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1. INLEDNING  

1.1. Bakgrund 

I min vardag som matematiklärare på högstadiet händer det att jag träffar på tonåringar med 

en syn på sig själva att de inte kan matte. Eleverna saknar tilltro till sin kapacitet och har inte 

utvecklat den begreppsliga förståelse i matematik som gör att de ser matematiken som 

meningsfull. Då eleven inte ser mönstret och hur allt hänger ihop, blir hen frustrerad och 

motivationen sjunker. Ett misstag får stora negativa konsekvenser för självkänslan. Hur kan 

pedagoger möta dessa elever för att bygga begreppslig förståelse i matematik, där eleverna får 

en syn på sin egen förmåga som något de kan utveckla genom att använda rätt strategier och 

produktiv ansträngning? 

OECD (2015) pekade i sin granskningsrapport av den svenska skolan på att svenska elever 

ger upp lättare när de stöter på problem och anstränger sig inte lika mycket som elever i 

jämförbara länder. Svenska elever har relativt låg uthållighet och de verkar oftare tro att deras 

(eventuella) låga prestation beror på något annat än deras egen brist på insats och 

ansträngning. 

Enligt en forskningsöversikt från USA (Kilpatrick, 2001) lär sig elever matematik bäst när de 

får en undervisning som bygger på förståelse, där de binder samman och organiserar nya 

kunskaper med sina förkunskaper. Matematiken kan ses som ett språk som eleven ska 

upptäcka och erövra. Då blir processen; hur eleven tänker, viktigare än resultatet; rätt eller fel 

svar (Kilpatrick, 2001). När läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) infördes var det därför 

viktigt att eleverna skulle utveckla olika förmågor i matematik. Förmågorna är sammanflätade 

och beroende av varandra. De ska ses som stödjande för varandras utveckling. De utvecklas 

och fördjupas hela tiden; nya kunskaper, färdigheter och insikter integreras. Det ska ske en 

progression i lärandet byggd på en fördjupad förståelse hos eleven varje gång man 

återkommer till ett område. 

Vilken typ av resonemang en elev har när hen löser matematikuppgifter, har visat sig ha 

betydelse för den förståelse eleven utvecklar i matematik (Lithner, 2008). För eleven ett 

resonemang där hen imiterar lösningsmetoder som står i läroboken eller följer en metod som 

läraren instruerar, vilket ofta leder till ytinlärning? Eller för eleven ett resonemang där hen 

argumenterar för egna strategier att lösa ett matematiskt problem, vilket gör att eleven 

utvecklar en djupare förståelse för de mönster som finns i matematiken? Forskningsstudier 
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(Nordqvist, 2016) har visat att elevers uppfattningar, motivation och uthållighet har stor 

betydelse för vilken typ av resonemang som förs i matematik. 

Dweck (2000) visar att elevers syn på sig själva och sin intelligens samt deras målorientering 

är av hög relevans för hur de agerar i undervisningen. Tonårstiden är en extra känslig tid då 

det gäller elevers syn på sig själva; det sker många förändringar i kropp och psyke och 

tonåringen ska frigöra sig från vuxna och hitta sin egen identitet. Hennes forskning visar på 

två olika sätt att se på sin egen intelligens: En grupp elever har uppfattningen att intelligens är 

en medfödd förmåga som är statisk över tid; fixed mindset. Den andra gruppen uppfattar 

intelligens som något man kan utveckla över tid genom ansträngning och genom att använda 

rätt strategier; growth mindset. Dweck (ibid.) är dock noga med att framhålla att en individ 

sällan har endast ett mindset; olika situationer får oss att reagera på olika sätt; en elev kanske 

inte har samma mindset på svensklektionen som på matematiklektionen.  

Återkoppling kan vara ett mycket effektivt pedagogiskt verktyg och den faktor som har störst 

inflytande på elevers lärande (Black & Wiliam, 1998; Dweck, 2000; Hattie, 2009; Hattie & 

Timperley, 2007; Jönsson, 2013; Timperley, 2013). Dock är det viktigt att lärare ger elever 

rätt sorts återkoppling: Beroende på vilken sorts återkoppling som ges, kan den ha stora 

positiva effekter på elevers lärande och motivation, men den kan också orsaka stor skada 

(Dweck, 2000; Hattie, 2009; Jönsson, 2013; Wiliam, 2013). Det är också viktigt att eleverna 

tar emot och använder den återkoppling de får till att föra sitt lärande framåt, annars kan 

återkopplingen vara hur bra som helst utan att ge önskad effekt.  

Med denna bakgrund blev jag nyfiken över hur svenska elever i åk 9 uppfattar sin förmåga i 

matematik: En statisk förmåga; fixed mindset, som måste bevisas, och därmed utgör ett hot 

mot självkänslan, eller en föränderlig förmåga; growth mindset, som kan utvecklas? Jag vill 

också undersöka om återkoppling på uppgiftsnivå skiljer sig från återkoppling på processnivå 

när det gäller elevers resonemang i matematik samt om elevernas mindsets har någon 

inverkan på hur de tar emot återkopplingen. Med en ökad medvetenhet och en fördjupad 

förståelse kring dessa faktorer och hur de samverkar, kan (special)lärare i matematik anpassa 

sitt bemötande av elever på ett sätt som både gynnar elevernas matematikutveckling samt 

deras välmående och självkänsla. Jag har inte hittat någon tidigare studie som undersöker 

lärandet i matematik ur just detta perspektiv och finner en sådan angelägen. För att klargöra 

mitt bidrag till forskningen, har jag tydliggjort det perspektiv jag utgår från i min studie med 

en illustration, se figur 1. 
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Figur 1: Illustration av forskningsproblemet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolklasser i åk 9 beskriver sina möjligheter till 

att utveckla sin förmåga i matematik utifrån begreppet mindset. Vidare görs kopplingar till om 

återkoppling på uppgiftsnivå skiljer sig från återkoppling på processnivå när det gäller elevers 

resonemang i matematik samt om deras mindsets har någon inverkan på hur de tar emot 

återkopplingen. Avsikten med studien är att hitta mönster genom att identifiera elevernas 

mindsets, undersöka om deras mindsets har någon inverkan på hur de tar emot den återkoppling 

de får, samt identifiera elevernas typ av matematiskt resonemang innan och efter återkoppling, 

för att se om det blir några förändringar i resonemanget beroende på om återkopplingen ges på 

uppgiftsnivå eller processnivå. Genom att kategorisera dessa mönster och analysera likheter och 

skillnader i elevernas mindsets, typ av matematiska resonemang och typ av återkoppling samt 

hur eleverna tar emot återkopplingen, bidrar studien till en ökad medvetenhet och en fördjupad 

förståelse kring hur elevers lärande i matematik kan föras framåt. 

Frågor som behandlas i denna studie är: 

 På vilka sätt uttrycker elever i två klasser i åk 9 sina möjligheter att utveckla sin 

förmåga i matematik utifrån faktorer som är kopplade till begreppet mindset? 

 Hur skiljer sig elevers resonemang åt i matematik beroende på om återkoppling ges på 

processnivå eller på uppgiftsnivå? 

 Hur skiljer sig hur elever tar emot den återkoppling de får för att föra resonemangen 

framåt, utifrån deras mindset? 
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1.3. Specialpedagogisk relevans 

Skolans uppdrag är att alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att 

kunna utvecklas så långt som möjligt (skollagen, SFS 2010:800, 3 kap. 3§). Speciallärare ska 

medverka i det förebyggande arbetet att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 

(SFS 2011:186).  

Denna studie är viktig för att hitta framgångsfaktorer att föra lärandet framåt för alla, men 

främst för elever i matematiksvårigheter. Forskning ger inte stöd åt den traditionella 

matematikundervisningen med företrädesvis genomgång på tavlan och individuellt räknande i 

boken (Skolinspektionen, 2009). Fortfarande är det så att elever som inte klarar av att anpassa 

sig till den undervisning de exponeras för, ofta särskiljs och får undervisning i mindre grupp, 

istället för att den vanliga undervisningen tar hänsyn till elevers olikheter och utgår från deras 

olika behov. En inkluderande undervisning kännetecknas av en demokratisk gemenskap där 

alla elever är delaktiga och har möjlighet att utvecklas och där olikheter ses som en tillgång. 

Detta kan man läsa om i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som Sverige 

undertecknat och förbundit sig att följa. Att den vanliga undervisningen görs tillgänglig för 

alla elever, kan således ses som en demokratisk rättighet. Därför är det viktigt att pedagoger är 

medvetna om på vilket sätt vi stödjer elever i matematiksvårigheter i den vanliga 

undervisningen så att inte deras självkänsla skadas samt att de utvecklas positivt i matematik. 

I examensförordningen för speciallärare i matematik (SFS 2011:186) står att studenten ska 

visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och fördjupad kunskap om barns och 

elevers matematikutveckling. Denna studie sätter hur elevers lärande i matematik kan föras 

framåt i fokus samtidigt som den månar om att elevernas självkänsla och välmående främjas. 

Forskaren tolkar detta som själva kärnan i uppdraget att vara speciallärare i matematik. 

Studien fokuserar därför på hur den vanliga matematikundervisningen kan göras tillgänglig 

för alla elever, speciellt för elever i matematiksvårigheter, så att de inkluderas i den vanliga 

undervisningen. Elever som inte befinner sig i matematiksvårigheter har lättare för att anpassa 

sig till den matematikundervisning de får, utan att det får alltför negativa konsekvenser, även 

om undervisningen inte möter deras behov optimalt. Elever i matematiksvårigheter blir mer 

sårbara om matematikundervisningen inte utgår från deras behov och på så sätt slår en 

undervisning som inte är anpassad till deras förutsättningar hårdare mot dessa elever 

(Skolverket, 2003).   
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Om teorierna kring mindsets misstolkas, finns det en risk för att de används på ett kategoriskt 

sätt. Dwecks (2000) syfte är snarare att både eleverna själva samt deras pedagoger ska få en 

syn på elevernas förmågor som något som går att förändra och utveckla, genom att möta 

elevernas behov i undervisningsmiljön, använda rätt strategier och ge rätt sorts återkoppling, 

istället för att elevernas förmågor ses som något som är statiskt och svårt att påverka. Genom 

att vi blir medvetna om hur vi återkopplar, vilket didaktiskt kontrakt samt vilka 

sociomatematiska normer som råder i klassrummet, kan vi erbjuda en undervisningsmiljö som 

gynnar growth mindset, vilket i sig motverkar ett kategoriskt tankesätt. Ett kategoriskt synsätt 

har likheter med fixed mindset där en individs egenskaper också ses som medfödda och 

statiska. Forskarens syfte med att ta med teorierna kring mindsets i föreliggande studie, är att 

undersöka hur vi får alla elever att utvecklas och må bra, inte minst de elever som befinner 

sig i svårigheter, syftet är inte att kategorisera elever i statiska mindsets-grupper. 

1.4. Studiens avgränsning 

Lärande är en komplicerad process, som påverkas av många faktorer. Eleverna tillskriver 

mening till processen och det som sker, vilket också påverkar den. Med hänsyn till den tid och 

de resurser som har varit tillgängliga till att göra ett examensarbete, har naturligtvis inte alla 

de faktorer (t ex de fem nyckelstrategierna i bedömning för lärande (Lunddahl, 2014)), som 

påverkar en elevs lärande kunnat undersökas, utan vissa avgränsningar har varit nödvändiga. 

Studien undersöker vilka uppfattningar eleverna har om sig själva, i relation till sin 

matematikutveckling, utifrån professor Carol Dwecks (2000) införda begrepp mindset. Dessa 

självuppfattningar (statiskt/dynamiskt) påverkar motivation, personlighet och utveckling. 

Studien behandlar dock inte all underliggande psykologi som kan påverka en elevs 

självuppfattningar, hur de ser på ämnet matematik och sitt lärande. Studien undersöker även 

hur feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå kan påverka elevers matematiska 

resonemang. Den empiriska studien undersöker inte om en viss typ av feedback kan påverka 

elevernas mindsets. Dweck (2000) har gjort forskning kring denna frågeställning och kommit 

fram till att feedback på personlig nivå, riskerar att skada elevens självkänsla samt gynna en 

ökning mot fixed mindset. Av etiska skäl har forskaren valt att inte undersöka denna 

frågeställning i föreliggande studie, men undersöker ”den andra riktningen”; om elevernas 

mindsets inverkar på hur de tar emot och använder den feedback de får, (dock utan hänsyn till 

typ av feedback), för att föra sitt matematiska resonemang framåt. 
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1.5. Studiens upplägg 

I kapitel 1 ges en bakgrund till varför forskaren finner denna studie viktig och intressant. 

Därefter beskrivs studiens syfte och de problem som forskaren valt att försöka få svar på. 

Forskaren motiverar också studiens specialpedagogiska relevans. Vidare anges studiens 

avgränsningar och upplägg. I kapitel 2 definieras för studien centrala begrepp. Här beskrivs 

också det teoretiska ramverk som studien grundar sig på samt hur studien relaterar till 

läroplanen. Kapitel 3 beskriver tidigare forskning inom området. I kapitel 4 beskrivs metoden; 

forskaren motiverar sitt val av metod, beskriver undersökningsgrupp och hur hon har gått 

tillväga för att genomföra studien. Forskaren beskriver också hur hon har bearbetat 

datamaterialet samt motiverar vilka hänsyn som har tagits för att öka studiens tillförlitlighet 

och äkthet. Kapitlet avslutas med de etiska överväganden forskaren har gjort. I kapitel 5 

redovisas det övergripande resultatet. Resultatet tolkas teoretiskt och därefter dras några 

slutsatser. I kapitel 6 sammanfattas studien: Resultatet och metoden diskuteras. Forskaren ger 

även förslag på några tillämpningar av resultatet för att föra elevers lärande i matematik 

framåt, samt förslag till fortsatt forskning. Till sist finns en referenslista samt appendix 

innehållande enkät, problemlösningsuppgifter, feedbackmallar samt de enskilda resultaten för 

respektive elevpar. 
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2. TEORETISKTA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1. Aktuella begrepp 

Viktiga begrepp i denna studie är problemlösningsuppgift, formativ återkoppling, 

fixed/growth mindset, förmåga/kapacitet i matematik, algoritmiska resonemang (AR), kreativa 

resonemang (CMR), feedback på uppgiftsnivå, feedback på processnivå samt resilience. Hur 

forskaren använder begreppen i studien definieras nedan: 

En problemlösningsuppgift är en uppgift som eleven inte på förhand känner till hur den ska 

lösas. Om eleven gör det övergår uppgiften till att vara en rutinuppgift. Istället måste eleven 

undersöka problemet och pröva sig fram för att hitta en lösning (Skolverket, 2011b). 

Återkoppling är formativ enbart om eleverna använder den information de får för att föra sitt 

lärande framåt och förbättra sina prestationer (Hattie & Timperley, 2007). 

Elever med ett fixed mindset har uppfattningen att intelligens är en medfödd förmåga som är 

statisk över tid och inte går att påverka. Ett fixed mindset hör ihop med en prestationsinriktad 

målorientering och ofta en bristande tillit till sin egen förmåga, eftersom intelligens hos dessa 

elever blir något som ideligen måste bevisas för att självkänslan inte ska hotas (Dweck, 2000). 

Elever med ett growth mindset uppfattar intelligens som något som kan utvecklas över tid 

genom ansträngning och genom att använda rätt strategier. Att göra ett misstag blir varken ett 

hot mot självkänslan eller något statiskt som inte går att förändra, utan ett naturligt inslag i ett 

lärande och visar på att eleven behöver prova en ny strategi. Därför blir det lönt att anstränga 

sig. Ett growth mindset hör ihop med en målorientering mot lärande och utveckling och en 

tillit till sin egen förmåga (Dweck, 2000). 

I denna studie används begreppet förmåga/kapacitet i matematik, vilket är kopplat till hur väl 

en elev presterar i matematik. Dweck (2000) använder begreppet intelligens, men av etiska 

skäl, ville forskaren undvika detta begrepp i studier med tonåringar, och har ersatt det med 

förmåga/kapacitet i matematik. 

När en elev för ett algoritmiskt resonemang (AR) behöver hen minnas en lösningsalgoritm 

eller procedur och implementera den. Att välja vilken algoritm som ska användas kan vara 

svårt för eleven, men behöver nödvändigtvis inte grundas i uppgiftens matematiska 

egenskaper, utan grundas i ytliga egenskaper hos uppgiften. I AR finns det inget behov för 

eleven att försöka skapa en egen lösning. I denna studie blev elever guidade (guidat AR) av 
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forskaren hur en uppgift kunde lösas och de behövde då endast kopiera detta lösningsförslag 

utan att vara tvungna att argumentera för sina strategival eller relatera till de matematiska 

egenskaperna (Lithner, 2008). 

För att ett resonemang ska vara kreativt (CMR) behöver eleverna konstruera en egen 

lösningsmetod, som de har rimliga argument för, där argumenten är förankrade i en 

matematisk grund. Därför är kreativa resonemang mer kopplade till att förstå relationer 

(nätverk) i matematik (Lithner, 2008). 

Feedback på uppgiftsnivå är inriktad på hur väl en elev utför en uppgift. Det finns en tydlig 

koppling mellan uppgiften och svaret. Läraren kan tala om för eleven om ett svar är rätt eller 

fel. Läraren kan också ge ytterligare information eller annorlunda information, t ex i form av 

ledtrådar eller ge lösningsförslag till uppgiften. Läraren sätter fokus på elevens felaktiga 

tolkningar och hjälper eleven att hitta bättre strategier för att lösa uppgiften (Hattie & 

Timperley, 2007). 

Feedback på processnivå är inriktad på processen eller färdigheten, t ex att konstruera och 

värdera olika strategier vid problemlösning istället för att fokusera på rätt eller fel svar. I 

matematik inriktar sig denna feedback främst på relationerna mellan olika begrepp och 

eleverna tvingas aktivt själva analysera och reflektera över dessa begrepp och hur de relaterar 

till varandra. Feedback på processnivå tycks vara effektivare för att främja en djupare 

inkodning i hjärnan och ett djupare lärande än feedback på uppgiftsnivå då lärandet blir mer 

ytligt (Hattie & Timperley, 2007). 

Med resilience menas att eleverna har motståndskraft när de möter svårigheter, genom att de 

använder framgångsrika strategier för att ta sig igenom svårigheterna, istället för att bli 

sårbara, nedslagna eller stressade. 

