikproblemet (Björklund Boistrup, 2010).  Feedup sker alltid i form 

av feedback och feedforward men knyter an till mål eller kunskapskrav av något slag. 

Målen/kunskapskraven kan antingen vara lokalt mål, lärobokens mål eller nationellt mål. 

Lokala mål är mål som är formulerat av lärare och elev tillsammans. Lärobokens mål kan 

vara mål för kapitlet. Nationella mål är de kunskapskrav i den nationella kursplanen 

(Björklund Boistrup, 2010).  
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Hattie och Timperley (2007) har även fyra olika nivåer som återkoppling kan beröra, även 

dessa har beskrivits tidigare. Dessa fokusar sedda ur ett matematikdidaktiskt perspektiv 

kan vara procedurer med litet matematikinnehåll (task), processer (process), 

självreglerande (self regulating) samt eleven som person (self) (Björklund Boistrup, 

2013). Procedurer med litet, eller inget, matematikinnehåll kan vara exempelvis när 

bedömningen sker genom att sätta rätt eller fel på en uppgift eller det eleven gör. Ett annat 

sätt är att uppmärksamma antalet genomförda uppgifter eller antal rätta svar. Lotsning är 

ett ytterligare sätt. Lotsning är när läraren visar eleven steg för steg i en uppgift utan att 

resonera om uppgiften som helhet. Ett exempel på procedurer med litet, eller inget, 

matematikinnehåll, som Björklund Boistrup (2013) skriver, är att det är vanligt 

förekommande att läraren jämför svar på läroboksuppgifter med svar i facit. Om svaret, 

som eleven har kommit fram till, överensstämmer med svaret i facit markerar läraren 

svaret med rätt (Björklund Boistrup, 2013). Björklund Boistrup (2013) har kopplat ihop 

processfokus med matematisk kompetens. Det finns tre aspekter i matematisk 

kompentens nämligen; processer kopplade till att hantera matematikens innehåll, 

processer kopplade till att tillämpa matematikens innehåll samt processer kopplade till att 

kritiskt reflektera över matematiska tillämpningar. I den första aspekten hör processer 

som definiera/beskriva, konstruera/skapa, undersöka/lösa problem, öva/hantera metoder 

och begrepp samt kunna matematiska fakta (Björklund Boistrup 2013 s. 103). 

Återkopplingens fokus från läraren ligger på processer om hur eleven hanterar innehållet 

i uppgiften istället för själva innehållet. I andra aspekten kan processerna handla om 

definiera/beskriva, konstruera/skapa, resonera/argumentera, undersöka/lösa problem, 

öva/hantera metoder och begrepp samt inhämta information (Björklund Boistrup 2013 s 

106). Fokus i tredje aspekten är att kritiskt reflektera hur matematiken används i olika 

situationer. Fokus på självreglerande är uppdelat i tre underkategorier; hålla uppsikt, hålla 

fokus och ingripa. Hålla uppsikt handlar om att eleven övervakar sitt lärande och hur 

relevant arbetet som eleven gör i förhållande till lärandet. Hålla fokus handlar om att 

eleven styr sitt arbete mot det som lärandet bör inriktas mot vid ett speciellt tillfälle. 

Ingripa handlar om att eleven ingriper om det är så att eleven upplever att 

arbetsuppgifterna inte relevant för det som eleven ska lära sig eller det är något annat som 

eleven upplever som lärandet borde inriktas mot (Björklund Boistrup, 2013). Fokus på 

eleven som person handlar om att återkopplingen fokuserar på eleven och inte det som 

eleven gör exempel ”Du är jätteduktig.” (Björklund Boistrup, 2013).  
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2.3 Återkoppling som utgångspunkt i matematikundervisning 
 

Enligt Hattie (2012) arbetar lärare alltför ofta utifrån teorier om vad eleverna gör och inte 

utifrån vad eleverna faktiskt gör. Lärarna måste koncentrera sig på vad eleverna gör, 

säger, skapar eller skriver och utifrån detta anpassa sina teorier från detta och därefter 

anpassa sin undervisning därefter.  
 

I undervisningen har ofta lektioner en viss tid. Inom denna tidsram ska lärandet ske. Hattie 

och Yates (2014) skriver om tidsanvändningen i klassrummet. De skriver att det finns 

fyra viktiga aspekter; tilldelad tid, undervisningstid, engagerad tid samt akademisk tid. 

Tilldelad tid är den tid som avsatts i schemat, men kan hotas av avbrott, besök i klassen, 

meddelande, övergångar eller annat. Undervisningstid är den faktiska tiden som är 

tillgänglig för klassundervisning. Den kan hotas om information om tydliga rutiner saknas 

eller om läraren tillåter att tid slösas bort på lågprioriterade frågor. Engagerad tid är den 

tid som eleven är uppmärksam på uppgifter som hör till undervisningen. Hotet mot denna 

tidsaspekt är att eleven inte vet vad den ska fokusera på eller på elevfaktorer som bristande 

kunskaper, trötthet. Den sista tidsaspekten är akademisk tid då eleven lär sig och upplever 

framgång. Målet är att ha så hög akademisk tid som möjlig av den tilldelade tiden. I alla 

tidsaspekter finns det viktiga faktorer som underlättar. För att utnyttja så mycket som 

möjligt av undervisningstiden behöver läraren en förmåga att rikta klassens energi mot 

ett enda fokus med uttalade förväntningar och kortsiktiga mål för lektionen. För att få 

eleverna att utnyttja den engagerade tiden behöver läraren ge tydliga instruktioner 

tillsammans med meningsfulla uppgifter och med tillgång till uppföljning, personlig 

uppmuntran, korrigerande återkoppling och lämpligt stöd. För att få mycket akademisk 

tid behövs individualiserad handledning samt uppmuntran som syftar till att öka 

stoltheten över ansträngningarna att nå målen (Hattie & Yates, 2014). För att mäta den 

akademiska inlärningstiden behöver läraren identifiera när varje enskild elev är engagerad 

och sysselsatt av uppgiften. Detta för att göra en bedömning om eleven använder den 

akademiska inlärningstiden (Hattie & Yates, 2014). 

 

Löwing (2006) skriver att individualisera är att anpassa innehållet till varje elevs behov, 

förkunskaper och förmåga. Differentiering är ett val av arbetsform som innebär att 

eleverna delas upp i grupper utifrån någon egenskap som ålder, intresse, hemspråk, kön, 

förkunskaper eller arbetskapacitet. Dessa grupper kan vara antingen tillfälliga eller under 

längre perioder. Differentiering är vanlig i ämnet matematik både nationellt och 

internationellt och det är ett sätt att organisera, inte ett sätt att individualisera. Löwing 

(2006) tar upp att bra val av undervisningsmaterial och arbetsformer kan betyda mycket 

för möjligheterna att kommunicera ett matematikinnehåll. Dock måste material och 

arbetsformer utgå ifrån innehållet och inte tvärtom. Innehållet bör anpassas till det 

innehåll som ska läras till respektive elevs individuella behov, förkunskaper, intresse och 

arbetsförmåga. Vid en hastighetsindividualisering är det att alla elever löser samma 

uppgifter på samma sätt oberoende av behov, förkunskaper och förmåga. Den enda 

skillnaden är vilken tid som uppgifterna löses på. Det är lärarens ansvar att se om ett visst 

material försvårar eller underlättar elevernas inlärning. Vid individualisering har läraren 

tagit reda på elevens förkunskaper, intresse och behov och anpassat undervisningen 

därefter. 
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2.4 Begreppsligt ramverk 
 

I denna studie används ett begreppsligt ramverk som är baserat på begreppen feedback, 

feedup och feedforward samt prestation förståelse och lärande. Feedback, feedup, 

feedforward är grundade på Hattie och Timperleys modell (2007) men även på Björklund 

Boistrups tolkning (2010). Prestation, förståelse och lärande är grundad på Gyllanders 

modell (2016).  

 

I denna studie används två perspektiv nämligen vilken återkoppling har skett utifrån 

feedback, feedup och feedforward samt vilken roll har återkoppling för elevens 

utveckling utifrån prestation, förståelse och lärande.   
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3 Metod 
 

Detta avsnitt diskuterar hur studien har genomförts i detalj samt de metodologiska 

överväganden som gjorts för att undersöka studiens syfte som är att undersöka elevernas 

upplevelse av formativ bedömning/återkoppling i matematikundervisning. Syftet med en 

detaljerad redovisning, enligt Backman (2008), är replikation och evaluering. Replikation 

innebär någon annan ska ha möjlighet att göra om metoden under samma förhållande. 

Evaluering innebär att den värderingen av det empiriska förfarandet ska kunna ske. Även 

urvalet av informanter som har gjorts, vilka datainsamlingsmetod som har använts samt 

hur bearbetningen av empirin har genomförts presenteras.  

 

Denna studie utgår ifrån ett elevperspektiv. Detta val är gjort, som Eliasson (2012) 

skriver, för att försöka utforska världen ur ett annat perspektiv för att vinna ny kunskap, 

för att se ur ett nerifrån perspektiv och undvika att fastna i redan etablerade begrepp och 

teorier. 
 

 

3.1 Urval 
 

För att få informanter till denna studie skickades en förfrågan till rektorer i tre olika 

skolor. Tyvärr var det ingen elev på de skolorna som ville ställa upp på intervjuer. Då 

kontaktades speciallärare på skolor från tidigare arbetserfarenheter har gjorts. De i sin tur 

kontaktade elever i matematiksvårigheter som kunde vara tänkbara informanter. Tyvärr 

ställde heller ingen av de eleverna upp på intervju. Orsaken var att de inte ville bli 

utpekade att de är i matematiksvårigheter, vilket är förståeligt. Då kontaktade jag en lärare 

som hade årskurs 6 i samma kommun som jag arbetar på och där fick jag fyra informanter. 

Jag skickade även en förfrågan till en fjärde skola och där var det två elever i årskurs 8 

och en elev i årkurs 9 som ställde upp på intervju. En förfrågan om informanter skickade 

dessutom till en gymnasieskolas individuella program där två elever ville ställa upp som 

informanter. Dessa två informanter var över 18 år och därmed myndiga.  Alla informanter 

hade sin undervisning i helklass och endast av en matematiklärare.  

I denna studie har jag valt att ge informanterna fiktiva namn för att dels för att hålla isär 

de olika informanterna och dels för anonymitetens skull. Olle, Sofia, Noel och Sandra är 

informanterna i årskurs 6. Niklas och Isabella är informanterna i årskurs 8. Martin är 

informanten som går i årskurs 9. Ann går i gymnasieskolans årskurs 1 och Kalle går i 

gymnasieskolans årskurs 2. Ann har bytt program och därför går i årskurs 1 på 

gymnasienivå.  
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3.2 Etiska övervägande 
 

Enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) måste det finnas ett krav på samtycke från 

informanterna. Ett frivilligt samtycke är att samtycket har lämnats utan yttre 

påtryckningar eller begränsningar av den personliga handlingsfriheten (Dalen, 2015). 

Informanten ska även på förhand informerats om allt som rör hans eller hennes deltagande 

i forskningsprojektet.  

Krav om information finns, enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460), om bland annat 

att informanten ska informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet, de 

metoder som kommer användas, att deltagandet är frivilligt och att informanten har rätt 

att när som helst avbryta sin medverkan. Denna information fick informanterna dels vid 

inbjudan och dels vid intervjutillfället.  

Dessutom finns det krav på konfidentialitet. Dalén (2015) skriver att i kvalitativa 

intervjuundersökningar är det viktigt att informanten känner sig säker på att de uppgifter 

som lämnas vid intervjun blir sekretessbehandlade och att de kan inte spåras till den 

personen som lämnat viss uppgift.  