Vid ett par enstaka tillfällen använder forskaren begreppet lågpresterande elever för elever 

som inte lyckats så väl i skolans matematikundervisning. I denna studie innebär det att 

eleverna har varit i matematiksvårigheter en tid, vilket medfört ett lågt matematikbetyg ht-16. 

Det säger inget om elevernas eventuella prestationer i matematik framöver. 

2.2. Teoretiskt ramverk 

Många av tidigare studier är övervägande kvantitativa, t ex Hatties (2014) syntes av mer än 

800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat. De går inte på djupet för att få en 

förståelse ur elevens perspektiv och fånga värden som mätning inte kan ge svar på. Om 
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forskning enbart bygger på kvantitativa studier, finns det en risk för att lärande framstår som 

tillämpad vetenskap, utan hänsyn till de individer som medverkar i processen. Lärande är en 

mer komplicerad process än så, där de individer som deltar, tillskriver mening till processen 

och det som sker, vilket också påverkar den. 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor väljs en tolkande, fenomenologisk teori 

och forskningsdesignen kvalitativ fallstudie: Avsikten är att få en djupare förståelse för hur 

elever skapar mening i sitt lärande samt hur deras syn på sin förmåga i matematik, deras 

matematiska resonemang och den återkoppling de får, påverkar dem i deras lärande.  

I studien förenas två olika teorier för lärande: en socialkonstruktivistisk teori och en 

metakognitiv teori. Socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär att sociala verksamheter inte 

ska uppfattas som objektiva företeelser, utan som konstruktioner som bygger på aktörernas 

uppfattningar och handlingar (Bryman, 2011). Föjaktligen är dessa sociala verksamheter inte 

något statiskt, utan befinner sig under ständig revidering (ibid.). Ur denna synvinkel, kan 

kunskap inte förmedlas, utan är något som växer och utvecklas i möten mellan lärare och 

elever och elever sinsemellan. Eleven är sin egen resurs i lärandet, där elevens engagemang 

och aktivt deltagande i lärandeprocessen, är viktiga framgångsfaktorer för att föra lärandet 

framåt. Läraren skapar förutsättningar för elevens lärande. Metakognitiv teori, i vilken även 

kognitiv teori ingår, handlar om de tankeprocesser eleverna använder när de hanterar 

information. Metakognition innebär att eleverna utvecklar en medvetenhet om, och kan 

reflektera över sina egna tankeprocesser, vilket i sin tur gör att de kan planera, styra och 

revidera sitt fortsatta arbete för att utvecklas. Eleven kan ur det metakognitiva perspektivet 

värdera sitt lärande och förstå vad hen lärt och varför hen lärt. Elevens utvecklingsnivå då det 

gäller metakognition, blir tydligt i studien, när eleverna arbetar med problemlösnings-

uppgifter, där de problematiserar och kritiskt granskar olika förhållanden. Eleverna för också 

dialoger där de behöver motivera sina ställningstaganden och strategier. Det metakognitiva 

perspektivet leder till att eleverna får syn på, kan beskriva och följa sin lärprocess, från 

utgångspunkt till att ha nått målet. 

I det kognitiva perspektivet tas även hänsyn till hur hjärnan utvecklas (Hwang & Nilsson, 

2011; Klingberg, 2011), hur elevens tankeprocesser är uppbyggda och hur de utvecklas, hur 

de påverkar uppfattningen och förståelsen av omvärlden och sig själv samt hur detta till sist 

påverkar beteendet. Det kognitiva perspektivet tolkas i denna studie utifrån Vygotskijs teorier 

där han betonar att eleven ska ses utifrån ett socialt och kulturellt sammanhang, vilket 
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inverkar på den kunskap eleven bygger om världen. Vygotskij var också intresserad av 

elevers metakognition; hur de kan förbättra sitt tänkande och sin problemlösningsförmåga 

genom att bli medvetna om hur de tänker (Hwang & Nilsson, 2011). 

Dessa två perspektiv har olika ursprung, där man i det socialkonstruktivistiska perspektivet 

bygger på mötet mellan människor och hur det i sin tur påverkar lärandet, medan man i det 

(meta)kognitiva perspektivet mer undersöker de biologiska förutsättningarna, t ex hjärnans 

utveckling och dess betydelse för lärandet. I förlängningen skulle kopplingar kunna göras till 

det relationella och kategoriska perspektivet, eftersom det relationella perspektivet tar större 

hänsyn till den omgivande miljöns betydelse för lärandet, medan det kategoriska perspektivet 

har sitt ursprung i de medicinska vetenskaperna.    

Lärande är en komplicerad process, och forskaren har medvetet valt att ta hänsyn till bägge 

dessa perspektiv, även om de ser lärandet ur olika synvinklar. Både arv och miljö har 

betydelse för hur en individ utvecklas. Som pedagoger är det miljön vi kan påverka och 

anpassa för att möta elevens behov, så att hen utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar. 

Det kognitiva perspektivet har fått störst utrymme då det gäller att tolka elevernas 

matematiska resonemang, men sociokulturella överväganden har gjorts då det gäller att tyda 

möjliga orsaker till, och konsekvenser av, de olika resonemangen. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet har fått ta mer plats då det gäller hur pedagoger kan möta elevers 

självuppfattningar i matematikundervisningen.   

För att tolka de olika resonemangen i matematik utgår forskaren från ett av Lithner (2008) 

utformat ramverk, (se under rubriken ”3.7 Resonemang i matematik” för mer information om 

ramverket). När det gäller elevers självuppfattningar har forskaren utgått från Dwecks teorier 

om fixed och growth mindsets (se under rubriken ”3.1 Mindset” för mer information). 

2.3. Läroplanen 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska svensk utbildning vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Forskning (Kilpatrick, 2001) ger stöd för en reformerad syn på 

matematikundervisningen; från enbart produktaspekt, färdigheter inom ett visst stoff, till 

produkt och processaspekt, där fokus flyttas över till processen och stoffet integreras i 

utvecklandet av processen.  
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När läroplanen Lgr 11 infördes var det därför viktigt att eleverna skulle utveckla olika 

förmågor inom matematiken (Skolverket, 2011a). Målen i Lgr 11 är formulerade i form av 

olika förmågor, nämligen  

 Begreppsförmåga; använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp. 

 Metod/procedurförmåga; välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

 Problemlösningsförmåga; formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder. 

 Resonemangsförmåga; föra och följa matematiska resonemang. 

 Kommunikationsförmåga; använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

De kunskapskrav som eleverna ska nå är skrivna i form av kvalitativa kriterier till 

förmågorna. Det centrala innehållet används för att utveckla elevernas förmågor. Förmågorna 

är sammanflätade och beroende av varandra. De ska ses som stödjande för varandras 

utveckling, t ex en elev som har en säker taluppfattning och metodförmåga frigör energi till 

problemlösningen i en problemlösningsuppgift. Förmågorna utvecklas och fördjupas hela 

tiden; nya kunskaper, färdigheter och insikter integreras. 

Vidare står det i Lgr 11 att  

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet 

som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. 

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

föra matematiska resonemang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Läroplanen och förmågorna stödjer utvecklandet av kreativa resonemang och ett growth 

mindset. I alla förmågor är det nödvändigt att göra rimliga val, argumentera för sina strategier 

och förankra dem i matematiska begrepp och egenskaper. Möjligen kan metodförmågan 

kopplas till algoritmiska resonemang. Läroplanen ger också stöd åt orientering mot 

lärandemål, tilltro till sin egen förmåga och en syn på att alla kan utveckla sin förmåga i 

matematik; alla faktorer som kan kopplas till ett growth mindset.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1. Mindset 

Studier kring mindsets är till största delen koncentrerade till Professor Carol S. Dweck och 

hennes kollegors forskning i USA, studier i svensk kontext är sparsamma.  

Dweck (2000) visar att elevers syn på sig själva och sin intelligens har stor betydelse för hur 

de agerar i undervisningen. Hennes forskning visar på två olika sätt att se på sin egen 

intelligens: En grupp elever har uppfattningen att intelligens är en medfödd förmåga som är 

statisk över tid; fixed mindset. Den andra gruppen uppfattar intelligens som något man kan 

utveckla över tid genom ansträngning och genom att använda rätt strategier; growth mindset. 

För elever som har ett fixed mindset kan ett misslyckande ses som ett bevis på bristande 

intelligens och blir därmed ett hot mot självkänslan. Rädslan för att göra misstag, tillsammans 

med att intelligens ses som något statiskt som inte går att påverka, leder till att eleverna lätt 

ger upp istället för att anstränga sig. Intelligens blir något som måste bevisas och 

målorienteringen blir prestationsinriktad. Den andra gruppen uppfattar intelligens som något 

man kan utveckla över tid genom ansträngning och genom att använda rätt strategier; growth 

mindset. Ett misstag ses som ”att jag klarade inte uppgiften just vid detta tillfälle”, ”jag 

behöver prova en ny strategi” samt en del av/en möjlighet till lärande och utveckling. 

Misstaget är varken ett hot mot självkänslan eller något som är statiskt och inte går att 

förändra. Därför är det lönt att anstränga sig. Dessa elevers målorientering är mot lärande och 

utveckling. Några elever som har prestationsmål samt inriktar sig på att vara bättre än andra, 

har vanligen bra självförtroende och lyckas ofta bra i skolan. Dessa elever har ett fixed 

mindset, där de kopplar framgångar till inre, okontrollerbara och stabila egenskaper som 

medfödd intelligens eller talang och de arbetar ofta hårt med bra resultat (Dweck, 2000). 

Människor har omedvetna uppfattningar (implicita teorier) även om andra egenskaper än 

intelligens; antingen ses en specifik egenskap som statisk eller som dynamisk. Dessa 

självuppfattningar (statiskt/dynamiskt) påverkar motivation, personlighet och utveckling. 

Lisa Blackwell, Carol. S. Dweck och Kali Trzesniewski (2007) har tillsammans gjort två 

studier som utforskar betydelsen av implicita teorier gällande intelligens för tonåringars 

prestationer i matematik. I den första studien fick 373 sjundeklassare besvara enkäter kring 

teman som motivation, implicit teori gällande intelligens, målorientering, uppfattningar om 

ansträngningens betydelse för utveckling. Även elevernas prestationer i matematik mättes 

genom att de fick göra matematiktest och deras matematikbetyg samlades in varje termin. 
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Varje elev följdes under två år. Studien visade att en övertygelse hos eleven att intelligens är 

utvecklingsbart predicerade en ökad matematikutveckling under ”junior high school”, medan 

en övertygelse att intelligens är statiskt ledde till en plan utvecklingskurva. I den andra studien 

genomförde man en undervisningsintervention där 48 sjundeklassare undervisades i 

övertygelsen att intelligens är något som går att utveckla. Forskarna förklarade för eleverna att 

varje gång de tvingades utanför sin komfortzon och behövde anstränga sig för att lära sig 

något nytt och svårt, ombildades neuronerna i deras hjärnor så att det bildades nya och 

starkare kopplingar och på så sätt utvecklade de sin förmåga. Denna grupp jämfördes sedan 

med en kontrollgrupp med 43 sjundeklassare som hade fått motsvarande undervisning kring 

studieteknik och hur hjärnan fungerar, med den skillnaden att de inte fick budskapet om att 

intelligens går att påverka. I studie 2 visade resultaten på positiva förändringar på 

motivationen hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Dessutom visade 

kontrollgruppen en nedåtgående utvecklingskurva i matematik jämfört med 

interventionsgruppen som visade en positiv matematikutveckling. De som hade en statisk syn 

på intelligens drog troligare slutsatser om sin inneboende förmåga (jämfört med insats) då de 

stötte på bakslag och gav snabbare upp när de mötte svårigheter jämfört med dem som såg 

intelligens som något som går att påverka. 

Detta resultat stöds av ytterligare en studie gjord av David S. Yeager och Carol S. Dweck 

(2012), vars forskning visar att elever som tror (eller blir undervisade om) att intellektuella 

förmågor är egenskaper som kan utvecklas (i motsats till förmågor som är statiska) tenderar 

att prestera bättre i skolan. Forskarna belyser också att ämnet matematik skiljer sig från andra 

ämnen på så sätt att ”erhålla hjälpåtgärder i matematik” i sig, kan leda eleverna till att uppfatta 

ämnet matematik som en statisk färdighet som de inte besitter. 

Aneeta Rattan, Catherine Good & Carol S. Dweck (2011) har tillsammans gjort ytterligare 

forskningsstudier som undersöker hur elevers mindset kan påverkas. I dessa studier 

undersöker forskarna hur lärares syn på intelligens i matematik ses som statiskt (medfött) eller 

föränderligt (utvecklingsbart) samt hur lärarnas undervisning påverkar eleverna. En 

sammanfattning av de tre första studierna visar att lärare som har högre tilltro till intelligens i 

matematik som en statisk (medfödd) egenskap, troligare diagnostiserar en elev att ha en låg 

förmåga i matematik utifrån resultatet på ett enda matematiktest. Lärarna valde också mer 

sannolikt att ”trösta” eleven (få eleven att känna sig tillfreds) att acceptera sin låga förmåga 

samt använde fler undervisningsstrategier som ledde till mindre engagemang hos eleverna.  
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3.2. Resilience 

Elever möter svårigheter genom sin skolgång, både i sin ämnesutveckling och socialt, 

speciellt under puberteten. Skolan och föräldrar behöver förbereda tonåringarna på strategier 

för hur de möter dessa svårigheter med resilience (motståndskraft) istället för att bli sårbara, 

nedslagna eller stressade. Yeager & Dweck (2012)  argumenterar för att de metoder vi 

intuitivt tror fungerar; t ex att berömma någon för att personen är smart (för att lyfta 

självkänslan) eller att fördöma ett aggressivt beteende, inte fungerar. Istället behövs 

vetenskapligt beprövade metoder. Forskarna har försökt att fånga den underliggande 

psykologin vad som orsakar att en del tonåringar känner sig sårbara, nedslagna eller stressade 

när de möter svårigheter. Deras forskning visar att vad tonåringarna behöver mest inte är lyft 

(”boostad”) självkänsla eller att få en etikett på ett karaktärsdrag sorterat in i ett fack, utan de 

behöver mindsets som representerar utmaningar som något som de kan ta sig an och besegra 

över tid genom ansträngning, nya strategier, lärande, hjälp från andra och tålamod. Yeager & 

Dweck (2012) drar slutsatsen att implicit theories- interventionerna har sådan slående effekt 

eftersom teorin förändrar betydelsen av utmaningen. Istället för att vara utmaningar som 

innebär att eleverna känner sig dumma, erbjuder utmaningarna ett sätt att bli smartare. Dessa 

övertygelser var av avgörande betydelse för att främja resilience. Studien visar att man kan 

påverka tonåringars mindsets och på så sätt minska deras sårbarhet när de möter svårigheter. I 

stället för att fly från utmaningarna så engagerar de sig i utmaningarna och tar sig igenom och 

besegrar dem.  

3.3. Problemlösning 

När eleverna löser matematiska problem, använder de matematiken på ett meningsfullt sätt, 

de resonerar kring sina lösningar, presenterar sina idéer där de använder matematikens 

begrepp samt kommunicerar sin tankegång både muntligt och skriftligt (Anghileri, 2007). 

Genom att lösa problem övar eleverna även de andra förmågorna i matematik, som att ha bra 

metoder, begrepp och kommunicera matematik i ett sammanhang istället för att öva på 

uppgifter som liknar varandra. Eleverna övar sig i att identifiera/förstå problemet, välja ut 

lämplig information, koppla informationen till sina tidigare kunskaper och använda dem för 

att göra upp en plan hur problemet ska lösas, genomföra lösningen samt utvärdera sin lösning 

(Pólya, 2003). Eleverna lär sig också att representera problemet på olika sätt (t ex med bilder, 

grafer, tabeller, uttryck, laborativt materiel etc).  

Enligt Skolverket definieras problemlösning på följande sätt: ”Matematiska problem är, till 

skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner 
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till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället 

undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.” Vidare framhålls: ”En elev som har 

kommit långt i sin kunskapsutveckling kan uppleva en uppgift som en rutinuppgift om hon 

eller han känner till en lösningsmetod. En annan elev kan i mötet med samma uppgift däremot 

behöva undersöka och pröva sig fram till en lösning.” (Skolverket, 2011b). Det avgörande för 

att uppgiften ska vara en problemlösningsuppgift är alltså att eleven inte på förhand känner till 

hur uppgiften ska lösas; om eleven gör det övergår uppgiften till att vara en rutinuppgift. 

Schoenfeld (1992) har utformat ett ramverk för problemlösning grundat i empiriska studier. 

Ramverket framhåller följande kompetenser som viktiga för att kunna lösa problem:  

 Elevens resurser: Vilken information som är relevant för den matematiska situationen 

eller problemet har eleven tillgång till och hur använder eleven denna information? 

 Heuristik: Vilka strategier och metoder behärskar eleven för att göra framsteg i okända 

och icke standardiserade problem? 

 Kontroll: Att eleven har en förmåga till metakognition och självreglering som visar sig 

i att eleven kan planera, agera enligt planen och styra processen utifrån de 

bedömningar hen gör längs vägen. 

 Övertygelser och känslor. De övertygelser, uppfattningar och känslor eleven har för 

ämnet matematik inverkar på elevens problemlösningsförmåga. Även lärarens 

uppfattningar och kulturella/sociala uppfattningar inverkar.   

Schoenfeld (1992) framhåller också kontextens betydelse: Att lärmiljön utformas så att alla 

fyra ovanstående kompetenser främjas och menar att formativ bedömning kan vara det mest 

kraftfulla verktyget att göra detta på. I hans studier framkom också att elever i 

matematiksvårigheter ofta hade tillräckliga resurser, men saknade de övriga tre 

kompetenserna. 