Till mina intervjuer har vårdnadshavare skrivit på ett godkännande att informanterna ska 

få intervjuas då de flesta av dem var omyndiga.  

Innan inspelningen informerades informanterna om att det var för mitt examensarbete och 

att det inte kommer stå i själva arbetet deras namn eller något som kan härledas till dem. 

De informerades även om att de kan avbryta intervjun och fram till att arbetet publiceras 

kan ångra sin medverkan. 

3.2.1 Etiska övervägande om barn som informanter 

 

I studier med barn som informanter kan speciella etiska problem uppkomma speciellt med 

barn i utsatta situationer. I denna studie skulle informanterna vara i matematiksvårigheter 

och detta gjorde att det fanns svårigheter att hitta informanter. Svårigheterna låg i att 

elever i matematiksvårigheter inte ville utpekas att vara just elever i 

matematiksvårigheter. För att just skydda informanterna som ställde upp på intervjuer är 

det extra viktigt att inget i rapporten kan avslöja vilka mina informanter var.  

 

Kraven vid en studie där barn och ungdomar är huvudinformanter är större än vid studier 

där vuxna ingår. Det är viktigt att vårdnadshavare ger sitt tillstånd till den omyndiges 

medverkan. Dessutom är det viktigt att informanten informeras om och förstår innebörden 

om medgivandet till studien och även rätten till avbryta studien enligt både Alderson & 

Morrow, 2011 och Qvarsell, Hällström & Wallin, 2015. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
 
3.3.1 Val av metod 

 

I denna studie har kvalitativa intervjuer gjorts. Kvalitativ forskning uppvisar främst tre 

skillnader från kvantitativ forskning, nämligen en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik, en kunskapsteoretisk ståndpunkt och en ontologisk ståndpunkt. Den 

induktiva synen på förhållandet mellan teori och praktik är att teorin genereras av de 

praktiska forskningsresultaten. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten innebär att tyngden 

ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på hur deltagarna i en viss miljö tolkar 

denna miljö. Den ontologiska ståndpunkten innebär att sociala egenskaper är resultatet av 

samspelet mellan individer (Bryman, 2011).  

 

I den här studien har semistrukturerade intervjuer gjorts. Vid längre intervjuer hinner både 

intervjuaren och informanten bestämma över vad som tas upp och vilket djup som görs. 

Detta gör att de långa behöver intervjuerna vara mer öppna. I de öppna intervjuerna finns 

det inga direkta färdiga frågor utan frågeområden som ska täckas av (Kylén, 2004). Vid 

intervjuerna i denna studie användes en intervjuguide, vilken finns som bilaga 1.  

 
3.3.2 Motiv för val av metod  

 

Syftet med denna studie är att belysa hur elever i matematiksvårigheter upplever 

återkopplingen i matematik. Ett mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen 

som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet (Dalen, 2015). För 

att få veta hur informanterna upplever återkopplingen är intervju metoden som använts.  

 

3.4 Genomförande av intervjuer 
 

I detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna har genomförts.  

För att kritiskt granska intervjuernas innehåll och upplägg kan provintervjuer göras. 

Dessa provintervjuer har syftet att få uppslag till förbättringar. Informanterna i dessa 

intervjuer kan med fördel vara personer som tillhör samma kategori som de som kommer 

senare att intervjuas. Efter intervjun är det värdefullt om informanten ger återkoppling till 

intervjuaren, både när det gäller innehåll och uppläggning (Lantz, 2013). Ett annat skäl 

till provintervju är även att testa den tekniska utrustningen och dessutom kunna utvärdera 

sin egen insats (Dalen, 2011). I denna studie gjordes en provintervju med en elev som jag 

undervisar själv. Informanten fick efter intervjun fått höra sina svar och givit återkoppling 

på frågorna. Återkopplingen visade att följdfrågor som ställdes i intervjun inte ledde till 

svar utifrån studiens frågeställningar och vissa följdfrågor var svåra att förstå för 

informanten. Informanten gav även återkoppling på röstläge och intervjuarens sätt under 

intervjun, bland annat att intervjuaren bör vara mjukare i sitt sätt att ställa frågorna. Detta 

togs i beaktande vid bearbetningen av intervjuerna som genomfördes sedan. 

Intervjuguiden bearbetades och frågorna om hjälp av läraren ändrades från en stor fråga 
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till flera följdfrågor. Även frågorna om framsteg ändrades från framsteg från förra året 

till framsteg från förra terminen, vilket gjorde att informanternas minne från framstegen 

blev mer bättre då det låg närmare i tiden.  

Vid intervjuer är det viktigt att intervjuaren är medveten om samspelet mellan intervjuare 

och informant. Lantz (2013) skriver att samspelet mellan intervjuare och informant 

formas av relationen, situationen och sammanhanget. Vid intervjutillfället måste 

samspelet förstås utifrån processen mellan tolkning och meningsbyggnader. Vid tolkning 

av ett intervjusvar är selektiv och subjektiv och individen tolkar utifrån sina 

förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter (Lantz, 2013). 

Vid intervjuer av barn är det viktigt att skapa en atmosfär där barnet upplever att den som 

intervjuar är närvarande och framför allt intresserad av det budskap som barnet förmedlar. 

Detta gör att barnet känner förtroende för intervjuaren, vilket gör att barnet vill berätta 

utförligt om det tema som intervjun handlar om (Dalen, 2015). En faktor som är viktig 

för kvaliteten av intervjun är uppbyggnaden av intervjun. Första fasen är etablering av 

kontakt och den innebär att början av intervjun ger intervjuaren informanten en genuin 

känsla av att vara accepterad och bekräftad. Andra fasen är att ett slags kontrakt byggs 

upp mellan intervjuare och informant. Det är viktigt att barnet får en grundlig information 

om hur intervjun är upplagd. Den sista fasen är att varje tema i intervjun introduceras och 

efter det övergår intervjun till fritt berättande. I slutet av intervjun kommer en 

avslutningsfas som rundar av dialogen (Dalen, 2015).  