Schoenfeld (2012) gör en liknelse mellan en kompetent matematiker och en skicklig 

hantverkare: För bägge gäller det inte enbart att ha bra verktyg för att resultatet ska bli bra, 

man måste också vara skicklig när det gäller att använda de verktyg man har. Bägge behöver 

veta när verktygen är lämpliga att använda samt klara av att använda dem på ett passande och 

effektivt sätt.  
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3.4. Återkoppling 

Återkoppling kan vara ett mycket effektivt pedagogiskt verktyg och den faktor som har störst 

inflytande på elevers kunskapsutveckling (Black & Wiliam, 1998; Dweck, 2000; Hattie, 

2009; Hattie & Timperley, 2007; Jönsson, 2013). Beroende på vilken återkoppling som ges, 

kan den ha stora positiva effekter på elevers lärande och motivation, men den kan också 

orsaka stor skada (Dweck, 2000; Hattie, 2009; Jönsson, 2013; Wiliam, 2013). Enligt den 

modell som Hattie och Timperley (2007) utvecklat för återkoppling, kan återkoppling ges i 

fyra olika nivåer, nämligen uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå samt personlig nivå. 

Att ge återkoppling på processnivå och metakognitiv nivå ger mest positiv effekt, medan 

återkoppling på uppgiftsnivå inte ger lika starkt resultat. Återkoppling på personlig nivå 

brukar nästan aldrig ge några goda effekter för lärandeutvecklingen och kan i själva verket 

inverka negativt på lärandet: Forskning visar (Dweck, 2000) att ge en individ beröm för dess 

förmåga är negativt, eftersom det kan inverka på ”jaget” och eleven kan få en syn på sin 

förmåga som en statisk egenskap som är svår att påverka. Dweck (2015) har genomfört 

studier med hundratals elever, främst yngre tonåringar. Vissa elever fick beröm för sin 

förmåga, andra för sin ansträngning. De elever som fick beröm för sin ansträngning var mer 

benägna att ta sig an svårare uppgifter, medan elever som fick beröm i form av att de var 

duktiga hellre höll sig till lättare uppgifter som de var säkra på att klara av (Dweck, 2015). De 

hade inte modet att försöka sig på mer utmanande uppgifter eftersom ett misslyckande skulle 

ses som ett bevis på ”bristande intelligens”, medan eleverna som fick beröm för sin 

ansträngning såg misstagen som ett sätt att utvecklas och en del av lärandeprocessen.  

För att föra elevernas lärande framåt, måste återkopplingen engagera eleverna att tänka själva 

(Jönsson, 2013). För att den ska kännas meningsfull och vara användbar behöver den ge svar 

på följande tre frågor: 1. Vart är jag på väg? (Vad är målet?) 2. Var befinner jag mig i 

förhållande till målet? 3. Hur ska jag närma mig målet? (Jönsson, 2013). Grundidén med 

effektiv återkoppling är att påverka eleverna kognitivt och få dem att tänka ett steg till i syfte 

att de i förlängningen ska äga sitt eget lärande, istället för att reagera känslomässigt på den 

återkoppling de får (Wiliam, 2013). Uppmärksamheten behöver styras på vad som är nästa 

steg för eleven att ta. Här behöver läraren vara lyhörd för den återkoppling eleven ger läraren, 

så att läraren gör en riktig bedömning och utvärdering av elevens förståelse av informationen. 

På så sätt kan nästa steg i undervisningen matchas optimalt mot elevernas aktuella förståelse 

(Hattie & Timperley, 2007). I en studie gjord av Hodgen & Wiliam (2013), utförd i sex 

högstadieskolor från olika upptagningsområden i London, och vars syfte var att undersöka i 
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vilken utsträckning arbetssättet med formativ bedömning var praktiskt genomförbart, 

analyserades bl a hur lärarna lyssnade på elevernas svar. I början av projektet lyssnade lärarna 

värderande, vilket fick eleverna att tro att lärarna mest var intresserade av att de skulle ge ett 

korrekt svar. Längre in i studien lyssnade lärarna mer tolkande där de intresserade sig för hur 

eleverna tänkte kring uppgifter i matematik. Denna förändring i lärarnas förhållningssätt blev 

tydlig för eleverna, vilket kan illustreras av ett citat från en flicka i åk 8: ”När fröken ställde 

en fråga brukade hon vara intresserad av det rätta svaret. Nu är hon intresserad av hur vi 

tänker”.  

Eleverna behöver också få tid till att förbättra sitt arbete, annars blir feedbacken bara en 

utvärdering av hur bra eller dåligt ett arbete är (Wiliam, 2013). Ett sätt att arbeta med 

feedback kan vara att ha prov/redovisning efter ca 75 procent av tiden man arbetar med 

avsnittet och därefter använda resten av tiden till att arbeta vidare med sådant eleven inte har 

förstått.  

Genom att betona prov, omdömen och betyg alltför mycket, snarare än elevernas lärande, 

finns det en risk att eleverna utvecklar negativa lärandestrategier, vilka kan leda till 

ytinlärning och att de undviker utmaningar (Black & Wiliam 1998; Dweck, 2000; Hattie & 

Timperley 2007; Jönsson, 2013; Shute 2008). Det finns också en risk att elever i 

matematiksvårigheter ger upp eftersom de inte tror sig kunna lyckas. Betyg ger inte 

information om hur lärandet ska föras framåt och riktar elevernas uppmärksamhet mot dem 

som personer (”jaget”) istället för mot uppgiften. Jämfört med annan återkoppling, är betyg en 

dold bedömningsprocess som inte ger mycket feedback (Hodgen & Wiliam, 2013). Det har 

visat sig att elever som får feedback i form av kommentarer eller matriser, utan poäng eller 

betyg, blir mer motiverade och lär sig mer (Pettersson m fl, 2010).  I bedömningsmatriser 

kombineras de kvaliteter som ska bedömas; kriterier, med olika nivåer av kvalitet. Matriser 

passar därför bra till återkoppling på processnivå eftersom de innehåller centrala kvaliteter för 

återkommande uppgifter, men fungerar sämre för återkoppling på uppgiftsnivå då 

ämnesinnehållet kan skifta i det oändliga (Jönsson, 2013). 

För att återkopplingen ska ge effekt så måste eleverna använda den återkoppling som de får, 

annars kan återkopplingen vara hur bra som helst utan att ge önskad inverkan på lärandet: Det 

allra viktigaste är att eleverna engagerar sig i återkopplingen (Jönsson, 2013). I Greens (2014) 

studie hade ungefär hälften av eleverna bara läst igenom den återkoppling de fick utan att 

reflektera över den. Den andra halvan använde återkopplingen genom reflektion, men det 
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fanns stor spridning i hur mycket eleverna hade använt och reflekterat kring sin återkoppling. 

Studien visade också att flera av eleverna som i början inte använde återkopplingen, fann den 

användbar när de väl förstod syftet med återkopplingen. 

Att ge återkoppling som utvecklar lärandet är en nyckelstrategi i bedömning för lärande. I sin 

doktorsavhandling har Andreia Balan (2012) genomfört en studie där hon under ett års tid 

implementerade de fem strategierna i “Bedömning för lärande” (Hattie, 2012; Wiliam, 2013) i 

en gymnasieklass för att undersöka om det nya arbetssättet hade ett positivt inflytande på 

studenternas matematikutveckling, och i så fall, vilka dessa positiva förändringar var, samt 

hur läraren och studenterna uppfattade dessa förändringar i relation till den nya lärmiljön. En 

gymnasieklass och deras lärare tillhörde interventionsgruppen och en annan gymnasieklass 

och deras lärare tillhörde kontrollgruppen. Interventionsgruppen jämfördes sedan med 

kontrollgruppen. Balan (2012) gjorde en kvantitativ analys där interventionsgruppens och 

kontrollgruppens resultat på olika problemlösningsuppgifter samt resultat på nationella prov 

jämfördes. Eleverna fick också besvara enkäter, där deras inställning till matematik, deras 

lärande i matematik samt deras tankar kring nyttan av att kunna matematik analyserades och 

jämfördes. Även semistrukurerade intervjuer, både med lärare och med elever, gjordes som 

hon analyserade kvalitativt. I resultatet framkom att interventionsgruppen förbättrade sina 

resultat i problemlösningsuppgifter, t ex när det gällde hur väl de klarade av att tolka ett 

problem och använda lämpliga metoder för att lösa problemet. Interventionsgruppen 

förbättrade också sina matematiska resonemang, hur de presenterade sina lösningar och hur 

korrekt de använde symboler, terminologi och matematiska konventioner. Eleverna 

förändrade även sin inställning till sin egen förmåga i matematik samt nyttan av att kunna 

matematik, mot en mer produktiv inställning som främjade deras matematikutveckling. 

Vilken typ av feedback som gavs, i vilken kontext den gavs och när feedbacken gavs visade 

sig ha betydelse för elevernas matematikutveckling. Ett exempel på ett effektivt sätt att ge 

feedback på var användandet av ”mini-matriser” (istället för t ex poäng) till uppgifterna, där 

olika förmågor bedömdes utifrån grad av kvalitet. Kamrat-feedback gynnade också lärandet. 

Det visade sig också vara de elever som tidigare inte presterat så väl, samt de elever som 

förändrade sin inställning till matematik och till sin egen förmåga i en positiv riktning, som 

förbättrade sina resultat mest. 

I en studie gjord av Aneeta Rattan, Catherine Good & Carol. S. Dweck (2011) fick 54 

universitetsstudenter av olika etniciteter, delta i en online-studie och göra matematiktest. Alla 

studenter fick reda på att de hade ett lågt resultat på testet (oavsett verkligt resultat) och 
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därefter fick de antingen ”tröstande” feedback som enbart fokuserade på deras styrkor och 

syftade till att de skulle känna sig bekväma i situationen, process-orienterad feedback som 

inriktade sig på studenternas strategier eller tillhörde studenterna en kontroll-grupp som fick 

två påståenden hämtade från respektive feedback-strategi ovan och som enbart visade att 

läraren brydde sig om studenten. Studiens resultat visade att studenter som fick tröstande 

feedback upplevde sin lärare ha en starkare övertygelse att intelligens är en statisk förmåga, 

jämfört med de som fick feedback på de andra sätten. De upplevde också att lärarna hade 

lägre förväntningar och investerade mindre i dem samt kände de sig mindre uppmuntrade och 

motiverade av lärarna jämfört med dem som fick annan feedback. Den feedback som 

fungerade bäst för att föra studenternas lärande framåt var process-orienterad feedback. 

Studiens bidrag till den praktiska verksamheten är att lärare som har en syn på intelligens i 

matematik som en statisk egenskap, kan leda dem till att uttrycka sitt stöd och sin uppmuntran 

till eleverna på ineffektiva sätt, såsom tröstande individ-orienterad feedback, som i längden är 

en misslyckad strategi att föra lärandet framåt. I förlängningen kan det också leda till 

situationer där studenterna befrias från viktiga områden i matematik istället för att de 

uppmuntras att ta sig igenom svårigheter.  

Nedan förklaras återkoppling på uppgiftsnivå och återkoppling på processnivå mer ingående 

eftersom dessa begrepp är centrala i denna studie. 

3.4.1. Återkoppling på uppgiftsnivå 

Feedback på uppgiftsnivå är inriktad på hur väl en elev utför en uppgift. Det finns en tydlig 

koppling mellan uppgiften och svaret. Läraren kan tala om för eleven om ett svar är rätt eller 

fel. Läraren kan också ge ytterligare information eller annorlunda information, t ex i form av 

ledtrådar. Läraren kan även ge lösningsförslag till uppgiften. Denna typ av feedback genererar 

mer ytliga kunskaper och är den vanligaste i skolan (Hattie & Timperley, 2007). Pólya (2003) 

menar att om en elev tar emot ett lösningsförslag utifrån och godtar det med anledning av 

lärarens auktoritet är det lätt för eleven att sedan glömma lösningsförslaget. På 

matematiklektioner är det vanligt att läraren t ex går igenom uppgifter på tavlan i helklass: 

Ofta kan det vara svårt att engagera eleverna fullt ut eftersom en sådan genomgång inte möter 

varje elev där den befinner sig och därför känner många elever informationen inte vara 

meningsfull och användbar. Feedback på uppgiftsnivå är kraftfullare när det gäller att få 

eleven observant på felaktiga tolkningar, inte när eleven saknar information: Om eleven 

saknar nödvändig kunskap är fortsatt undervisning mest effektivt (Hattie & Timperley, 2007). 

Feedback måste bygga på något; den är till liten nytta om det inte finns några kunskaper att 
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utgå ifrån. För mycket feedback enbart på uppgiftsnivå kan uppmuntra elever att fokusera på 

det direkta målet utan att reflektera över strategierna för att nå målet. Detta kan leda till att 

eleven oreflekterat prövar olika strategier utan att analysera förhållandet mellan 

instruktionerna, återkopplingen och det avsedda lärandet. En nackdel med återkoppling på 

uppgiftsnivå kan vara att återkopplingen enbart kan användas på den pågående uppgiften och 

saknar transfer till uppgifter som eleverna möter senare, speciellt om återkopplingen är 

inriktad på detaljer (Hattie & Timperley, 2007).  

3.4.2. Återkoppling på processnivå 

Feedback på processnivå är mer inriktad på processen eller färdigheten, t ex att konstruera och 

värdera olika strategier vid problemlösning istället för att fokusera på rätt eller fel svar. Denna 

feedback leder oftast till en djupare förståelse eftersom den skapar mening till 

inlärningsprocessen, och relaterar mer till inbördes förhållanden, kognitiva processer samt 

transfer till svårare uppgifter eller uppgifter eleven inte arbetat med tidigare (Hattie & 

Timperley, 2007). 

Återkoppling på processnivå verkar vara effektivare än återkoppling på uppgiftsnivå när det 

gäller att föra elevernas lärande framåt på ett djupare, förståelseinriktat plan (Hattie & 

Timperley, 2007). 

3.5. Motivation 

Att motivera alla elever på högstadiet för matematik är en stor utmaning. Enligt internationell 

forskning förklaras motivation som en strävan mot ett personligt mål, något som känns 

angeläget för den enskilde individens liv och utveckling nu och framöver (Skolverket, 2003). 

Kognitionsforskare Peter Gärdenfors (2012) tar upp tre faktorer som enligt J. Bruner 

(amerikansk psykolog som bidragit till kognitionspsykologin) gynnar elevers motivation, (se 

även figur 2): 

 Vår inneboende nyfikenhet – som ofta är lekfull. Barns lek, men även vuxnas hobbys 

och intressen är en slags lek. 

 Känsla av kompetens. Jag kan, jag behärskar situationen. Ha kontroll över situationen. 

 Ömsesidighet – vi tycker om att göra saker tillsammans. Kamratlärande är en väldigt 

stark mekanism. 
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Figur 2: Faktorer som gynnar elevers motivation enligt Gärdenfors (2012). 

Skolans organisation har förändrats väldigt lite över tid. Gärdenfors (2012) menar att det finns 

dolda regler inbyggda i skolsystemet och lärarna måste anpassa sig efter dessa. Alla elever 

passar inte in i dessa regler, t ex om eleven har problem med att läsa texter, kommer eleven att 

få problem med reglerna, eftersom det till största delen är texter som används för att ta till sig 

kunskap. De dolda reglerna kan bli ett hinder för elevernas motivation och de tar inte 

tillräcklig hänsyn till elevers olikheter.  

Inre motivation är som regel en bättre drivkraft än yttre motivation och stimuleras just av att 

man ser sig själv gå mot ökad förståelse och kunnande (Lundahl, 2014). På så sätt är det inte 

resultatet i sig som motiverar oss, utan själva kunnandet och den återkoppling som visar att vi 

lär oss som stärker vår inre motivation. Yttre belöningar kan störa inre belöningar och 

motivation (Hattie och Timperley, 2007). Ur motivationssynpunkt, ska eleverna inte gå i 

skolan för att få bra betyg, utan för att de har lust att lära och att utvecklas (Gärdenfors, 2012). 

Att lärare har skyldighet att sätta betyg (yttre belöning) kan vara en faktor som stör elevernas 

inre motivation: Jönsson (2015) pekar på dilemmat att vi ska arbeta formativt (ett 

motivationsstödjande arbetssätt) i en summativ diskurs med nationella prov och betyg. 
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Metakognition är en faktor som stärker motivation (Gärdenfors, 2012). Metakognition innebär 

att eleverna utvecklar en medvetenhet om och kan reflektera över sina egna tankeprocesser, 

vilket i sin tur gör att de kan planera, styra och revidera sitt fortsatta arbete för att utvecklas. 

Många undersökningar har visat att metakognition höjer lärandet, men man har inte någon 

riktigt bra förklaring till varför det är så. Gärdenfors (2012) har en teori om att metakognition 

genererar ”kontroll” (motivationshöjande faktor), eleven blir medveten om varför den gör 

någonting i skolan och vad det är som gör att det leder fram till bra resultat.  

3.6. Begreppsförståelse 

Begrepp utgör byggstenarna i våra tankeprocesser och är en nödvändighet för att vi ska kunna 

tänka och förstå. Om en elev förstår något känner eleven att hen är kapabel att lösa nya 

problem. Eleven ser mönstret, hur allt hänger ihop och förstår hur hen kan gå vidare. Detta ger 

en känsla av kompetens och kontroll, vilket i sig är en motivationshöjande faktor. Om eleven 

inte förstår blir hen frustrerad och då sjunker motivationen fort (Gärdenfors, 2012). Därför är 

det viktigt att läraren är lyhörd för den återkoppling som eleven ger läraren och förvissar sig 

om huruvida en elev förstår eller inte, så att hen snabbt kan fånga upp eleven om den inte 

förstår, och hjälpa den innan den hunnit tappa sin motivation.  

Förståelse för matematik byggs upp från det konkreta till det abstrakta och generella. Arbetet 

att bygga förståelse och göra kopplingar mellan de olika världarna är en process i fyra 

sammanhängande nivåer: konkret (arbete med laborativt materiel) – halvkonkret (rita bilder) – 

halvabstrakt (informella symboler) – abstrakt (formella symboler). Språket är ett 

tankeverktyg och ett sätt att uttrycka våra inre föreställningsvärldar och blir därför viktigt i 

processen när vi bygger förståelse i matematik. Våra föreställningsvärldar byggs upp när vi 

kopplar samman och bearbetar information från våra olika sinnen. Därför är det viktigt att så 

många sinnen som möjligt tas i bruk när vi bygger upp förståelse; det underlättar processen att 

bygga en bro mellan det konkreta och det abstrakta (Rystedt & Trygg, 2010). 

För att bygga förståelse, behöver eleverna inse värdet av att kunna översätta mellan olika 

representationer som t ex konkreta modeller, vardagsspråk, schematiska bilder, diagram, 

skriftspråk, matematiktermer, matematisk notation och symboler (Rystedt & Trygg, 2010). 