Om intervjuaren kan skapa och förmedla en tydlig ram för intervjun får informanten 

förtroende för intervjuarens skicklighet och att denne tar ansvar för intervjuns 

genomförande. Trygghet i intervjun gör att informanten är trygg och därmed kan uttrycka 

sig fritt och ärligt (Lantz, 2013). 

Intervjuerna skedde i ett enskilt rum där det var insynsskydd från andra elever. 

Informanterna togs emot med en positiv attityd från intervjuaren och lite småprat om 

nervositet och annat innan själva intervjun ägde rum. Anledningen var att skapa en 

atmosfär där informanten känner sig sedd och trygg. Innan själva intervjun upprepade 

intervjuaren syftet med intervjun och de etiska övervägandena. Frågorna i intervjuerna 

utgick ifrån intervjuguiden men följdfrågorna skiljde sig åt utifrån svaren från 

informanten. Efter frågorna avslutades alla intervjuer med en fråga om det var något 

ytterligare som informanten ville tillägga och även en påminnelse om att informanten 

ångrade sig i efterhand fanns rättighet att stryka intervjun i denna studie.  

Intervjuerna spelades in med en ljudinspelare/bandspelare. Anledningen var att dels för 

att fokusera på informanten samt att kunna analysera frågorna/svaren vid ett senare 

tillfälle. Lantz (2013) skriver att ställa frågor, lyssna och anteckna samtidigt är inte lätt. 

Att bara skriva anteckningar innebär att data reduceras på ett osystematiskt sätt, därför är 

det bättre att spela in intervjuerna.  

Efter själva intervjun avslutades samtalet med frågan om det var något ytterligare som 

informanten ville säga. 
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3.5 Bearbetning och analys av data 
 

Analysen av intervjuerna i denna studie skedde med fokus på mening. Detta fokus innebär 

att kodningen sker med meningskoncentrering som en form av kategorisering. 

Kategorierna bör hämtas från den pedagogiska litteraturen och från pilotintervjuer (Kvale 

& Brinkmann, 2014) Kvale och Brinkmann (2014) skriver att antingen kan kategorierna 

vara bestämda innan intervjun eller bestämmas efter intervjun. I denna studie bestämdes 

kategorierna efter intervjuerna. Meningskoncentrering bygger på kodning och innebär att 

intervjupersonernas yttrande dras samman till kortare formuleringar. Analys med denna 

kodning; enligt Kvale & Brinkmann (2014), innebär att det sker fem steg. Första steget 

är en genomläsning av hela intervjun sker och därmed får en känsla av helheten. Därefter 

fastställs de naturliga meningsenheterna som de uttrycks av informanten. Det tredje steget 

är att formulering av tema som dominerar en naturlig meningsenhet och tematiserar 

uttalande utifrån informanternas synvinkel. Det fjärde steget innebär att ställa frågor till 

meningsenheterna utifrån studiens specifika syfte. I det femte och sista steget knyts det 

centrala teman samman i en deskriptiv utsaga. Analysen alltså genom att diskutera svaren 

från informanterna i tre olika tolkningssammanhang; självförståelsen, sunda förnuftets 

kritiska förståelse och den teoretiska förståelsen. Självförståelsen innebär att analysera 

vad informanterna själva uppfattar som meningen i vad de säger. Tolkningen är begränsad 

till informanternas självförståelse från deras uttalande ur deras egen synvinkel som den 

uppfattas av forskaren. Det sunda förnuftets kritiska förståelse utgår från en vidare 

förståelseram än informantens egen, vara kritisk mot vad som sägs och fokusera på 

yttrandets innehåll. I den teoretiska förståelsen tillämpas en teoretisk ram för tolkning av 

meningen av ett uttalande (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta kan jämföras med Miles 

och Hubermans modell för kvalitativ analys. Denna modell består av tre underprocesser 

som är grundnivå av kodning, mönsterkoder samt generell slutledning och verifiering. 

Grundnivå av kodning är att empirin delas in i koder, som används att samla in och 

kategorisera likande data. Mönsterkodning är att koderna delas upp i olika mönster för att 

i sista steget kunna dra generella slutsatser (Miles & Huberman & Saldana, 2014)  



  
 

18 

4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras empirin. Resultat och analys i denna studie presenteras i olika 

underrubriker, som är grundade på tema i informanternas svar. Under varje underrubrik 

finns det resultat som tillhör underrubriken och analys av just det resultatet.  

 

4.1 Upplevelse av matematik 
 
4.1.1 Resultat 

 

Alla informanter uttryckte på något sätt att de själva ansåg att de inte var bra på matematik 

i början av intervjuerna. Jag suger på matte så jag hoppas det är inte några tal som jag 

ska räkna ut (Olle) Jag är inte så bra i matte så du vet (Isabella) Jag kan inte det där med 

matte och det är lite krångligt (Martin) 

 

Alla informanter tyckte att vissa områden i matematiken var svårare än andra. Det 

berodde på olika anledningar. Hälften tyckte att orsaken var att de upplevde att de var 

duktigare på vissa områden än andra. Den andra halvan kunde inte förklara varför de 

tyckte det. Kalle sa Jag vet inte varför vissa områden är svårare det är bara så. Noel sa 

Plus och minus är lättare än procent för det använder man typ. 

 

För att undersöka hur eleverna ser på matematiklektionerna och upplevelser av matematik 

i skolan fick informanterna beskriva en vanlig matematiklektion. Alla informanterna 

beskrev att alla lektioner ser ungefär likadana ut med gemensamma genomgångar, enskild 

räkning i boken och genomgångar av gemensamma läxor. Två av informanterna 

kommenterade att ibland var det gruppövningar med problemlösning. En av 

informanterna sa att det var stökigt emellanåt på matematiklektionerna och hen vågade 

inte säga att hen behövde hjälp för att det var så stor grupp.  