McIntosh (2008) ger exempel på tanketavlor där eleverna får träna på att gå mellan olika 

representationsformer: Svårigheter att göra detta kan vara ett tecken på bristande förståelse. 

Eleverna behöver också utveckla förståelse för styrkor och svagheter i olika representationer 

och diskutera varför de i vissa situationer väljer en representation framför en annan. En elevs 
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förståelse i matematik beror på hur elevens mentala representationer är kopplade i ett nätverk, 

där antalet kopplingar och styrkan i dessa bestämmer graden av förståelse. 

3.7. Resonemang i matematik 

Resonemangsförmågan är en av de fem förmågor som ska utvecklas i matematik (Skolverket, 

2011a). De olika matematiska förmågorna ska ses som sammanflätande (Kilpatrick, 2001), 

vilket gör att elever ofta utvecklar flera förmågor samtidigt. Ett exempel kan vara att när 

elever tränar sin resonemangsförmåga, så tränar de också sin problemlösningsförmåga och 

begreppsförmåga (Lithner, 2008).  

Enligt Lithner (2008), är de resonemang som förs när en elev löser en uppgift ett resultat av 

uppgiftens design, elevens tankar och miljön. En resonemangssekvens har följande fyra steg:  

1. Resoneraren stöter på en (del)uppgift, som utmärker sig att vara en problemsituation om det 

inte är uppenbart hur hen ska fortsätta.  

2. Ett strategival görs, där strategi innebär allt från lokala procedurer till mer övergripande 

angreppssätt och ”val” ses i vid bemärkelse (erinra, konstruera, upptäcka, gissa etc). 

Strategivalet kan stödjas av argument om varför vald strategi kommer att lösa uppgiften.  

3. Strategin implementeras. Implementering kan stödjas av argument till varför vald strategi 

har löst uppgiften.  

4. En slutsats dras.      

En resonemangssekvens enligt ovan kan enligt Lithner (2008) illustreras av en riktad väg i en 

graf (se figur 3). En punkt vn representerar både en ögonblicklig bild av elevens kunskapsläge 

och deluppgiften. Deluppgifterna inbegriper både uttryckligen skrivna deluppgifter och 

implicita deluppgifter som resoneraren formulerar själv under lösningsprocessen. Pilarna en 

representerar lösningsprocesser, som är mer eller mindre outtalade, där resoneraren 

implementerar sitt val av strategi för den specifika deluppgiften. Detta medför att uppgiften 

kan lösas genom att olika elever väljer olika vägar i grafen. 

Figur 3: Illustration av resonemangssekvens enligt Lithner (2008). 
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Lithner (2008) har utformat ett ramverk där han definierar två olika sätt att resonera; imitativt 

och kreativt. Imitativt resonemang är nära relaterat till utantill-inlärning medan kreativt 

resonemang grundar sig i elevernas egna konstruktioner av lösningar och är därför mer 

kopplat till att förstå relationer (nätverk) i matematiken samt göra val som är väl förankrade i 

matematiska begrepp. I ramverket är resonemang indelade i diskreta kategorier. I realiteten 

placeras resonemangssekvenser snarare längs ett kontinuum, från att vara helt imitativa till att 

vara helt kreativa. Nedan beskrivs imitativa och kreativa resonemang utförligare. 

3.7.1. Imitativa resonemang i matematik 

Om eleven kopierar eller följer en modell eller ett exempel utan några reflektioner eller försök 

till egna lösningsförslag eller motiveringar till varför modellen fungerar, anses resonemanget 

vara imitativt (IR). Ett exempel kan vara när en elev försöker komma ihåg en 

lösningsprocedur från ett exempel i läroboken. 

Imitativa resonemang delas i Lithners ramverk (2008) in i memorerande (MR) och 

algoritmiska (AR) resonemang. 

I memorerande resonemang går lösningsstrategin ut på att komma ihåg ett helt svar eller 

lösning utantill. Implementeringen består enbart av att skriva ner svaret. Ett exempel kan vara 

att eleven memorerat utantill att 4·5 = 20. 

Imitativa resonemang som är förenade med att komma ihåg procedurer utan att koppla dem 

till de matematiska egenskaperna, kallas algoritmiska resonemang (AR). Ett exempel kan vara 

att eleven lärt sig att hen ska addera exponenterna då hen multiplicerar två tiopotenser; t ex  

10 	10 	= 10 	10 utan att koppla multiplikationen till den matematiska innebörden, 

dvs10 = 10·10·10·10 och 10 = 10·10·10 och att 10·10·10·10 multiplicerat med 10·10·10 

kan skrivas som 10 . 

Enligt Lithner (2008) uppfyller ett algoritmiskt resonemang följande kriterier: 

1. Strategivalet är att minnas en lösningsalgoritm. Den argumentation som görs innan valet av 

strategi kan vara av olika slag, men det finns inget behov av att skapa en ny lösning. 

2. De återstående resonemangsdelarna som behövs för att implementera strategin är triviala 

för resoneraren. 

I AR är den största svårigheten att hitta en passande algoritm. Förståelse för den logiska 

grunden bakom algoritmen är inte nödvändig i AR. Alla delar som är begreppsligt svåra tar 
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algoritmen hand om och enbart de lättare delarna är kvar till eleven, vilket begränsar 

lärandeeffekten (Lithner, 2008). 

Algoritmiska resonemang (AR) delas i sin tur in i bekant AR, begränsat AR och guidat AR. 

Bekant AR innebär att eleven identifierar något, ofta ett nyckelord som triggar igång ett val av 

en algoritm. Ett exempel kan vara orden ”mer” eller ”mindre” som triggar igång addition 

respektive subtraktion. Resonemanget är inte förankrat i verkliga matematiska egenskaper och 

saknar därför matematisk grund. 

I begränsat AR väljer eleven ut ett antal algoritmer som hen anser kunna vara rimliga för 

uppgiften. Valet av algoritmer är inte slumpmässigt, men det finns ingen analytisk 

argumentation förankrad i matematik för valen, utan valen görs utifrån problemets ytliga 

egenskaper. Om resultatet av en provad algoritm inte leder till en (för resoneraren) rimlig 

slutsats, överges algoritmen utan att den utvärderas varför den inte fungerar och hen provar en 

annan av de utvalda algoritmerna. 

Guidat AR innebär att en elev blir guidad av någon, vanligtvis en lärare eller kompis. Ofta 

sätts fokus på hur en uppgift kan lösas utan att beakta varför uppgiften kan lösas på ett visst 

sätt. Ett exempel kan vara att eleven introduceras till en formel hur man beräknar arean av en 

triangel (dvs A = (b·h) /2 ) och att läraren visar hur man ska tillämpa formeln. En elev kan 

också bli guidad av något, t ex en algoritm i läroboken och då kallas resonemanget textguidat 

AR. 

I en av sina studier använder Nordqvist (2016) ytterligare en form av algoritmiska 

resonemang, XAR (eXplained Algorithmic Reasoning). Det är viktigt att skilja på att beskriva 

hur en lösningsmetod ska tillämpas och ge en förklaring till varför en lösningsmetod fungerar. 

I XAR får eleven tillgång till bägge dessa faktorer.  

AR-uppgifter är ganska vanliga världen över och på alla nivåer inom matematikutbildningar 

(Lithner, 2004; Sidenvall, 2015). I Lithners (2004) studie visades hur 70 procent av 

uppgifterna i läroböcker i matematik kunde göras med text-guidad AR. 20 procent kunde 

göras genom att i huvudsak kopiera en lösning på samma sätt, med en mindre justering gjord 

med begränsade kreativa resonemang. Enbart 10 procent av uppgifterna krävde fullständiga 

kreativa resonemang, och de var till största delen bland de sista och svåraste uppgifterna i 

varje läroboksavsnitt, vilka de flesta elever aldrig kom till. 
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3.7.2. Kreativa resonemang i matematik 

Mönsteruppgifterna i denna studie (se bilaga 2 - 5) är designade för att främja kreativa 

resonemang: För att resonemanget ska bli kreativt behöver eleverna konstruera en egen 

lösningsmetod, som de har rimliga argument för, förankrade i en matematisk grund. 

Enligt Lithner (2008) uppfyller ett fullständigt kreativt resonemang (CMR) alla följande 

kriterier: 

1: Nyhet. En ny (för resoneraren) resonemangssekvens skapas, eller en glömd rekonstrueras. 

2. Rimlighet. Det finns argument för rimligheten, både för vilka val som gjorts och vilka 

strategier som använts samt hur implementeringen är utförd. 

3. Matematisk grund. Argumenten är förankrade i verkliga (icke-ytliga) och relevanta 

matematiska egenskaper hos de komponenter som är involverade i resonemanget. 

Om något kriterium saknas, har ett kreativt resonemang påbörjats, men det anses inte vara ett 

fullständigt, utan ett begränsat kreativt resonemang. 

Nedan illustreras ett kreativt resonemang enligt Lithners (2008) modell av en 

resonemangssekvens (se figur 4). 

  

Figur 4: Illustration av resonemangssekvens enligt Lithner (2008). 

En elev får en uppgift som eleven inte direkt har en lösning på v1. Eleven analyserar uppgiften 

och väljer en strategi för att lösa uppgiften. Eleven har argument för rimligheten i strategin 

och argumenten är förankrade i verkliga matematiska egenskaper hos komponenterna. Det 

som är kreativt i resonemanget är att resoneraren behöver konstruera en (för resoneraren) ny 

resonemangssekvens. Eleven implementerar strategin en och kommer en bit på väg i 

lösningsprocessen av uppgiften. Nu har eleven kommit till en ny punkt vn och har ett nytt 

kunskapsläge. Utifrån detta nya kunskapsläge väljs en ny strategi som implementeras en. Vid 

varje ny punkt vn (nytt kunskapsläge) väljs en ny strategi som implementeras en till dess att 

eleven nått en färdig lösning av uppgiften. 
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3.7.3. Vilket resonemang leder till lärande och utveckling i matematik? 

Kognitiva färdigheter är viktiga i matematik. Det är skillnad i hur elevers kognitiva 

färdigheter belastas i de olika typerna av resonemang. CMR ställer högre krav på kognitiva 

färdigheter under träningen, medan AR ställer högre krav på kognitiva färdigheter under 

proven (Nordqvist, 2016). 

Studier med fMRI-teknik (Nordqvist, 2016) har visat att tillämpningen av olika sätt undervisa 

matematik, inte enbart ger beteendemässiga skillnader hos eleverna, utan även långvariga 

neurala skillnader i deras hjärnor. Orsaken till att CMR är betydligt fördelaktigare än AR hör 

samman med en djupare inkodning i hjärnan vid kreativ träning än under algoritmisk träning 

samt att rekonstruktionen av CMR-praktiserade metoder är enklare (mindre kognitivt 

belastande) än återhämtandet av AR-praktiserande metoder. Istället för att lära sig metoder 

utantill, tvingas eleverna att reflektera över matematiska begrepp. Detta medför att det även 

blir lättare att överföra kunskaper till andra, nya uppgifter, s k transfer. Dessutom krävs det en 

ansträngning av dem när de kämpar med att lösa uppgiften. Denna produktiva ansträngning 

leder till den djupare inkodningen i hjärnan. Du lär dig bättre när du anstränger dig och 

behöver konstruera metoden själv än när du imiterar en given metod. Ansträngningen får dock 

inte vara överväldigande eller negativ, utan ska vara överkomlig, kännas hanterlig och positiv 

för lärandet för att anses vara produktiv. Att designa uppgifter som leder till produktiv 

ansträngning istället för att ansträngningen upplevs överväldigande eller negativ 

överensstämmer med det som Vygotskij (1978) kallar att befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen. Detta innebär att eleven får pröva sin förmåga inom sin potentiella 

utvecklingszon, men något nytt, som är möjligt för eleven, måste listas ut eller en ny koppling 

behöver göras för att kunna lösa uppgiften. Det är viktigt att det läggs precis lagom stora krav 

på eleven så att eleven får anstränga sig, pröva sin förmåga och utvecklas istället för att 

resultatet blir ett misslyckande. Även studier inom kognitiv psykologi (Dweck, 2000) har 

visat på betydelsen av ansträngning för att lära sig och att engagemang och ansträngning leder 

till ett djupare lärande. 

Om man jämför XAR med CMR så förklaras i XAR varför lösningsmetoden fungerar, medan 

lösningsmetodens berättigande konstrueras under lösningsprocessen i CMR. I Nordqvists 

(2016) studie deltog 104 elever på det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet. Eleverna fick 

lösa övningsuppgifter i ett datorprogram, antingen AR-, CMR, eller XAR-uppgifter. En vecka 

senare fick eleverna göra eftertester. I studien konstaterades att hög kognitiv kapacitet var 

viktigare för AR-gruppen för att lyckas bra på eftertesterna än för CMR-gruppen. En 
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anledning till att CMR-gruppen presterade bättre på eftertesterna kan vara den positiva 

ansträngning som CMR-gruppen utsattes för: CMR-gruppen var tvungen att kämpa i arbetet 

med de matematiska egenskaperna hos uppgifterna, för att lösa dem, medan AR-studenterna 

inte behövde kämpa alls, utan behövde enbart se och använda rätt formel gång på gång. XAR-

gruppen fick samma uppgifter som AR-gruppen, men med en ytterligare förklaring som 

motiverade varför den givna metoden fungerade. Studiens resultat indikerade att den 

ytterligare förklaringen inte gav någon signifikant effekt på elevernas prestation jämfört med 

AR-gruppen. Jämfört med XAR-gruppen, presterade CMR-gruppen signifikant bättre. 

Forskarna tror att betydelsen av kämpande/ansträngning återigen spelar roll samt att eventuell 

brist på engagemang i förklaringen som gavs vid XAR också kan vara en möjlig orsak till 

utfallet. 

En stor nackdel med imitativa resonemang är att de analytiska och begreppsliga 

tankeprocesserna saknas, vilket inte är möjligt i CMR. Det medför att de strategival och 

implementeringar eleverna gör, saknar analytiskt stöd och blir slumpmässiga (Lithner, 2008). 

Att fokusera på AR leder till kortsiktiga vinster som att klara övningsuppgifter i boken eller 

prov som är anpassade till AR, men det leder till förluster på lång sikt i form av vag 

begreppslig förståelse och bristande problemlösningskompetens. Att lära sig matematik blir 

att leta algoritmer, istället för att algoritmerna blir ett verktyg i matematiken (Lithner, 2008). 

Det finns ett behov av att automatisera procedurer för att kunna använda sina kognitiva 

förmågor till de svårare delarna av ett problem. Därför kan AR vara fördelaktigt ibland. 

Problemet är inte att använda en regel eller en algoritm om man vet varför regeln eller 

algoritmen fungerar. Problemet är när eleverna inte reflekterar, utan när lärandet inträffar utan 

koppling till matematiska egenskaper och begrepp: Då blir lärandet fragmentiserat och svårt 

att komma ihåg (Nordqvist, 2016). Alla delar i matematiken hänger ihop; för att utvecklas i 

matematik på ett framgångsrikt sätt, måste eleven få en förståelse för hur de matematiska 

begreppen relaterar till varandra.  

Forskning visar att lågpresterande elever gynnas mer av CMR (jämfört med AR) än 

högpresterande elever (Nordqvist, 2016). Om elever memorerar regler och metoder som de 

saknar förståelse för, blir det svårt för eleven att bygga en begreppslig förståelse för 

matematik. Dessutom kan reglerna bli för många att hålla reda på, vilket i sig blir kognitivt 

belastande för eleven, speciellt eftersom eleven inte relaterar reglerna till de matematiska 

begreppen och egenskaperna. 
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3.8. Didaktiskt kontrakt och sociomatematiska normer 

I varje undervisningssituation utvecklas överenskommelser, till stor del outtalade, mellan 

lärare och elever och elever sinsemellan, vilka utgör ramarna för undervisningen. Den franske 

matematikdidaktikern Guy Brousseau (1984) införde begreppet ”didaktiskt kontrakt” för att 

beskriva dessa uppfattningar, inställningar, krav och förväntningar lärare och elever har på 

varandra i matematikundervisningen. Ett närbesläktat begrepp till det didaktiska kontraktet är 

sociomatematiska normer (Schoenfeld, 2012). Lärares egna uppfattningar om matematik samt 

förståelse i matematik är av stor betydelse för hur de sociomatematiska normerna uttrycks i 

undervisningen. Vad en lärare anser är matematiskt relevant i en specifik 

undervisningssituation kan skilja sig avsevärt mot vad en annan lärare anser är matematisk 

relevant. En lärare kanske menar att en redogörelse för en regelrätt genomförd procedur anses 

vara en godtagbar matematisk motivering, eftersom eleven redogör för varje steg i 

beräkningen. En annan lärare kanske inte skulle godkänna samma redogörelse som 

acceptabel, eftersom eleven inte argumenterar för de olika stegen i lösningen, där elevens 

argument är väl grundade i relevanta matematiska begrepp och deras inbördes relationer. Till 

följd av dessa två lärares olika uppfattningar om vad som är matematiskt relevant, råder olika 

sociomatematiska normer i deras klassrum. 

Det didaktiska kontraktet och de sociomatematiska normerna påverkar undervisningen, t ex 

vilken typ av matematiska resonemang som uppmuntras och vilken typ av uppgifter som 

eleverna arbetar med samt hur de arbetar med uppgifterna. Elever lär sig det de får möjlighet 

att lära sig i en viss undervisningsmiljö. Lärande kräver en egen arbetsinsats och viss 

ansträngning av eleven, men läraren måste skapa goda förutsättningar för denna arbetsinsats 

och ansträngning (Skolverket, 2003). 