 

Alla informanter utan en hade känt sig nöjd/glad under eller efter en lektion. Det de hade 

känt sig nöjd/glad med var olika anledningar. Fem av dem kände sig nöjda/glada för att 

de hade räknat många tal på lektionen. De andra tre av dem kände sig nöjda/glada för att 

de hade fått beröm av läraren. Den informanten som inte känt sig nöjd/glad under eller 

efter en lektion uttryckte det Jag tycker det är tråkigt, onödigt och meningslöst med matte. 

Det är ju bara massa siffror överallt och ingenstans som inte finns nån mening med. 

(Ann) Jag känner mig nöjd och glad när jag fattar hur jag ska räkna ut det för oftast 

fattar jag inte det (Sofia) 

 

Hälften av informanterna tyckte att de hade gjort framsteg i matematik under föregående 

termin. Av de som inte tyckte att de inte hade gjort framsteg tyckte hälften av dem att de 

gjorde framsteg den här terminen. Två av informanterna kunde inte förklara om 

framstegen utan det hade läraren sagt till dem att de hade gjort och därmed tyckte 

informanterna det med. Jag tycker jag inte gör nåt bra men det säger läraren allt så måste 

jag göra det. (Sandra). Resterande av informanterna tyckte att de hade gjort framsteg för 

att de hade gått framåt i matematik även om de inte alltid uppnått betyget E. Vissa 

områden kändes lättare än tidigare som procent. Kändes som jag fattade mer. (Niklas) 

De två som inte tyckte att de hade gjort framsteg tyckte att de stod kvar på samma nivå 

som de hade gjort tidigare. Jag var lika värdelös som jag alltid har varit. (Kalle) 
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4.1.2 Analys 

 

Den huvudsakliga delen av informanterna förknippade duktighet i matematik med antalet 

tal räknade och/eller antalet rätt på skriftliga prov. Informanterna förknippar därmed 

bedömning med prestation. Prestation innebär prov, betyg och feedback på personnivå 

(Gyllander Torskildsen, 2016). Det blir tydligt att i denna studier då informanterna 

förknippar att de har blivit duktigare med att de klarar fler tal. Boaler (2011) skriver att 

elever kan säga vilken sida de är på och vilket tal men inte hur de övningarna de gör är 

kopplade till de övergripande målen. Informanterna i denna studie visar på en bild av 

okunnighet av just detta.  

 

Informanterna påvisar att värderande feedback från läraren är viktig för dem. Värderande 

feedback som beröm och belöning (Björklund Boistrup, 2010) gör att informanterna 

upplever att de gör framsteg.   

 

Bedömningskulturen som samtliga informanter beskriver är att läroboken styr 

undervisningen och att antalet rätt och fel styr. Det är i interaktion med andra som lärandet 

uppkommer och formativ bedömning visar vilka förbättringar som sker (Lundahl, 2014). 

I det enskilda arbetet och i avsaknaden av gruppaktiviteter, som informanterna beskriver, 

sker ingen interaktion med andra. Enligt Wiliams definition (2013) av formativ 

bedömning ger alla aktiviteter som sker i klassrummet information för att använda som 

underlag för anpassning. Han skriver även att formativ bedömning är en process och ett 

redskap. Den undervisning som informanterna beskriver saknas denna formativa 

bedömning och endast summativ bedömning sker.  

 

Två av informanterna sa att de frågar en kamrat innan läraren och där sker en feedback 

mellan elever. De andra informanterna får inte denna typ av feedback enligt resultatet. 

Resultatet visar att inget utrymme ges till i samtal om uppfattningar i matematik, något 

som är en princip för lärande (Hodgen & Wiliam, 2013).  

 

Alla informanter utom en hade känt sig glad/nöjd under eller efter en lektion. Ahlberg 

(2001) skriver att elevernas attityder och förhållningssätt till matematiken spelar stor roll 

och att emotionella aspekter betonas mer och mer. Om känslan att lyckas finns ökar det 

motivationen och självförtroende detta påverkar prestationerna i positiv riktning. 

Informanten som inte har känt sig glad/nöjd under eller efter en lektion har inte denna 

motivation eller självförtroende och inte har lyckats i matematik. Hen har hamnat i en 

ond spiral som är svår att ta sig ur.  
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4.2 Lärarens återkoppling 
 

Vid intervjuerna visade sig att informanterna kopplade ordet återkoppling med 

bedömning och omdöme medan återkoppling formellt inbegriper både lärarens hjälp och 

bedömningssamtal. Detta är orsaken varför en uppdelning av lärarens hjälp och lärarens 

bedömning/omdöme är gjorts.  

 
4.2.1 Resultat av lärarens hjälp 

 

Elever upplever återkoppling i klassrummet att de får hjälp av läraren med uppgifter eller 

svar på sina frågor.  

 

Alla informanter säger att de får den hjälp av läraren som de vill ha. En informant säger: 

 Jag får den hjälp jag vill ha oftast men jag är väldig väldigt jag förstår nästan aldrig 

någonting, jag har svårt att förstå. Det kan vara jättejättelätt kanske bara 14 + 14 och 

jag kan inte ens svara på det och så bara efter det så tänker jag men det är ju 28 och det 

är hur enkelt som helst men just då så tänker jag och jag får inte fram det och så tycker 

jag att det är jättejättesvårt men när jag tänker efter när hon har gått så är det 

jätteenkelt.” (Sofia) 

 

Sex av informanterna räcker upp handen för att få hjälp och resterande söker upp läraren 

i klassrummet. Fyra av informanterna säger att de får bara hjälp med själva talet när de 

frågar om hjälp och en av dem sa att det hjälper ju till och med flera uppgifter på den 

sidan. Två av dem säger att det är både hjälp med talet och hjälp med att gå vidare i 

matematik. Två av informanterna säger att de får hjälp till att förstå matematiken och 

därmed hjälp med talet.  