Enligt en granskningsrapport utförd av Skolverket (2003) är det en modell som framträder starkast 

i matematikundervisningen: Ibland har läraren genomgång på tavlan, eleverna arbetar själva i 

boken, gör diagnoser alternativt prov emellanåt, och läraren går runt och hjälper eleverna 

individuellt. Flera senare studier, bl a studier gjorda av Lithner (2006) samt Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2009) av matematikundervisningen bekräftar att denna undervisningsmodell 

är vanlig i svenska klassrum. Enligt Lithner (2006) finns det en fördel med denna modell: Läraren 

kan bättre möta varje elevs enskilda behov utifrån var eleven befinner sig i sin 

matematikutveckling. Dock överväger nackdelarna, t ex att läraren får ytterst lite tid till varje elev 

och tidsbristen kan medföra att läraren guidar (guidad AR) eleven genom uppgiften. Eleverna 

kanske inte signalerar när de inte förstår, utan låter sig lotsas genom uppgiften, eftersom de vill 
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leva upp till det didaktiska kontraktets outtalade förväntningar på dem (Lithner, 2008). Om 

läraren inte hinner förankra hjälpen i matematiska begrepp och förståelse genom att uppmuntra 

eleven att reflektera över begreppen, blir eleven utelämnad till läroboken eller kompisar, vilket 

medför att det blir en påtryckning på läromedel att bli självinstruerande, t ex med guidade 

exempel (textguidad AR), så att eleverna inte behöver så mycket av lärarens hjälp. Lithner (2006) 

refererar också till några av hans och hans forskarlags studier som visar att när elever hjälper 

varandra så domineras hjälpen av algoritmiska förklaringar, dessutom ofta förklarade på ett 

felaktigt sätt. Följaktligen motverkar den förhärskande modellens nackdelar att eleverna bygger 

upp en begreppslig förståelse i matematik. 

Ann-Louise Ljungblad (2016) har i sin doktorsavhandling empiriskt utforskat lärare-

elevrelationer i matematikundervisning. Studien, som tar sin utgångspunkt i barnkonventionen 

(UD, 2006) och barns rättigheter att i undervisning ingå i demokratiska relationer, riktar fokus 

mot lärarens gensvar – hur läraren relaterar till elever. Lärarens relationella meningsskapande 

är en röd tråd genom hela studien. Fyra lärare och deras elever inom grundskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola medverkar i studien. Dessa fyra lärare valdes ut 

eftersom eleverna ansåg att de hanterar relationer med elever extra väl. Videoobservationer 

användes för att studera lärarens gensvar såväl när kommunikationen flöt på som i 

dilemmasituationer. I studien fördes också intervjuer både med lärarna och med eleverna. 

Ljungblad (2016) intresserade sig för om eleverna gavs möjlighet att framträda som unika 

individer och tala med sin egen röst i undervisningen. De resultat Ljungblad (2016) kom fram 

till var gemensamma för alla fyra lärares undervisningsmiljöer, några redovisas här: Lärarna 

hade tydliga mål för sin undervisning, de hade ett professionellt didaktiskt språkbruk och var 

följsamma i sitt gensvar till eleverna, vilket visades i gester, blickar och tonläge. Elevernas 

olikheter utgjorde grunden för lärarnas välgenomarbetade lektionsplaneringar. Lärarna var 

dock inte låsta vid sina planeringar, utan hade förmågan att improvisera utifrån 

undervisningssituationen. Undervisningen präglades av problemlösning med tillhörande 

matematikdiskussioner. Lärarna utmanade eleverna att försöka sig på nya och svårare 

problem och fanns då vid elevens sida i ett gemensamt utforskande med processen i fokus: På 

så sätt engagerades lärare och elever i ett gemensamt meningsskapande. 

Undervisningsmiljöerna var inkluderande med ett tillåtande klimat, där lärarna visade tilltro 

till elevernas potential samt intresserade sig för varje enskild elev som den person hen var. 

Eleverna gav uttryck för att det växte fram en tillit och respekt i lärare-elevrelationen. 
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Även Martin Hugo (2007), pekar på hur viktig relationen mellan lärare och elev är för 

elevernas lärande: Först måste en bra relation skapas innan eleverna är mottagliga för ämnet. 

Enligt Hugos avhandling framträder två faktorer tydligt som de mest avgörande för att 

eleverna upplevt skoltiden som meningsfull: Den första är lärarens elevsyn som uppstår i 

mötet mellan läraren och eleven. Den andra är huruvida eleverna upplever innehållet som 

meningsfullt; att det upplevdes verkligt och var anpassat till dem. 

3.9. Inkludering och relationellt perspektiv 

Den vanliga matematikundervisningen behöver göras tillgänglig även för elever i 

matematiksvårigheter så att de inkluderas i undervisningen och att det sker en progression i 

deras matematikutveckling (Skolverket, 2003). En inkluderande undervisning kännetecknas 

av en demokratisk gemenskap där alla elever är delaktiga och har möjlighet att utvecklas och 

där olikheter ses som en tillgång.  

I sin föreläsning för pedagoger i Mölndal, bryter Skoglund (2014) ner begreppet inkludering i 

tre steg för att det ska vara enklare att förstå vad begreppet innebär i praktiken:  

1. Likvärdighet: ”Se och förstå” eleven. Är vi tillräckligt bra på att se och förstå de 

elever vi har? Detta är grunden för inkludering. 

2. Tillgänglighet: Är vi bra på att göra undervisningen, lokalerna och gemenskapen 

tillgängliga för alla? 

3. Delaktighet: Delaktigheten kan inte fås utan måste erövras. Är vi bra på att leda 

eleverna, för att därefter lära eleverna att leda sig själva, och samspela med andra? 

När det gäller mindsets, är det av betydelse vilka uppfattningar eleven har om sig själv, men 

även vilka uppfattningar pedagogerna har om eleven. Forskningsstudier (Rattan, Good & 

Dweck, 2011) visar att lärare som har högre tilltro till intelligens i matematik som en statisk, 

medfödd, egenskap, diagnostiserar troligare en elev att ha en låg förmåga i matematik utifrån 

resultatet på ett enda matematiktest. De använder även fler undervisningsstrategier som leder 

till mindre engagemang hos eleverna. Detta kan leda till att eleverna känner sig exkluderade 

från undervisningen. Här kan paralleller dras till det relationella och kategoriska perspektivet.  

Det kategoriska perspektivet har sitt ursprung i de medicinska och psykologiska 

vetenskaperna och fokuserar mycket på individen och att det är individen som har någon 

sårbarhet och därför är orsak till problemet. Ett annat perspektiv är det relationella, där man 

menar att de sociala faktorerna runt individen orsakar att individen får svårigheter. I tabell 1 
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nedan tydliggör Persson (2013) de två olika perspektiven och vilka konsekvenser de har för 

verksamheten: 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning och 
stoff till skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattning av special-
pedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 
till elevers uppvisande av 
svårigheter 

Orsak till 
specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter 
uppstår i mötet med olika företeelser i 
uppväxt- och utbildningsmiljön. 

Elever med svårigheter. Svårigheter 
är antingen medfödda eller på annat 
sätt individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt 

Fokus för 
specialpedagogiska åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk 
verksamhet 

Arbetslag och lärare med aktivt stöd 
från rektor 

Speciallärare, specialpedagoger och 
elevvårdspersonal 

Tabell 1: Tydliggörande av kategoriskt och relationellt perspektiv enligt Persson (2013). 

 
En viktig skillnad mellan dessa två perspektiv är vem som är bärare av problemet; att det 
finns stor diskrepans mellan individens förmågor och omgivningens krav, individen eller 
omgivningen? 
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4. METOD 

4.1. Val av metod 

För att besvara studiens forskningsfrågor användes en kvalitativ forskningsdesign: Intentionen 

var att gå på djupet, finna mening samt få en förståelse för de mönster som framkom om  

 hur eleverna ser på sin förmåga och sitt lärande i matematik,  

 hur elevernas resonemang påverkades av vilken sorts återkoppling som gavs samt  

 hur elevers mindset inverkar på hur de tar emot återkoppling. 

Som metod valdes enkäter med likertskalor (se bilaga 1) samt styrd observation (Bryman, 

2011) där forskaren deltog aktivt genom att ge eleverna formativ återkoppling. Eleverna fick 

arbeta i par där de var ungefär jämnpresterande i matematik och fick resonera högt när de 

löste ett problem. Forskaren tänkte att det skulle vara lättare för eleverna att resonera högt om 

de hade någon att resonera med.  

Syftet med att samla in information både från enkäter och från observationer var att öka 

resultatens tillförlitlighet. En nackdel med metoden observation var att den är tidskrävande 

och att antalet observationer därför behövde begränsas. Observationerna filmades. På så sätt 

kunde observatören ha full koncentration på eleverna och behövde inte störa observationen 

med omfattande anteckningar. Filmerna transkriberades direkt efter varje observation. 

Forskaren läste igenom transkriptionerna flera gånger och markerade för syftet relevanta 

delar. Forskaren såg också på filmerna ett flertal gånger, filmer och transkriptioner jämfördes 

för att få så nyanserad information som möjligt. En fördel med att ha observationerna på film, 

var att forskaren vid analysen, förutom det som sades, kunde få ytterligare information, t ex 

från elevens kroppsspråk och forskarens eventuella påverkan på eleven. En nackdel med att 

göra filminspelning skulle kunna vara att eleven inte känner sig bekväm med det, vilket 

påverkar eleven och observationen blir inte trovärdig. Därför beslöt forskaren att inte filma 

elever som inte ville bli filmade. Ett alternativ hade då kunnat vara att enbart spela in det som 

sades (enbart ljud). Forskaren behövde dock inte använda detta alternativ, eftersom ingen av 

eleverna hade något emot att bli filmad. 

För att observationerna skulle ske strukturerat, likvärdigt och med ett tydligt fokus utformade 

forskaren matchande feedbackmallar till de olika problemlösningsuppgifterna (se bilaga 6-9), 

inspirerad av D´Arcy (2016). Forskaren utformade även på förhand ett analysschema, för att 

skärpa fokus och öka tillförlitligheten. Analysschemat avsåg hon att använda för att underlätta 
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analysen av materialet samt öka noggrannheten vid analysen eftersom forskaren då på förhand 

visste vad hon letade efter. Först analyserades varje elevpar för sig enligt analysschemat. 

Därefter sammanställdes dessa analyser till ett resultat.  

För att ytterligare öka tillförlitligheten använde forskaren ett teoretiskt ramverk (Lithner, 

2008) för att identifiera olika typer av matematiska resonemang. Forskaren använde 

Skolverkets definition av problemlösning (Skolverket, 2011b). I enkäten har forskaren valt ut 

frågor rekommenderade av professor Carol S. Dweck (2000), baserade på hennes tidigare 

forskning. För att underlätta för läsaren har forskaren illustrerat en översikt av metod och 

genomförande (se figur 4). 

Figur 4: Översikt av metod och genomförande 

Enkät med 
likertskalor 

kring mindsets

•Enkät med likertskalor kring mindsets genomfördes i två klasser i åk 9. Enkäten 
besvarades enskilt av eleverna cirka en månad före eventuell observation.

Ändamålsenligt
urval av 20 
elever till 

observation.

•Utifrån svaren på enkäten valdes 20 elever ut där olika mindsets representerades. Det togs även 
hänsyn till att elever med olika kön och olika prestationer i matematik (utifrån betyg) skulle  
representeras i urvalet. 

•Dessa tjugo elever observerades och filmades när de arbetade med en problemlösningsuppgift. 

Observation

Feedback på 
problem-

lösningsuppgift

•Eleverna fick arbeta i par med en problemlösningsuppgift där de resonerade högt. Hänsyn togs till 
att eleverna i ett par var bekväma med att arbeta tillsammans samt låg på samma prestationsnivå i 
matematik (utifrån matematikbetyg ht-16 och samtal med deras matematiklärare).

•Hälften av paren fick feedback på uppgiftsnivå, hälften på processnivå.
•Elevernas resonemang före och efter feedback observerades. Under observationen gjordes också
iakttagelser gällande elevernas mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga samt hur de tog 
emot den återkoppling de fick.

Ny enkät

•I direkt anslutning till observationen fick eleverna på nytt enskilt besvara enkäten kring mindsets för 
att öka enkätens tillförlitlighet när forskaren jämförde resultaten med tidigare enkät. 

Analys

•Filmerna transkriberades och analyserades enligt ett analysschema för varje par.
•Svaren från enkäterna analyserades för varje par.
•Resultaten från de olika paren sammanställdes till ett gemensamt resultat.
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4.2. Enkäten 

Enkäten utformades genom att forskaren valde ut representativa enkätfrågor rekommenderade 

av professor Carol S. Dweck (2000) avsedd för elever i tonåren. Enkäten innehöll frågor med 

likertskalor om mindsets, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik (se 

bilaga 1). Alla dessa faktorer har enligt Dweck (2000) betydelse när mindsets bestäms. 

Frågorna på enkäten översattes till svenska och ordet intelligens byttes (av etiska skäl) ut mot 

förmåga/kapacitet i matematik. 

Innan enkäten delades ut till eleverna gjordes en pilotstudie i en annan åk 9 för att se om 

enkäten var tillgänglig och tjänade sitt syfte för elever i åk 9 i en svensk skola. För några 

elever gjorde språket i enkäten att den inte var fullt tillgänglig för dem. Därför beslöt 

forskaren att när det var dags för den riktiga studien läsa upp en fråga åt gången och besvara 

eventuella undringar kring den frågan innan hon läste upp nästa fråga. När eleverna besvarade 

enkäten vid det andra tillfället (i samband med observationen) var det bara två elever åt 

gången och dessa kunde lätt fråga forskaren om de hade några undringar kring enkätfrågorna. 

Forskaren informerade eleverna om att hon var uppriktigt intresserad av deras ärliga svar och 

åsikter, inte vad de trodde att forskaren ville höra. Det betonades att forskaren inte lade någon 

värdering i hur eleverna svarade, att det inte fanns några rätt eller fel svar samt att det var 

viktigt att eleverna besvarade frågorna uppriktigt för att studien skulle bli så trovärdig som 

möjligt: Studien ska kunna användas för att lärare bättre ska kunna möta elever och deras 

behov i matematikundervisningen. Eleverna informerades också om att det var frivilligt att 

delta i enkäten. 

Enkäterna gjordes ungefär en månad innan observationerna, dels för att det skulle finnas tid 

för forskaren att göra ett ändamålsenligt urval, dels för att det inte skulle ligga för nära i tid då 

eleverna gjorde samma enkät en andra gång. Eleverna gjorde enkäten en andra gång i direkt 

anslutning till observationen och problemlösningsuppgiften och ombads besvara frågorna 

precis som de kände i den situationen de befann sig i just då. Att eleverna besvarade enkäten 

vid två tillfällen, med en månads mellanrum, ökade tillförlitligheten när resultatet sedan 

(tillsammans med iakttagelser vid observationerna) skulle användas för att sortera in eleverna 

i kategorierna growth mindset och fixed mindset. 

4.3. Val av problemlösningsuppgifter 

Forskning visar att designen av en matematikuppgift har betydelse för vilket resonemang som 

främjas (Nordqvist, 2016). Uppgifterna valdes för att främja kreativa resonemang. 



 

36 
 

Algoritmiska uppgifter förhindrar i och för sig inte CMR, men det är mindre troligt att CMR 

(jämfört med AR) används i sådana uppgifter.  

Att utforma väldesignade uppgifter som stödjer kreativa resonemang tar tid (Nordqvist, 2016). 

I denna studie valdes en uppgift som utprovats i tidigare forskning (Jonsson, Nordqvist, 

Liljekvist & Lithner, 2014) där tändstickor läggs i ett mönster av sammanhängande kvadrater 

(se bilaga 4). Vad som är ett problem för en elev är kanske en rutinuppgift för en annan elev. 

Därför konstruerade forskaren även nya uppgifter på olika svårighetsgrader (se bilaga 2, 3 och 

5) för att kunna möta eleverna på rätt nivå i deras matematikutveckling: Uppgiften ska vara ett 

problem; men får inte vara alltför svår, utan ska gå att lösa med CMR. Uppgiften får inte 

heller vara för lätt, utan den måste vara en utmaning. Eleven bör befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) när hen löser uppgiften. 

Uppgifterna i svårighetsgrad från lättare till mer utmanande: 

1. Kvadrater av tändstickor, se bilaga 4. 

2. Mönster med tändstickor, se bilaga 3. 

3. Packa praliner i askar, se bilaga 2. 

4. Torn av kuber, se bilaga 5. 

4.4. Undersökningsgrupp 

Studien genomfördes i en svensk F-9-skola i en större kommun. Att just dessa åk 9 valdes var 

ett bekvämlighetsurval eftersom forskaren hade kontakter och det var lätt för forskaren att 

samarbeta med den skola eleverna gick på samt få tillgång till att göra enkäter och 

observationer med eleverna. Till viss del var urvalet även målinriktat då forskaren har velat 

observera elever i tonåren, som är i en känslig period med identitetsbildning. Enkäterna 

användes också för att få elever med olika mindsets representerade i urvalet. Även olika kön 

och olika prestationer i matematik (utifrån betyg) representerades i observationerna. 

4.5. Genomförande 

Eleverna i två åk 9 fick besvara en skriftlig enkät med likertskalor med avseende på elevernas 

mindsets, målorientering och tillit till sin förmåga i matematik (se bilaga 1). Enkäten 

besvarades enskilt av eleverna cirka en månad före eventuell observation. Resultaten från 

enkäterna användes sedan för att göra ett urval av tjugo elever till observationerna. Detta 

andra urval av elever var ett ändamålsenligt urval för att få spridning på de elever jag 

observerade med avseende på mindset, kön och prestation i matematik (utifrån betyg).  
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Vid observationerna fick eleverna parvis arbeta med en problemlösningsuppgift där de fick 

resonera högt när de löste uppgiften. Observationerna genomfördes i ett mindre grupprum. 

Forskaren deltog i observationerna genom att ge hälften av elevparen feedback på 

uppgiftsnivå och den andra halvan feedback på processnivå. Forskaren använde sig av på 

förhand konstruerade feedback-mallar (se bilaga 6-9). Mallarna hjälpte forskaren att hålla 

fokus på hur hon gav feedback och på så sätt kunde hon inrikta sig på det relevanta samt öka 

likvärdigheten i sättet paren fick respektive feedback på. Därmed ökade tillförlitligheten och 

äktheten. Observationerna filmades. I direkt anslutning till problemlösningsuppgiften fick 

eleverna besvara enkäten enskilt igen och uppmanades att svara precis som de kände just då i 

den situationen de befann sig i. Forskaren var noga med att betona att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst fick lov att avbryta om det inte kändes bekvämt. Forskaren 

berättade också hur hon avsåg att använda materialet samt garanterade elevernas anonymitet. 

4.6. Feedback-mallar 

För att observationerna skulle ske strukturerat, likvärdigt och med ett tydligt fokus utformade 

forskaren matchande feedback-mallar till de olika problemlösningsuppgifterna (se bilaga 6-9). 