 

Tre av informanterna tar även upp att de brukar fråga en kamrat först innan de frågar 

läraren om hjälp. Läraren säger att det är bättre att vi hjälps åt för då lär vi oss båda 

något innan vi ber henne om hjälp (Niklas) Det är bättre att fråga kompisen jämte för 

läraren är alltid upptagen och det tar tid innan hon kommer. (Ann) 

 

I intervjuerna framkommer att när informanterna behöver hjälp med ett tal/uppgift räcker 

de upp handen eller går fram till läraren. Läraren går även runt i klassrummet och studerar 

elevernas arbete. Ann sa att; läraren går ibland runt och ger små råd hur vi ska tänka i 

vissa uppgifter. Läraren frågar ibland, men inte mig, hur man tänker i vissa tal då hon 

ser att man har bara skrivit ett svar. Kalle sa: När jag får hjälp på en uppgift så visar 

läraren hur man ska göra och ofta steg för steg. Men inte hur jag ska tänka för ofta kör 

jag fast på nästa uppgift. Niklas berättade: Läraren berättar alltid när jag har kört fast 

hur jag ska tänka och hur jag ska göra och oftast varför jag ska göra så.  
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4.2.2 Analys av lärarens hjälp 

 

Då några av informanterna påvisade att de endast får hjälp med talet kan feedforward vara 

som guidning. Guidning är att läraren instruerar eleven vilket innehåll som eleven ska 

fokusera på (Björklund Boistrup, 2010). Denna feedforward ger eleven bilden att det är 

endast talet som hen får hjälp med. Genom att endast ge hjälp med talet kan 

återkopplingen ske genom lotsning. Lotsning är återkoppling på procedurer med litet, 

eller inget, matematikinnehåll och görs genom att läraren visar eleven steg för steg i en 

uppgift (Björklund Boistrup, 2013). Elevförståelsen kan delas upp i tre kategorier, 

prestation, förståelse och lärande (Gyllander Torskildsen, 2016). Genom att bara få hjälp 

med uppgiften ligger elevförståelsen på prestationsnivån.  

 

De informanter som får hjälp både med talet och med matematiken är återkopplingen med 

processfokus. Genom att kombinera ihop talet som eleven frågar om med det aktuella 

matematiska innehållet sker återkopplingen från läraren både genom processer kopplade 

till att hantera matematikens innehåll och processer kopplade att tillämpa matematikens 

innehåll (Björklund Boistrup, 2013). Genom att koppla ihop talet med mer abstrakt 

matematik ökar elevförståelsen från endast prestation till prestation och förståelse 

(Gyllander Torskildsen, 2016). 

 

Den tredje gruppen av informanter fick hjälp med själva matematiken och därmed hjälp 

med talet. Återkopplingens fokus är processer. Processernas aspekter är processer 

kopplade till att hantera matematikens innehåll och processer kopplade till att tillämpa 

matematikens innehåll. Elevförståelsen med att eleven får hjälp med själva matematiken 

ligger på förståelse och lärande (Gyllander Torskildsen, 2016).  

 
4.2.3 Resultat av lärarens bedömning/omdöme 

 

Alla informanter säger att de har haft samtal med matematikläraren hur det går i 

matematik. De uttrycker det att de får veta vilka områden som det har gått lite bättre på 

och vilka områden som det har gått lite sämre på. Läraren sa att det går bättre med 

procent än med algebra. (Martin). Tre av informanterna fick inte veta hur förbättringarna 

skulle gå till. En av informanterna uttryckte det: Det blev lättare i matematik efter flytten 

till nuvarande skola eftersom jag får mer vet hur det går nu. (Noel)  

 

Fem av informanterna påvisar att de endast har haft samtal med läraren för att de har haft 

eller har problem i matematiken. Det huvudsakliga syftet med samtalet har varit att de 

ska försöka bli bättre i ämnet. De andra tre informanterna har haft samtal med läraren 

både för att de har problem i ämnet och ett rent betygsamtal. 

 

En av dem uttrycker det: Det är inte så att är så att hon har sagt det eller så men äähh 

jag märker att ibland när det är uppgifter att hon tänker det är nästan så hon bara varför 

är inte hon så bra i matte sådär hon kollar på mig när hon sitter och väntar på svar som 

jag ska ge och jag sitter och tänker och kommer inte på det och då förstår jag att hon inte 

tycker att jag är så jättebra i matte. Hon har aldrig sagt det så men, oftast har jag nåt fel 

på diagnoser eller så och då tycker hon att det är helt självklart att man kan det o så. 

(Sofia) 
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Alla informanter tyckte att det var bra med återkoppling även om det kändes nervöst att 

få den. De uttryckte det att oftast var det nervöst för de inte hade kunskaper om hur de 

låg till i ämnet. Jag är nervös när jag ska veta hur jag ligger till för jag vet inte hur det 

har gått. Jag vet ju hur många fel och rätt jag har haft på proven men det har ju inte gått 

så bra. (Niklas) 

 
4.2.4 Analys av lärarens bedömning/omdöme 

 

Alla informanter förknippar återkoppling med kunskapskraven i matematik. Hattie och 

Timperleys modell (2007) tar upp frågorna How am I going? Where am I going? Och 

Where to next? utifrån dessa frågor bildas begreppen feedup, feedforward och feedback. 

Den informanterna uttrycker att de har fått feedup då återkopplingen svarar på How am I 

going? Däremot har inte huvudsakligen av informanterna fått svar på Where am I going? 

och Where to next? Boaler (2011) skriver att bedömning för lärande består av tre delar; 

kommunikation om målet, medvetengörande av placering mot målet samt rådgivning om 

hur målen ska nås. Informanterna visar tydligt att de har fått två av tre delar. Tre av 

informanterna har inte fått sista delen om rådgivning om hur målen ska nås.  