Genom att konstruera mallarna hade forskaren i förväg reflekterat över olika hypotetiska 

reaktioner hos eleverna och hur forskaren skulle möta dessa för att ge en likvärdig och 

adekvat feedback på uppgiftsnivå respektive processnivå. 

4.7. Analysschema 

Forskaren förberedde sin studie noggrant, ett led i förberedelserna var att göra ett 

analysschema innan datainsamlingen, som sedan användes vid analysen. Att forskaren redan 

innan datainsamlingen tänkt igenom olika definitioner och vad hon letade efter underlättade 

analysen samt ökade studiens äkthet. 

För varje elevpar kontrollerades följande punkter (se bilaga 10-19): 

1. Bedöma att kraven på problemlösning var uppfyllda. Eleverna fick inte på förhand känna 

till hur uppgifterna skulle lösas. Istället behöver eleven undersöka problemet och pröva sig 

fram för att hitta en lösning. 

 

2. Identifiera vilken typ av återkoppling som gavs. Vid feedback på processnivå lyssnade 

forskaren på resonemanget och utmanade eleverna vid kritiska punkter genom att ställa 

motfrågor, utan att ge några färdiga lösningsförslag, för att föra elevernas tankeprocesser 

framåt. Vid återkoppling på uppgiftsnivå fick eleverna veta om deras svar var riktiga och 
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eleverna gavs ledtrådar eller lösningsförslag för att komma vidare när de fastnat. Ofta, men 

inte alltid, motiverade forskaren även varför lösningsförslaget fungerade (XAR).  

 

3. Identifiera vilken typ av resonemang som fördes. Vid AR kopierade eleverna forskarens 

lösningsförslag utan att göra kopplingar till de matematiska egenskaperna i uppgiften. Vid 

CMR konstruerade eleverna egna lösningsmetoder. De hade rimliga argument för metoderna 

och argumenten var förankrade i en matematisk grund.  

 

4. Göra iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. Genom att analysera vad eleverna sa samt deras kroppspråk på filmerna, fick 

forskaren ytterligare information kring elevernas mindsets/målorientering och tillit till sin 

förmåga i matematik. 

 

5. Iaktta hur eleverna tog emot den återkoppling de fick. Genom att analysera filmerna, fick 

forskaren information om hur återkopplingen togs emot av eleverna. 

 

6. Jämföra typ av resonemang som fördes före och efter återkoppling. 

 

7. Göra en sammanställning gällande elevens mindset, målorientering och tillit till sin egen 

förmåga i matematik utifrån enkäten. 

Efter denna datainsamling för de olika elevparen, sammanställdes resultaten. I 

sammanställningen observerade forskaren även följande punkter: 

8. Eleverna kategoriserades in i den mindset-grupp de hade mest gemensamt med. För att 

kategorisera in eleverna i en mindset-grupp, tog forskaren inte enbart hänsyn till hur eleverna 

besvarat de tre frågorna kring mindsets på enkäten, utan en större analys gjordes. I denna 

större analys tog forskaren även hänsyn till flera (enligt Dweck, 2000) relevanta faktorer 

såsom målorientering och tillit till sin förmåga för att bestämma vilken mindset-grupp eleven 

hade mest gemensamt med. Forskaren tog också hänsyn till de iakttagelser hon gjorde då 

filmerna granskades. (I analysen är elevernas mindsets indelade i diskreta kategorier; fixed 

respektive growth mindset. I verkligheten följer dessa självuppfattningar 

normalfördelningskurvan och kan snarare placeras längs ett kontinuum, från att vara helt 

statiska till att vara helt föränderliga.) 

 



 

39 
 

9. Sammanställa, utifrån de enskilda elevparens resultat, på vilka sätt eleverna uttrycker sina 

möjligheter att utveckla sin förmåga i matematik utifrån faktorer som är kopplade till 

begreppet mindset.  

 

10. Urskilja om en viss typ av resonemang hör ihop med en viss typ av feedback. Utifrån de 

olika elevparens resultat, gjordes en sammanställning över om en viss typ av resonemang 

hörde ihop med en viss typ av feedback. 

 

11. Urskilja om en viss typ av mindset hör ihop med hur eleverna tog emot återkopplingen. 

Utifrån de olika elevparens resultat, gjordes en sammanställning över om en viss typ av 

mindset hörde ihop med hur eleverna tog emot och använde sig av den återkoppling de fick. 

4.8. Bearbetning 

Studien utgår från tidigare forskning, men angreppssättet är induktivt: Materialet 

kategoriserades och analyserades utifrån den datainsamling som gjordes i samband med 

enkäterna och observationerna, vilket blev underlag för teorier. För att bearbeta materialet, 

följde forskaren punkterna i det upprättade analysschemat (se punkt 4.7 ovan). Enkäterna 

sammanställdes i tabellform för varje elevpar. Filmerna transkriberades direkt efter varje 

observation. Det var ett omfattande material; totalt sex timmars film, vilket genererade 177 

A4-sidor transkriberad text. Forskaren läste igenom transkriptionerna flera gånger och 

markerade för syftet relevanta delar. Analysschemat underlättade för forskaren att fokusera på 

relevant information. Forskaren såg också på filmerna ett flertal gånger, filmer och 

transkriptioner jämfördes för att få så nyanserad information som möjligt. Därefter använde 

forskaren informationen från transkriptionerna och filminspelningarna samt enkäterna för att 

besvara punkterna 1-7 i analysschemat för varje elevpar (se bilaga 10-19). I nästa steg hade 

forskaren analyserna från de tio olika elevparen framför sig och utgick från dessa för att 

sammanställa resultatet och även kunna besvara punkterna 8 – 11 i analysschemat. 

4.9. Tillförlitlighet och äkthet 

En begränsning med ett induktivt angreppssätt är att de teorier forskaren kom fram till, gäller 

för just denna fallstudie och inte går att generalisera till andra grupper, dvs extern validitet 

saknas. Dock kan studiens resultat ge vägledning om vad som skulle kunna gälla i andra, 

liknande situationer, vilket ger en analytisk generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann; 2009). 

Även studiens externa reliabilitet (replikerbarhet) kan försvåras då den sociala miljö som 
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studerats inte är statisk utan påverkats av individerna i kontexten. Min studie ska därför ses 

som en av flera tänkbara representationer av verkligheten. 

I föreliggande studie används främst begreppen tillförlitlighet och äkthet, istället för 

begreppen reliabilitet och valditet, eftersom dessa kriterier är bättre anpassade till kvalitativ 

forskning. Definitionsmässigt är begreppen reliabilitet och validitet starkt sammankopplade 

med mätning och mätning är inte det centrala i en kvalitativ studie (Bryman, 2011). 

Begreppet tillförlitlighet innebär att ett forskningsresultat ska kunna reproduceras av andra 

forskare och vid andra tillfällen (Kvale & Brinkmann, 2009). Om resultatet från en likadan 

studie, men utförd av en annan forskare vid en annan tidpunkt, hade varit samma, så har 

studien en hög tillförlitlighet. För att optimera studiens tillförlitlighet har metoderna för 

datainsamling och dataanalys beskrivits noggrant, vilket underlättar för en annan forskare att 

replikera studien. Dessutom filmades och transkriberades observationerna, vilket ökar 

studiens tillförlitlighet. Allt vad som sades på filmerna transkriberades och forskaren kunde 

även ta hänsyn till sammanhanget eftersom elevernas kroppsspråk kom med på filmerna. För 

syftet representativa citat har valts ut, vilket ökar trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Begreppet äkthet avser sanningen, riktigheten och styrkan i ett påstående. Äkthet handlar om 

att en metod undersöker det den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

en studie ska ha god äkthet, bör forskningsfrågor samt hur forskaren avser att gå tillväga för 

att få svar på dessa vara noggrant planerat. Denna studie var mycket noggrant planerad; en 

pilotstudie avseende enkäten gjordes, feedbackmallar samt analysschema upprättades. 

Forskaren hade i förväg noga definierat vad hon menar med de olika begrepp hon använder. 

Hon har använt ett teoretiskt ramverk (Lithner, 2008) för att identifiera olika typer av 

resonemang. I enkäten har hon valt ut frågor rekommenderade av Dweck (2000), baserade på 

tidigare forskning. Studiens resultat har även kunnat ge svar på forskningsfrågorna, vilket 

också har betydelse för studiens äkthet. 

4.10. Etik 

Forskning är viktig för samhällets och individers utveckling (Vetenskapsrådet, 1990). Därför 

kan det ses som en etisk plikt att bedriva forskning, det s k forskningskravet. Denna studie 

kan bidra till att föra elevers lärande framåt i ämnet matematik samt att de får ett ökat 

välmående med tiden. 
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Forskaren har ett ansvar för att eleverna skyddas från skada och kränkning, vilket regleras i 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 1990) genom att fyra allmänna grundkrav uppfylls, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

denna studie skyddades eleverna genom att de informerades om studiens syfte, och hur 

studien skulle genomföras (informationskravet), samt att deras medverkan var frivillig, och att 

de fick lov att avbryta sin medverkan när de ville, utan negativa konsekvenser för dem 

(samtyckeskravet). Eleverna garanterades anonymitet och insamlat material kommer att 

behandlas konfidentiellt och förstöras när examensarbetet är godkänt (konfidentialitetskravet). 

Insamlade uppgifter kommer enbart användas i forskningssyfte (nyttjandekravet). Eftersom de 

elever som deltog i undersökningen var minst 15 år gamla, behövdes inget särskilt samtycke 

från deras föräldrar (SFS 2003:460). En av de elever som tillfrågades att delta i en 

observation, ville ej delta, vilket forskaren respekterade direkt. Övriga av de tillfrågade 

eleverna ville gärna delta. 

Ett sätt att skydda elevernas anonymitet var att forskaren bytte ut alla elevers namn till 

fingerade namn i rapporten. Forskaren återger inte heller på vilken skola eller i vilken ort 

studien är gjord. 

En nackdel med att göra filminspelning kan vara att eleven inte känner sig bekväm med det, 

vilket kan påverka eleven negativt. Därför tillfrågades alla elever precis i början av 

observationerna om det var OK att forskaren filmade observationen samt erbjöds alternativet 

att enbart ljudet spelades in. Ingen av eleverna hade något emot att bli filmad. 

Forskaren var också medveten om, och observant på, den maktsymmetri mellan forskare och 

elev som kan uppstå i styrda observationer så att den minimerades och hanterades på ett 

ansvarsfullt sätt. Forskaren var lyhörd för elevernas signaler så att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt i situationen. Efter att observationerna hade genomförts, följde 

forskaren upp och pratade med varje elev för att försäkra sig om att eleven inte lämnades med 

någon missuppfattning som skulle kunna ha negativ inverkan på eleven, utan att studien som 

helhet kändes som en positiv upplevelse. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1. Resultat  

För att optimera studiens tillförlitlighet och äkthet ges de detaljerade analyserna för varje 

elevpar i appendix (se bilaga 10 – 19). Nedan sammanfattas resultat och analys för de tio 

elevparen. 

5.1.1. Uppfylldes kraven på problemlösning? 

För varje grupp kontrollerades att kraven för problemlösning var uppfylld. Olika grupper fick 

börja på olika avancerade problemlösningsuppgifter, eftersom uppgiftens svårighetsgrad 

anpassades efter gruppens förutsättningar. Uppgiftstypen var bekant för de flesta på så sätt att 

eleverna triggades till att leta mönster, men att hitta dessa mönster utgjorde ett problem för 

dem och gjordes inte på rutin eller att de hade en färdig metod att använda. Eleverna behövde 

undersöka uppgiften, välja och prova strategier där de konstruerade egna lösningsförslag för 

att lösa problemet. 

Efter observationen frågade forskaren eleverna om de tyckte problemet var lagom svårt. Som 

exempel på respons från en grupp som fått feedback på uppgiftsnivå gavs svaret:  

”Inte när du visade oss hur man kunde göra när vi fastnade, då var det bara att fortsätta.” 

En elev som fått feedback på processnivå svarade:  

”Ja. Först visste jag inte hur jag skulle göra, men sedan förstod jag mer och mer när jag 

gjorde uppgiften.” 

5.1.2. Vilken typ av återkoppling gavs? 

För fem av de tio elevparen gav forskaren återkoppling genomgående på processnivå (med 

något tillägg av en instruktion i slutet av observationen för tre av elevparen, se bilaga 11, 13 

och 14). Mängden återkoppling berodde på hur eleverna arbetade och gav varandra 

återkoppling. Forskaren lyssnade på resonemanget och utmanade eleverna vid kritiska 

punkter, utan att ge några färdiga lösningsförslag. Nedanstående resonemangssekvens kan 

illustrera när Frank och Olof får feedback på processnivå: 

Forskare: Finns det något enklare sätt man kan säga sambandet på än ”ask 1 gånger 2 gånger 2”, ”ask 2 gånger 2 
gånger 2”…? 
Frank: Vad heter det… 
Olof: Kan man det? Kan man lika gärna ta det gånger 4? Alltså… 
Frank: Kan man, nja.. 
Olof: Jag trodde inte riktigt det, men det kan man nog. 
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Frank: 4 gånger 2 är 8, 3 gånger 4… Ja… 
Olof: Det blir ju exakt samma svar, så ja… askens nummer gånger 4. 
Frank: Mmm… 
Forskare: Mmm.. Och om man då ska skriva ett samband för ask nr n så… 
Olof: Så är det n gånger 4…. Eller 4n. 
Frank: Kan man… Åh! Ja, det kan man! 

 

Vid några enstaka tillfällen gav forskaren någon instruktion vid slutet av observationen. Detta 

gällde främst när övergången till ett generellt samband blev för svår för eleverna, vilket det 

blev för en del av eleverna med de lägre betygen, och de inte kunde komma på 

lösningsförslag till sambandet trots återkoppling på processnivå: Efter att eleverna hade 

kämpat länge med att hitta egna lösningsförslag och forskaren märkte att de började tappa 

intresset för uppgiften samt visade en viss frustration över att inte komma vidare, gav 

forskaren någon instruktion. 

För de övriga fem elevparen gav forskaren återkoppling på uppgiftsnivå genom att ge 

eleverna ledtrådar eller lösningsförslag för att komma vidare när de fastnat. Ofta, men inte 

alltid, motiverade forskaren även varför lösningsförslaget fungerade (XAR). Eleverna fick 

också veta om deras svar var korrekta. Dock avbröt inte forskaren kreativa resonemang för att 

ge feedback, utan gav enbart feedback när eleverna fastnat och kämpat ett tag utan att komma 

vidare. Nedan ges ett exempel på en resonemangssekvens när Stina och Filippa (se bilaga 15) 

får feedback på uppgiftsnivå då de arbetar med att få fram antalet kuber i en flygel i ett tolv 

kuber högt torn: 

Forskare: Om ni tittar på den första, den med sex… så ser ni att för att få fram en sån här flygel… det är ju 
femton i den… 
Filippa: Är den inte dubbelt så stor? 
Forskare: så skulle man kunna tänka att sex som är tornets höjd gånger fem som den är (pekar på bilden). Och så 
sex gånger fem, det är trettio, delat på två… då får man ut en sån flygel. 
Stina: Okej. 
Forskare: Det skulle man kunna göra. 
Stina och Filippa: Mmm. 
Forskare: Eller hur? Skulle man kunna använda den ledtråden till… 
Stina: Ja. Då så tar jag bara reda på hur lång den blir här nere. 

 

5.1.3. Vilken typ av resonemang fördes?  

Forskaren hade noggrant valt uppgifter designade för att främja kreativa resonemang. Vid 

samtliga tillfällen fördes enbart kreativa resonemang i början av observationerna, väl 

förankrade i uppgiftens mönster.  



 

44 
 

Detta kan illustreras med en resonemangssekvens där Adam för ett kreativt resonemang när 

han och Nils (se bilaga 19) har fått i uppgift att beräkna antalet kuber som går åt till ett sex 

kuber högt torn: 

Adam: Vet du Nils, först vad jag tänker när jag ser detta. Det är ju att det är fyra… att alla dessa sidorna (pekar 
på flyglarna) är likadana. Det är fyra sidor som är likadana…. Förutom i mitten då, för där är bara en, för alla 
sitter ihop där. Så då tänker jag att man kan först av allt… räkna till exempel ett gånger fyra… eller först kan 
man räkna ut hur många det är per bit (flygel) och sen gånger fyra. 
Nils: Jaha, det har du rätt i. 
Adam: Och sen så lägger man till dom som är sex extra… som är i mitten. Då blir det ju… då blir det femton 
per… tror jag… då är det ju femton gånger fyra, det är ju då sextio och sen plus då sex som är sextiosex. 

 

Längre in i observationerna framträder ett mönster kopplat till feedback. Resultatet från de 

fem elevpar som får feedback på processnivå (se bilaga 10-14) visar att denna återkoppling 

ger bränsle till de kreativa resonemangen som fortsätter. Detta kan illustreras av när Wilma 

och Freja (se bilaga 14) efter feedback på processnivå sammanfattar vad de gjort genom att 

förklara sambandet för en kompis. Eleverna visar att de förstått uppgiften och för 

genomgående kreativa resonemang där de argumenterar för sina strategier och resonemanget 

är väl förankrat i en matematisk grund: 

Forskare: Då vill jag att ni berättar hur ni skulle förklarat sambandet, hur bilden hänger ihop med den formeln ni 
fick, för en kompis. 
Wilma: Då har jag ju min uträkning här som jag utgick ifrån. Och då var det att vi tog höjden då eh…. 
Freja: Gånger basen. 
Wilma: Gånger basen och det var ju höjden minus ett. 
Freja: Ja. 
Wilma: Så det blev ju… n… gånger… n minus ett…  
Freja: (nickar) 
Wilma: Det var det vi utgick ifrån… och så delat på två då eftersom det är en triangel…. Och det är ju 
rektangelns area som vi har räknat ut. 
Freja: Ja. 
Wilma: Och sen efter det…. Så tog vi… n gånger n minus ett… delat på två.. 
Freja: Och sen plus… 
Wilma: Multiplicerat med fyra. 
Freja: Ja. 
Wilma: För vi var ju tvungna att få reda på alla sidor. 
Freja: Alla sidor i figuren. 
Wilma: I formeln… Ja, i figuren. 
Freja: Och sen plus n… på grund av höjden… 
Wilma: För att vi skulle få med höjden också…. Så det var det vi utgick ifrån… så… ja… så det blev…. Från 
början så hade vi ju… n gånger n minus ett… 
Freja: Ja. 
Wilma: Dividerat med två…. Multiplicerat med fyra… adderat med n…. 
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Vid observation av Ronja och Cleo (se bilaga 11), som bägge har betyget E i matematik, förs 

kreativa resonemang av Cleo, när eleverna arbetar med de konkreta deluppgifterna i början av 

observationen. Eleverna arbetar med uppgiften ”Mönster av tändstickor”, (se bilaga 3). Här 

visar Cleo tydligt att hon förstår sambandet när det gäller antalet tändstickor för figur nummer 

femtio: 

Forskare: Om jag då ska ha figur nummer femtio istället? Hur många tändstickor skulle det gå åt till det? Prata 
högt så jag hör hur ni tänker. 
Cleo: Femtio gånger tre… 
Forskare: Är du med på det Ronja? 
Ronja: Ja. 
Cleo: Plus…. Plus fem. 
Forskare: Förklara för Ronja hur du har tänkt. 
Cleo: Nu är den triangeln redan där och sedan är det tre på var ny kvadrat, ja du behöver lägga till tre stickor för 
att det ska bli en ny kvadrat. 
Ronja: Ja. 
Cleo: Sen lägger du till tre på nästa och sedan tre på nästa och nästa… Och då tänker jag att eftersom det är tre så 
gångar du det med femtio för femtio kvadrater. Sen så är det två tändstickor där och tre där från början, så då 
lägger jag till dom fem. 
Ronja: Jaha, ja. 
Forskare: Tycker du det låter rimligt? 
Ronja: Ja. 
 

Ronja och Cleo visar vid ett tillfälle på ett undantag från att det kreativa resonemanget 

fortsätter vid feedback på processnivå. Så länge det är konkret och svårighetsgraden inte är för 

hög för eleverna förs kreativa resonemang både före och efter återkoppling. När 

abstraktionsnivån ökar och eleverna ska ge ett generellt samband, övergår resonemangen 

delvis till AR. Även om Cleo tidigare under observationen kunnat räkna på, och argumentera 

väl för, sambandet med 50 kvadrater, kan hon inte överföra denna insikt när sambandet blir 

generellt. Detta kan illustreras med följande resonemangssekvens: 

Cleo: Kan man inte tänka n+3? 
Forskare: n+3? Varför vill du ha n+3? 
Cleo: För att det är numret plus tre varenda gång. Desto större den blir. 
Forskare: Så i figur nummer femtio så blir det ju femtio plus tre då? 
Cleo: Ja, då blir det liksom… Femtiofem och så plus tre…. Så att man lägger till tre varenda gång. 
Forskare: Kommer du ihåg vad du sa hur många stickor det var i ask nummer femtio? 
Cleo: Ja, hundrafemtiofem. 
Forskare: Mmm. 
…. 
Ronja: Ja, för den ökar ju med tre varenda gång. 
Forskare: Mmm... Och om den ökar med tre kan man då tänka figurens nummer plus tre? 
Cleo: Ja, det går ju inte gånger. Det måste ju vara plus. Och minus blir helt fel. 
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Trots att Cleo redogjort för ett korrekt samband då det gäller 50 kvadrater, samt visat att hon 

hade insikten att upprepad addition är detsamma som multiplikation, verkar hon nu ”fastna” i 

ett iterativt samband (av typen An+1 = An + 3) utan att komma vidare i övergången till det 

generella sambandet. 

Gemensamt för de fem elevpar som får feedback på uppgiftsnivå (se bilaga 15-19) är att de 

kreativa resonemangen avstannar när feedback ges, till förmån för AR-resonemang där 

resonemanget inte är väl förankrat i mönstrets matematiska egenskaper. Detta syns tydligt vid 

alla fem observationer med feedback på uppgiftsnivå. Oftast försöker eleverna uppta de 

kreativa resonemangen igen när de har kommit förbi svårigheten. Desto fler svårigheter 

eleverna tagit sig igenom, genom att bli guidade av forskaren genom svårigheterna, desto 

svårare blir det för dem att fortsätta de kreativa resonemangen och förankra sina val och 

strategier grundade i matematik. Nedan ges några illustrationer. 

Forskaren ger Stina och Filippa (se bilaga 15) feedback på uppgiftsnivå när de ska beräkna 

antalet kuber i ett tolv kuber högt torn: 

Forskare: Den blir ju sex gånger fem delat på två blir femton (pekar på bilden av det sex kuber höga tornet). 
Stina: Ja. 
Forskare: Och där är femton i en sån vinge. 
Stina: Ja. Det borde bli elva multiplicerat med tolv. 
Filippa: Mmm. 
Stina: vilket blir… hundratrettiotvå… är mitt svar.  
Filippa: Mmm. 
Stina. Och då blir det ju det multiplicerat med fyra… och sen addera tolv. 
Stina: Så femhundratjugoåtta. Fick du också det till det? 
Filippa: Ja. 
Stina: Och sen addera tolv. 
Filippa: Mmm.  
Stina: Femhundrafyrtio.  
Filippa: Mmm. 
 

Eleverna imiterar metoden direkt utan att fundera över varför den fungerar. Metoden är inte 

förankrad i förståelse för vad de gör och eleverna glömmer att dividera med två. Eleverna arbetar 

vidare och kommer fram till ett svar som är felaktigt med en (ungefär) faktor två utan att reagera. 

Forskaren ber först eleverna kontrollräkna sitt svar, men berättar sen att de har glömt att dividera 

med två, när eleverna inte ser det själva. Att metoden inte är helt förankrad i förståelse (utan något 

som man skulle komma ihåg) framkommer åter då eleverna ska få fram ett generellt samband: 

Filippa: Var det så vi gjorde här? 
Stina: Nej, det var ju dividerat med två också. 
Filippa: Ja. 
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Nova och Ellen (se bilaga 16) stöter på problem när de vill komma fram till ett generellt 

samband för ”en flygel” i tornet. Eleverna får då feedback på uppgiftsnivå. Eleverna 

genomför de förslag forskaren kommer med utan närmare reflektion över varför förslagen 

fungerar: 

Forskare: Ser ni att på den första som var sex kuber högt, att ni kan räkna ut hur mycket en sån flygel är genom 
att ta sex gånger fem delat på två? För det blir ju femton. 
Nova: Mmmm. Ja! 
Forskare: Så så skulle man kunna räkna ut en flygel, eller hur? 
Nova: Ja. 
Nova: n gånger n minus ett… 
Ellen: Inom parantes. 
Nova: Ja, inom parantes delat på två. 
 

Desto fler svårigheter eleverna tagit sig igenom genom att bli guidade av forskaren genom 

svårigheterna, desto svårare blir det för dem att fortsätta de kreativa resonemangen och 

förankra sina val och strategier grundat i matematik. Detta märks tydligt i slutet av 

observationen när eleverna förenklar det generella sambandet för antalet kuber i tornet: 

Ellen: Jaaa…..  Jag är jätteförvirrad just nu. Det känns som jag har missat någonting. 
Forskare: Du ska ha plus n också för att… 
Ellen: Ja, ja, det fattar jag, men det känns som jag har missat någonting där. 
Forskare: Nej, det har du inte. 
Ellen: Plus n… så. 
Nova: Ja. Och sen… För nu är ju inte den… Här var ju den här så typ ”bunden”, men nu är den inte det. Nu är 
den typ ”fri”. 
Ellen: Ja, nu är du fri! 
Nova: Så att… blir det då som man lägger till n till minus två n… så blir det väl minus n? För om man lägger till 
ett… 
Ellen: Ja. 
Nova: Så då blir sambandet två n upphöjt till två minus n. 
 

Efter att feedback getts är eleverna i svårigheter när det gäller att argumentera för sina val och 

strategier grundat i matematik och resonemangen har fler inslag av AR.  

Även hos Celine och Vera, bägge elever i matematiksvårigheter (se bilaga 17) avstannar de 

kreativa resonemangen när feedback ges och eleverna följer det lösningsförslag forskaren 

erbjuder. Resonemanget blir allt mer ytligt och är inte förankrat i uppgiftens matematiska 

egenskaper, vilket märks tydligt i slutet när forskaren ber eleverna berätta hur de kom fram till 

de olika sambanden för chokladaskarna: 

Forskare: Hur kom ni fram till de olika formlerna? Där är ju en formel för de mörka och en formel för de ljusa 
och där är en formel för hela asken. Diskutera hur ni kom fram till de formlerna. Om ni ska berätta för en kompis 
hur ni gjorde. 
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Celine: Dom mörka är ju ett gånger fyra… om det är ask nummer ett. Och om det är ask nummer två så är det 
två gånger fyra…. Och så fortsätter man så hela vägen… 
Vera: Mmm. 
Forskare: Så sambandet blir… för ask nummer n? så blir det… 
Celine: Askens nummer gånger två. 
Vera: Gånger sex plus tre… 

 

Trots att Celine har sambandet klart för sig mellan askens nummer och antalet mörka praliner, 

blir det inte rätt när hon ska säga det för vilken ask som helst. Vera verkar försöka komma 

ihåg hur sambandet var och det verkar vara det senaste sambandet hon lagt på minnet (det 

som gällde antalet chokladpraliner i hela asken) när hon svarar ”gånger sex plus tre”. 

Att ta steget från det konkreta till det generella och abstrakta är en svårighet i sig: 

Celine: Alltså man vet inte vilken ask man ska utgå ifrån. Det är det som är det svåra. 
Forskare: Det är det svåra? Mmm… 
Vera: Mmm. 
Celine: Om man bestämmer en ask så vet man ju ungefär hur mycket … det ska va… 

 

På liknande sätt låter sig My och Saga (se bilaga 18) guidas genom svårigheter genom att 

imitera forskarens lösningsförslag när de arbetar med tornet: 

Forskare: Vad man också kan göra det är att man tar… om vi tittar på första tornet (tornet på bilden)… 
Saga: Ja, det blir ju… 
Forskare: Fem (pekar på bilden) gånger sex är trettio… och så hälften av trettio är femton… och där var ju 
femton. 
My: Mmm… så ehh… 
Saga: Då blir det ju… elva gånger tolv. 
My: Elva gånger tolv? 
Saga: Eftersom det blir…. Det var ju fem gånger sex så då blir det elva gånger tolv. 

 

Längre in i observationen finns exempel på att eleverna vänder sig till forskaren för att få 

hjälp då de möter på svårigheter istället för att försöka konstruera egna lösningar och 

argumentera för dem: 

My: Mmm. N… hur gör man nu för att… ta bort parantesen? Tar man den gånger den och sedan den gånger 
den? (pekar på papperet och tittar upp på forskaren) 
Forskare: Ja. 
My: Så om man tar bort parantesen så blir det n gånger.. n…gånger…n 
Saga: Va? 
My: Nej, vänta… 
My och Saga: (skrattar) 
Saga: Jag är så förvirrad nu… 
My: Jag tänkte om vi tar bort parantesen så blir det enklare. 
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Saga: Och hur ska vi ta bort parantesen? 
My: Om man tar först n gånger det och sen n gånger det (pekar på papperet och tittar upp på forskaren för att få 
bekräftelse) 
Forskare: Ja. 
My: Så n gånger n och sen n gånger ett (tittar upp på forskaren). 

 

När forskaren senare ber eleverna berätta hur de skulle förklara uppgiften för en kompis 

märks det tydligt att en del av det resonemang eleverna fört när de löste uppgiften varit ytligt 

utan fast förankring i matematik: 

My: Om det är… för vi fick ju genom dessa (pekar på deluppgift ett och två på papperet)… så såg vi ju att… 
mmm… att det här tornet i mitten.. gånger antal… liksom på längden… 
Saga: På lägsta. 
My: Delat på…. 
Saga: Nej. Nej. Gånger två. 
My: Det gånger det blir… 
Saga: Två stycken såna… (pekar på flyglarna) gånger två. 
My: (ser osäker ut) 
Saga: (skrattar) 
My: Hur gjorde vi när vi först… 
My och Saga: (skrattar) 
My: Jag har glömt hur vi räknade. 
Saga: Du har ju det här (pekar på papperet). 
My: Nej, det är bara… 
Saga: Men det var ju exakt så vi räknade. 
My: Alltså n… är ju detta (pekar på mitten av tornet). 
Saga: Mmm. 
My: Gånger denna… längden här. 
Saga: minus en. 
My: Ja, precis, men det är ju minus…  Ja… 
My och Saga: (skrattar) 
My: Lite flummig förklaring. 
Saga: Jo. 
My: Ja… 
Saga: Kan man inte liksom bara ge dom de här uppgifterna så får de se själva.. 
My: (skrattar) Va? 
Saga: Vi skulle förklara det för nån… de kan kolla på papperet själva!  (skrattar) 

 

5.1.4. Vilket mindset har eleverna? 

Efter att forskaren analyserat vad eleverna svarat på enkäterna gällande de tre frågorna kring 

mindsets, frågorna kring målorientering och tillit till sin egen förmåga samt den information 

forskaren fick av eleverna vid observationerna, kategoriserade forskaren in varje elev i en av i 

två grupper; elever med growth mindset samt elever med fixed mindset. Eleverna sorterades in 

i den grupp de hade mest gemensamt med. Det innebar att i varje grupp fanns elever som var 
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mycket representativa för gruppen och elever som inte var lika representativa. För att se 

underlaget till en del av kategoriseringen, se bilaga 10-19. 

Följande elever kategoriserades att tillhöra elever med growth mindset: Olof, Hedda, Elsa, 

Emil, Nova, Ellen, Celine, My, Saga, Adam. 

Följande elever kategoriserades att tillhöra elever med fixed mindset: Frank, Ronja, Cleo, 

Tilde, Wilma, Freja, Stina, Filippa, Vera, Nils. 

5.1.5. Hur uttrycker eleverna sina möjligheter att utveckla sin förmåga i matematik 

utifrån begreppet mindset? 

Hälften av eleverna kategoriserades in i gruppen med growth mindset och den andra halvan i 

gruppen fixed mindset. 

Ungefär en tredjedel av eleverna svarar på den direkta frågan att de inte kan påverka sin 

förmåga i matematik särskilt mycket. Resten av eleverna anser att deras förmåga kan 

påverkas, t ex genom träning. 

Drygt två tredjedelar av eleverna visar övervägande orientering mot lärandemål och resten 

visar övervägande orientering mot prestation. För drygt hälften av eleverna är det dock 

viktigare att få ett bra betyg i matematik än att bli utmanad, vilket visar att prestation är en 

stor drivkraft för dessa elever. 

Hälften av eleverna visar tillit till sin förmåga i matematik. Resten tvivlar eller tvivlar delvis 

på sin förmåga i matematik. 

Överlag är eleverna engagerade i uppgifterna, men det är lite olika hur de reagerar när de 

möter svårigheter.  

Olof och Frank (se bilaga 10) ger via sitt kroppspråk uttryck för glädje och stolthet när de löst 

uppgifterna samt en tilltro till sin egen förmåga. De utmanar sig gärna med svårare uppgifter: 

Forskare: Är det så att ni skulle vilja prova på en ännu svårare uppgift också… eller känner ni att ni nöjer er med 
den ni gjort? Alltså, det får ni göra precis som ni vill.  
Frank och Olof: (Tittar på varandra och ögonen lyser) 
Olof: Det hade varit lite kul… 
Frank: Ja, det tar vi. 
Forskare: Är det kul? 
Olof och Frank: Ja! 
Frank: Vi kör på det! 
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Cleo (se bilaga 11) tappar lite i koncentration och börjar gäspa när hon möter svårigheter och 

inte löser sambandet direkt. Hon visar viss frustration när hon får lägga ner tid och anstränga 

sig med uppgiften. Ronjas kroppsspråk stämmer inte alltid överens med det hon säger; kanske 

säger hon att hon förstår när hon inte gör det. Hon tittar mycket på uppgiften och tänker, 

håller med Cleos förslag, men är ganska sparsam med egna förslag. Detta kan tolkas som att 

prestation är av betydelse (vill inte visa när hon inte förstår) samt att hon tvivlar på sin egen 

förmåga. 

Forskaren tolkar emellanåt Tildes kroppspråk (se bilaga 13) som att hon är utsatt för en 

bedömningssituation där prestationen blir viktig. Trots att hon visar god förståelse och för 

många kreativa resonemang, verkar hon ibland tvivla på sin förmåga. Elsa tappar i 

engagemang när hon möter svårigheter i uppgiften som det krävs lite mer ansträngning och tid 

för henne att lösa.  Nedanstående resonemangssekvens kan exemplifiera Tildes goda 

förståelse samt Elsas tendens att ge upp lite för snabbt då de arbetar med att få ett generellt 

samband för antalet ljusa chokladpraliner: 

Tilde: Sen ska vi ha ett samband för de ljusa… Hmm… det är ju alltid tre i mitten… 
Elsa: Ja. 
Tilde: Sen ökar det med två… 
Elsa: Fast, va? 
Tilde: En på var sida… 
Elsa: Ja. Men det… ja. 
Tilde: Eller det ökar med två… 
Elsa: Nej… Jo, två sammanlagt men det ökar med en på varje sida. 
Tilde: Jo,jo… Två sammanlagt. 
Elsa: Ja. 
Tilde: Så… 
Elsa: Så det beror sig på nummer… 
(Ganska lång paus då de tänker.) 
Tilde: Tre plus… vänta… plus n gånger två… tänkte jag… 
Forskare: Mmm, vad säger du Elsa om det? 
Elsa: Nej, jag säger ingenting. 

 

5.1.6. Hur tog eleverna emot den återkoppling de fick? 

Tolv av eleverna tog emot och använde den återkoppling de fick, både av forskaren och 

varandra, för att föra resonemanget framåt och lösa uppgiften. Av dessa tolv elever hade åtta 

elever kategoriserats att ha ett growth mindset och fyra elever ha ett fixed mindset. 