 

Återkoppling ska inte endast handla om hur långt eleven har nått utan även en vägledning 

för elevens vidare kunskapsprocess (Skolverket, 2011). Återkopplingen som 

informanterna beskriver visar på att vägledningen för den vidare kunskapsprocessen har 

inte skett. I sambandet prestation, förståelse och lärande (Gyllander Torkildsen, 2016) 

kommer inte eleven vidare i sin utveckling av bedömningspraktikerna då eleven inte får 

chansen att se sitt lärande i relation med bedömningen.  

 

En av informanterna uppfattar att läraren visar missnöje att informanten är dålig i 

matematik. Detta visar att kommunikation är inte endast muntlig för att läraren inte hade 

sagt att informanten är dålig i matematik utan informanten hade fått denna information 

av kroppsspråket.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studien. Första delen diskuteras själva metoden och i andra 

delen diskuteras resultaten och sista delen diskuteras hur studien kan utvecklas.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att belysa hur elever i matematiksvårigheter upplever 

återkoppling i matematik. För att fånga in hur enskilda elever upplever en viss situation 

är intervju en metod som passar då den ger utrymme för redogörelser av olika upplevelser, 

svar som inte förutsetts eller resonemang. I kvalitativa intervjuer är frågeblock 

förberedda, dock måste det finnas utrymme att modifiera frågorna utifrån de svar som 

informanterna ges (Dahmström, 2011). I denna studie finns det en intervjuguide, där finns 

utrymme för följdfrågor beroende på informantens svar.  

 

I kvantitativa studier är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att få en bild av 

kvaliteten i en studie. Däremot i kvalitativa studie har dessa begrepp slagit samman till 

en och samma punkt utan att ändra begreppens betydelse men läggs en mindre vikt vid 

mätning. För att mäta kvaliteten i en kvalitativ studie finns två likvärdiga begrepp 

nämligen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet är hur 

acceptabel en studie är i andra människors ögon. Överförbarhet är att i studien ger andra 

en redogörelse som förser en databas vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö. Pålitligheten är det som reliabiliteten i kvantitativ 

forskning och innebär att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser 

av forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren 

försöker säkerställa att hen har agerat i god tro och därmed inte låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet och slutsatserna från en studie. 

Äktheten innebär kriterier som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet 

(Bryman, 2011). För dessa fyra delkriterier ska uppfyllas i denna studie har följande gjort: 

citat har använts i resultatdelen, en detaljerad redogörelse för forskningsprocessen. 

Citaten har används för att styrka och konfirmera så att inga personliga värderingar ska 

ha påverkat utförandet. För att öka överförbarheten samt pålitligheten har en redogörelse 

för forskningsprocessen gjorts i metod delen.  

 

Etiska överväganden gjordes i enlighet med de etiska riktlinjerna som finns (SFS 

2003:460).  Materialet behandlades konfidentiellt. Informanterna delgavs information 

både muntligt och skriftligt om frivillighet till deltagande samt för omyndiga informanter 

informerades vårdnadshavare skriftligt och fick godkännande om deltagande av dessa. 

Riskerna med digitala ljudfilers tillgänglighet finns, men då insamlat material förvarats 

kodat på USB-minne minskade denna risk. Någon annan risk för medverkandes 

identifiering, kan inte upptäckas.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt ska resultatet diskuteras. Jag har valt att diskutera med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar.  

 
5.2.1 Hur anser elever i matematiksvårigheter att återkopplingen sker? 

 

Återkoppling bör minska luckan mellan nuvarande prestation och kriterierna för 

måluppfyllelse (Hattie, 2012). Elever i matematiksvårigheter har svårigheter att uppnå 

kunskapskraven för betyget E på grund av deras svårigheter i just matematik. 

Återkopplingen om hur det går och vilken utveckling de gör utifrån sina förutsättningar 

är viktiga då. Jess, Skott och Hansen (2009) definierar att elever i matematikssvårigheter 

är fokus på kulturella och sociala faktorer, matematikundervisningens form och 

undervisning samt de förväntningar som eleven möter blir den formativa bedömningen 

ett givande och tagande från både lärare och elev. Läraren behöver den formativa 

bedömningen för att ta reda på och kunna anpassa undervisningen till varje elev. Denna 

anpassning står i skollagen och i Lgr 11 att den ska göras. För elevens del blir den 

formativa bedömningen en vägledning hur det går i matematik men även ett sätt att påvisa 

för läraren vilka svårigheter eleven upplever att hen har och hur de kan överbyggas.  

 

Det är viktigt att den formativa återkopplingen innehåller explicit information om hur 

resultaten kan förbättras (Lundahl, 2014). För tre av informanterna innehöll den formativa 

återkopplingen ingen explicit information. Detta betyder att informanterna inte har stora 

möjligheter att förbättra sitt resultat och därmed inte prestera bättre i matematik. 

 

Gyllander Torskildsen (2016) skriver att det finns en tydlig koppling mellan lärares 

praktik, elevers förståelse och utveckling av bedömningspraktikerna. Eleverna har olika 

uppfattningar om bedömningen vilket formar olika förutsättningar i de 

bedömningspraktikerna de möter. Detta betyder att två elever som får samma 

återkoppling tolkar det på olika sätt på grund av vilken uppfattning varje elev har av 

bedömning. Wester (2015) skriver att i intervjuer med elever tas inte förmågorna upp 

medan i intervjuer med lärare kommer det fram att förmågorna är centrala för 

undervisning. En slutsats som kan dras utifrån detta är att elevers syn på återkoppling 

behöver inte överensstämma med den återkoppling som faktiskt sker. Om inte lärare är 

medveten om denna skillnad kan återkopplingen inte få den effekt som är tänkt. I 

intervjuerna i denna studie framkom att undervisningen som informanterna får i 

klassrummet är traditionell matematikundervisning. Ett antagande som kan göras är att 

det sker en form av hastighetsindividualisering där alla elever har samma bok. Löwing 

skriver att individualisera är att anpassa innehållet till varje elevs behov, förkunskaper 

och förmåga. Informanterna sa att den vanliga individualiseringen som sker var att de 

räknar olika snabbt och mycket enskild räkning. De berättade även att den hjälp de fick 

av läraren var oftast kopplad till uppgiften i form av feedforward som guidning. De fick 

även återkoppling i form av lotsning.  

 

Informanterna upplever att återkopplingen sker i form av feedforward och feedback men 

inte feedup. Min personliga erfarenhet är att det är svårt att koppla återkopplingen mot 

kunskapskraven för elever i matematiksvårigheter då de ibland ligger långt ifrån 

kunskapskraven. Boaler (2011) skriver att bedömning för lärande består av tre olika delar; 

kommunikation om lärande och mål, medvetandegöra var eleven befinner sig samt 

rådgivning om mer framgång. Informanterna påvisar att två delar av tre sker. De två 
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delarna är det sker en kommunikation om det man lär och vad målet är samt göra eleverna 

medvetna om var de befinner sig på vägen till framgång.  

 

Det finns i matematik sex strategier att ge eleverna feedback; ge eleverna möjlighet at se 

sina egna misstag, identifiera vad eleverna använder för metoder och ge dem tips hur de 

kan utveckla dem, uppmuntra till reflektion, föreslå att elever diskutera sina lösningar 

med andra elever, uppmuntra elever att visa sitt arbete samt råd om hur man lär sig fakta 

och metoder (Hodgen & Wiliam, 2013). Informanterna har inte fått återkoppling utifrån 

dessa strategier. I traditionell undervisning med endast enskild räkning kan inte alla 

strategier användas då läroboken inte är upplagd för reflektion och använda olika 

metoder. För elever i matematiksvårigheter kan undervisningen hjälpa eller stjälpa enligt 

Jess, Skott och Hansen (2009). Ahlberg (2001) skriver att en av orsakerna till att 

matematiksvårigheter kan vara just traditionell undervisning. Min erfarenhet visar att 

många elever lär sig bättre vid annan undervisning än traditionell då de lär sig av andra 

på ett annat sätt.  

 
5.2.2 Om den sker, vilken roll anser elever i matematiksvårigheter att 
återkopplingen har på deras utveckling i matematik? 

 

Hälften av informanterna tyckte att de hade gjort framsteg i matematik föregående termin. 

De hade gjort framsteg delvis för att de hade fått den återkopplingen. Det är den 

värderande feedbacken som gör att de kände att de hade gjort framsteg. En känsla av 

framsteg gör att eleverna ändrar attityd till matematik från att misslyckas till att lyckas 

och en ökad tilltro till den egna förmågan påverkar prestationerna i matematik (Ahlberg, 

2001).  För elever i matematiksvårigheter är den egna tilltron och känslan av framsteg 

viktig då de ofta har hamnat i onda spiraler ofta på grund av antaganden om elever i 

matematiksvårigheter som att de arbetar långsamt, har svårt att förstå, om elever har 

svårigheter i ett område inom matematiken har de svårigheter i alla områden samt att 

elever har förutbestämda möjligheter att lära matematik (Wallby, Carlsson & Nyström, 

2001).  

 

Hjälpen som elever får av läraren är återkoppling. Fyra av informanterna säger att de får 

hjälp av talet, två av dem säger att de får hjälp av både talet och matematiken och två av 

dem får hjälp med matematiken. Om hjälpen är bara av själva talet sker ingen utveckling 

av matematiken utan återkopplingen är bara feedback och ingen feedforward eller feedup. 

Om hjälpen är både talet och matematiken sker en utveckling då det är både feedback och 

feedforward. Björklund Boistrup (2013) skriver om fyra nivåer som återkopplingen kan 

beröra. För att det ska kunna ske en utveckling bör återkopplingen handla om processerna 

i matematik. Dessa processer kan kopplade till tre olika delar; processer kopplade till att 

hantera matematikens innehåll, processer kopplade till tillämpa matematikens innehåll 

och processer kopplade till kritiskt reflektera över matematiska tillämpningar. För 

utveckling ska ske bör även fokus ligga på självreglerande, där det handlar om att eleven 

själv tar ansvar för sitt lärande.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att följa några elever i deras utveckling och se om deras syn på 

återkoppling ändras över tid.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att försöka få en helhetsbild av återkoppling. Med 

det menar jag att göra en större studie där observationer, intervjuer av både lärare och 

elever och därmed försöka se likheter och skillnader i elevers upplevelse av 

återkopplingen jämfört med den återkopplingen som sker i klassrummet och lärarens syn 

på återkoppling som hen ger.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Vad är ditt namn och vilken årskurs går du i? 

 

Beskriv en vanlig matematiklektion.  

 

Hur upplever du ämnet matematik? Är det svårt/lätt? Varför tycker du så?  

 

Kan du berätta om någon gång som du har känt dig nöjd/glad på en lektion eller efter en 

lektion? 

 

Hur brukar du göra när du behöver hjälp? Ge något exempel. Är det den hjälpen du har 

velat ha? Varför/Varför inte? När du får hjälp av läraren, hjälper det dig med bara med 

det talet du arbetar med eller hjälper det dig att förstå hur du ska bli bättre på 

matematik?  

 

Kommer du ihåg något samtal där läraren berättar hur det går för dig i matematik?  Vad 

var det samtalet handlade om? Fick du någon återkoppling om du skulle kunna förbättra 

dina resultat? Hur tyckte du att denna återkoppling hjälpte dig att bli bättre i matematik? 

Hur kändes det när du fick återkopplingen?  

 

Vet du om hur du blir bedömd? Är det bra eller dåligt? Varför/varför inte? Vad spelar 

det för roll att du vet hur du blir bedömd? Vill du veta hur du blir bedömd? 

Varför/varför inte? Tycker du att betygen ger en rättvis bild vad du kan? 

 

Känner du att du gjorde framsteg i matematik förra terminen? Kan du berätta om de 

framstegen? Hur kom det sig att du gjorde dem?  

 

 

 

 

  

 

 