Här redogörs för de åtta resterande eleverna: Då det gäller Celine (growth mindset) och Vera 

(fixed mindset) (se bilaga 17) samt Wilma (fixed mindset) och Freja (fixed mindset) (se bilaga 

14) tar de emot och använder den återkoppling de får av forskaren för att komma vidare i 
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lösningen av problemet. Celine och Vera återkopplar också till varandra, men det varierar hur 

de tar emot varandras återkoppling. Vid flera tillfällen pratar de förbi varandra och tar inte 

riktigt in hur den andra tänker utan är ganska låsta vid sitt eget sätt att tänka. Wilma och Freja 

använder inte återkopplingen så mycket till att föra det gemensamma resonemanget framåt 

eftersom de bägge gärna delvis först tänker tyst själva trots att de vid flera tillfällen 

uppmuntras av forskaren att ”tänka högt”. Ofta börjar de diskutera sina resultat med varandra 

och argumentera för sina val av strategier först då de har kommit fram till en egen färdig 

lösning. Den återkoppling eleverna ger varandra är därför sparsam under själva 

lösningsprocessen och kommer främst fram när de argumenterar för sin egen lösning då de 

jämför sina resultat. 

När Cleo (fixed mindset) (se bilaga 11) kommer till det generella sambandet och möter 

svårigheter som hon måste kämpa med, stänger hon av återkopplingen när hon inte lyckas 

lösa sambandet ganska snabbt. Även Elsa (growth mindset) (se bilaga 13) stänger bitvis av 

återkopplingen när hon kommer till det generella sambandet och möter svårigheter som hon 

måste kämpa med och inte lyckas lösa ganska snabbt. 

Ronja (fixed mindset) (se bilaga 11) och Nils (fixed mindset) (se bilaga 19) verkar inte vilja 

visa när de inte förstår, vilket utgör ett hinder för dem i sättet de kan ta del av och använda 

återkopplingen. Vid kritiska punkter väljer Ronja och Nils att hålla med sin samtalspartners 

resonemang på bekostnad av egen förståelse. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att av de tolv elever som tar emot och använder den 

återkoppling de får för att föra resonemanget framåt, har åtta kategoriserats att ha ett growth 

mindset och fyra elever att ha ett fixed mindset. Av de åtta elever som inte tar emot och 

använder sig av återkopplingen på ett optimalt sätt för att föra resonemanget framåt, är sex 

elever kategoriserade att ha ett fixed mindset och två elever att ha ett growth mindset. För 

bägge de elever som är kategoriserade att ha ett growth mindset, har dock prestation betydelse 

och de har också brister i sin tillit till sin egen förmåga i matematik, vilket innebär att de inte 

har alla de särdrag som karakteriserar ett renodlat growth mindset. 

5.2. Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis använde alla de tio elevparen kreativa resonemang i början av 

observationerna, vilket var väntat eftersom uppgifterna noga hade designats till att främja 

kreativa resonemang. Längre in i observationerna framträder ett mönster kopplat till feedback. 

Resultatet från de fem elevpar som fick feedback på processnivå (se bilaga 10-14) visar att 
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denna återkoppling gav bränsle till de kreativa resonemangen som fortsatte. Gemensamt för 

de fem elevpar som fick feedback på uppgiftsnivå (se bilaga 15-19) är att de kreativa 

resonemangen avstannade när feedback gavs, till förmån för AR-resonemang. Desto fler 

svårigheter eleverna tagit sig igenom, genom att bli guidade av forskaren, desto svårare blev 

det för dem att fortsätta de kreativa resonemangen och förankra sina val och strategier grundat 

i matematik. För studiens fyra elever i matematiksvårigheter, kunde en svårighet i sig vara att 

ta steget från det konkreta till det generella och abstrakta, oavsett vilken återkoppling de fick. 

Hälften av eleverna kategoriserades (efter sammanvägning av enkäter och observationer) att 

ha ett growth mindset, den andra hälften kategoriserades att ha ett fixed mindset. 

Tolv elever tar emot och använder den återkoppling de får för att föra resonemanget framåt. 

Av dessa är åtta elever kategoriserade att ha ett growth mindset och fyra elever att ha ett fixed 

mindset. Av de åtta elever som inte tar emot och använder sig av återkopplingen på ett 

optimalt sätt för att föra resonemanget framåt, är sex elever kategoriserade att ha ett fixed 

mindset och två elever att ha ett growth mindset.  

5.3. Teoretisk tolkning av resultat 

Metakognitiv teori, i vilken även kognitiv teori ingår, handlar om de tankeprocesser eleverna 

använder när de hanterar information. Metakognition innebär att eleverna utvecklar en 

medvetenhet om, och kan reflektera över sina egna tankeprocesser. Det metakognitiva 

perspektivet innebär även att eleven kan beskriva och följa sin lärprocess, från utgångspunkt 

till att ha nått målet. Forskaren hade medvetet valt att arbeta med problemlösningsuppgifter. I 

observationerna framkom att det blev nödvändigt för eleverna att reflektera över problemet, 

välja ut lämplig information och använda den för att göra upp en plan hur problemet skulle 

kunna lösas och därefter genomföra lösningen. Uppgifterna inbjöd också eleverna till att 

reflektera över sin lösning. I observationerna blev det därför tydligt att eleverna, då de löste 

problemen, utvecklade och tränade sin metakognition, eftersom de tvingades att bli medvetna 

om och reflektera över sina egna tankeprocesser. Dessa reflektioner gav sedan eleverna det 

underlag de behövde för att kunna planera, styra och revidera sitt fortsatta arbete. 

Enligt Lithner (2008), är det resonemang som förs när en elev löser en uppgift ett resultat av 

uppgiftens design, elevens tankar och miljön. Samtliga elever förde kreativa resonemang i 

början av observationerna. Längre in i observationerna framträdde ett mönster kopplat till 

feedback. Resultatet från de fem elevpar som fick feedback på processnivå (se bilaga 10-14) 

visade att denna återkoppling gav bränsle till de kreativa resonemangen som fortsatte. 
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Gemensamt för de fem elevpar som fick feedback på uppgiftsnivå (se bilaga 15-19) var att de 

kreativa resonemangen avstannade när feedback gavs, till förmån för AR-resonemang där 

resonemanget inte var väl förankrat i en matematisk grund. Föreliggande studies resultat stämmer 

väl överens med antagandet att feedback på processnivå tycks vara effektivare för att främja ett 

djupare lärande än feedback på uppgiftsnivå då lärandet blir mer ytligt (Hattie & Timperley, 

2007). Resultatet från studien visar även att feedback på processnivå, kreativa resonemang och 

arbete med problemlösningsuppgifter främjar elevernas metakognition, eftersom dessa faktorer 

tvingar eleverna att reflektera över sina tankeprocesser. 

Ur socialkonstruktivistiskt perspektiv, kan kunskap inte förmedlas, utan är något som växer och 

utvecklas i möten mellan lärare och elever och elever sinsemellan. Genom att arbeta med 

problemlösningsuppgifter av olika svårighetsgrad, anpassade efter var de olika eleverna befann 

sig i sin matematikutveckling, skapade forskaren förutsättningar för elevernas lärande. Alla elever 

var engagerade och deltog aktivt i problemlösningen. Kunskapsutvecklingen skedde i 

diskussionerna och i mötet med andra och eleven blev sin egen resurs i lärandet. Alla dessa 

faktorer är utmärkande för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

För drygt hälften av eleverna i föreliggande studie var det viktigare att få ett bra betyg i matematik 

än att bli utmanad, vilket visar att prestation är en stor drivkraft för dessa elever. Att lärare har 

skyldighet att sätta betyg, kan påverka själva lärprocessen i mötet mellan lärare och elev: Från att 

eleven har fokus på att lära sig samt utvecklas, flyttas fokus till att bli bedömd, vilket kan störa 

elevens inre motivation samt riskera att kunskapsprocessen hämmas. Ett exempel från 

observationerna kan vara när Ronja och Nils, i situationen, verkade vilja dölja när de inte förstod, 

vilket blev ett hinder för dem i hur de kunde dra nytta av återkopplingen. Detta hinder ledde i sin 

tur till att deras kunskapsutveckling hämmades och avstannade. Ur socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, blir det då viktigt hur pedagoger möter dessa elever, utformar det didaktiska kontraktet 

i klassrummet, så att även dessa elevers matematikutveckling främjas. 

Av de elever som inte tog emot och använde den återkoppling de fick på ett framgångsrikt sätt för 

att föra resonemanget framåt, var merparten av eleverna kategoriserade att ha ett fixed mindset. De 

två elever som kategoriserades att ha mest gemensamt med ett growth mindset, hade inte alla de 

särdrag som karakteriserar ett renodlat growth mindset, t ex har prestation betydelse och de har 

också brister i sin tillit till sin egen förmåga i matematik. Enligt Dweck (2000) har elever med ett 

fixed mindset uppfattningen att intelligens är en medfödd förmåga som är statisk över tid och inte 

går att påverka. Ur det perspektivet skulle studiens resultat kunna tolkas som att eleverna inte ser 
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någon mening med att använda återkopplingen eftersom deras förmåga i matematik är statisk och 

inte går att påverka. Av de elever som använder den återkoppling de får för att föra resonemanget 

framåt, var merparten kategoriserade att ha ett growth mindset. Enligt Dweck (2000) uppfattar 

elever med ett growth mindset intelligens som något som kan utvecklas över tid genom 

ansträngning och genom att använda rätt strategier. Med den infallsvinkeln kan man tolka 

studiens resultat som att dessa elever tycker det är lönt att anstränga sig och ta emot den 

återkoppling de får för att fortsätta utvecklas. I gruppen som tog emot och använde återkopplingen 

för att föra resonemanget framåt fanns också fyra elever som hade mest gemensamt med ett fixed 

mindset. Dessa fyra elever visar på hög kapacitet i matematik eftersom de alla representerade de 

högre betygen. Enligt Dweck (2000) kan en del elever som har ett fixed mindset, nå stora 

framgångar eftersom de kopplar sina framgångar till inre, okontrollbara och stabila egenskaper 

som medfödd intelligens och att de själva dragit vinstlotten och födas med ett stort mått av de 

önskade egenskaperna. Dessa elever drivs av prestationsmål, t ex att vara bättre än andra och 

arbetar också hårt med bra resultat. Möjligen skulle resultatet kunna tolkas som att dessa elever då 

är motiverade att ta emot och använda den återkoppling de får i sin önskan att prestera goda 

resultat. 

5.4. Slutsatser 

För att analysera studiens resultat utifrån dess syfte och frågeställningar, återkommer forskaren till 

illustrationen av forskningsproblemet (se figur 5). 

Figur 5: Illustration av forskningsproblemet.
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Forskaren kommer fram till följande sammanfattande svar på forskningsfrågorna: 

 På vilka sätt uttrycker elever i två klasser i åk 9 sina möjligheter att utveckla sin 

förmåga i matematik utifrån faktorer som är kopplade till begreppet mindset? 

Hälften av eleverna kategoriserades att ha ett growth mindset, den andra hälften 

kategoriserades att ha ett fixed mindset. I varje grupp fanns elever som var mycket 

representativa för gruppen och elever som inte var lika representativa, men som vid en 

sammanvägning av det insamlade datamaterialet, ändå hade mest gemensamt med den 

grupp de hade kategoriserats att tillhöra. Ungefär en tredjedel av eleverna svarade på 

en direkt fråga att de inte kan påverka sin förmåga i matematik. För drygt hälften av 

eleverna är det viktigare att få ett bra betyg i matematik än att bli utmanad, vilket visar 

att prestation är en stor drivkraft för dessa elever. Hälften av eleverna tvivlar, eller 

tvivlar delvis på sin förmåga i matematik. 

 

 Hur skiljer sig elevers resonemang åt i matematik beroende på om återkoppling 

ges på processnivå eller på uppgiftsnivå? 

I början av observationerna förde samtliga elever kreativa resonemang. Längre in i 

observationerna framträder ett mönster kopplat till feedback. Feedback på processnivå 

gav bränsle till elevernas kreativa resonemang som fortsatte. När feedback gavs på 

uppgiftsnivå avstannade de kreativa resonemangen och ersattes med algoritmiska 

resonemang. För elever i matematiksvårigheter kunde en svårighet i sig vara att ta 

steget från det konkreta till det generella och abstrakta, oavsett vilken feedback som 

gavs. 

 

 Hur skiljer sig hur elever tar emot den återkoppling de får för att föra 

resonemangen framåt, utifrån deras mindset? 

Den grupp elever som inte använde den återkoppling de fick på ett strategiskt sätt för 

att föra resonemangen framåt, dominerades av att ha ett fixed mindset. Dessa elever 

gav lättare upp eller använde undvikande strategier då de mötte svårigheter jämfört 

med övriga elever. 
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att bidra till en ökad medvetenhet och en fördjupad förståelse 

kring hur elevers lärande i matematik kan föras framåt. Detta åstadkoms genom att 

kategorisera mönster, samt analysera likheter och skillnader, i elevernas mindsets, typ av 

matematiska resonemang och typ av återkoppling samt hur eleverna tar emot och använder 

återkopplingen. 

Frågor som behandlas i studien är: 

 På vilka sätt uttrycker elever i två klasser i åk 9 sina möjligheter att utveckla sin 

förmåga i matematik utifrån faktorer som är kopplade till begreppet mindset? 

 Hur skiljer sig elevers resonemang åt i matematik beroende på om återkoppling ges på 

processnivå eller på uppgiftsnivå? 

 Hur skiljer sig hur elever tar emot den återkoppling de får för att föra resonemangen 

framåt, utifrån deras mindset? 

6.1. Diskussion av resultat 

I föreliggande studie undersöks hur aspekter av mindset, återkoppling och resonemang i 

matematik hör ihop med och påverkar elevers lärande i matematik. Elevens självuppfattningar 

kan ha speciellt stor betydelse under tonåren då eleven är i en kritisk period med 

identitetsbildning och frigörelse från vuxna (Dweck, 2000).  

Elever lär sig det de ges möjlighet att lära sig (Lithner, 2006). Därför är det viktigt att det 

bedrivs forskning kring vilka faktorer som bidrar till att föra elevers lärande i matematik 

framåt samt hur vi i skolan kan skapa en undervisningsmiljö som på bästa sätt främjar 

elevernas möjligheter att lära sig. Detta stöds också av skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3§), 

där det står att skolan har i uppdrag att alla elever ska få den ledning och stimulans som de 

behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt, samt (SFS 2010:800, 1 kap. 5§), där det 

står att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Elever i matematiksvårigheter är mer sårbara, än övriga elever, om matematikundervisningen 

inte utgår från deras behov och på så sätt slår en undervisning som inte är anpassad till deras 

förutsättningar hårdare mot dessa elever (Skolverket, 2003). Att den vanliga 

matematikundervisningen görs tillgänglig för alla elever, kan ses som en demokratisk 

rättighet.  
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Forskning ger inte stöd åt den traditionella matematikundervisningen med företrädesvis 

genomgång på tavlan och individuellt räknande i boken (Skolinspektionen, 2009). För att 

främja begreppslig förståelse i matematik, behöver eleverna få en undervisning där det är 

nödvändigt att de reflekterar över olika matematiska begrepp och hur de relaterar till 

varandra, dvs undervisningen ska understödja kreativa resonemang: Ett sätt är att eleverna får 

arbeta med problemlösningsuppgifter.  

I resultatet av min studie framkom att flera elever anser att de inte kan påverka sin förmåga i 

matematik. Hälften av eleverna i undersökningen tvivlar eller tvivlar delvis på sin förmåga i 

matematik och för hälften av eleverna är det viktigare att få ett bra betyg i matematik än att bli 

utmanade. Hur får vi dessa elever motiverade till ett lärande i matematik som de ser en 

mening i och en tro på sin egen förmåga som något de kan utveckla? Här menar jag att Dweck 

(2000) och hennes implicit theories kring mindset kan spela en betydande roll. Yeager & 

Dweck (2012) drog slutsatsen att implicit theories- interventionerna har en sådan avgörande 

effekt eftersom denna teori förändrar betydelsen av utmaningen. Istället för att vara 

utmaningar som innebär att eleverna känner sig dumma, erbjuder utmaningarna ett sätt att bli 

smartare och har på så sätt avgörande betydelse för att främja deras resilience. Genom att 

påverka elevernas mindsets, kan vi minska deras sårbarhet när de möter svårigheter, hjälpa 

dem att ta sig igenom svårigheterna och få dem att tro att deras förmåga i matematik är något 

de kan utveckla genom att anstränga sig och använda rätt strategier. Ett sätt att göra detta på 

kan vara att vi uppmuntrar och ger beröm för elevernas ansträngning och framsteg, inte för 

deras förmåga (Dweck, 2000). Ett annat sätt kan vara att pedagoger, precis som Blackwell, 

Dweck och Trzesniewski (2007) gjorde i sin studie, undervisar om hjärnans plasticitet; att 

varje gång eleverna tvingas gå utanför sin komfortzon och anstränga sig för att lära sig något 

nytt, ombildas neuronerna i deras hjärnor så att det bildas nya och starkare kopplingar och på 

så sätt utvecklar de sin förmåga.  Det är följaktligen viktigt att pedagoger är medvetna om på 

vilket sätt vi återkopplar, samt stödjer elever i matematiksvårigheter i deras 

matematikutveckling, så att deras självkänsla inte skadas. En framgångsfaktor kan vara att de 

får en syn på sin egen förmåga i matematik som en föränderlig förmåga som de kan påverka. 

En annan framgångsfaktor kan vara att eleverna får en undervisning som främjar begreppslig 

förståelse i matematik. Bägge dessa framgångsfaktorer påverkas av vilken sorts återkoppling 

eleverna får. 

I föreliggande studie arbetade alla elever, även eleverna i matematiksvårigheter, engagerat 

med problemlösningsuppgifterna och alla förde kreativa resonemang i början av 
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observationerna. Forskaren hade lagt mycket omsorg på att designa uppgifter som stödde 

kreativa resonemang samt att problemlösningsuppgifterna mötte eleverna på den nivå de 

befann sig på i sin matematikutveckling. Hur lärare möter elever samt lärares syn på elevers 

förmåga i matematik har visat sig ha stor betydelse för deras utveckling: Rattan, Good och 

Dweck (2011) visade i sin studie att lärare som har högre tilltro till intelligens i matematik 

som en statisk (medfödd) egenskap, diagnostiserar troligare en elev till att ha en låg förmåga i 

matematik utifrån resultatet på ett enda matematiktest samt använder fler 

undervisningsstrategier som leder till mindre engagemang hos eleverna. Här måste vi lärare 

bli medvetna så att vi inte får en kategorisk syn på våra elever, som i sig hämmar deras 

utveckling: Ett exempel kan vara genom att ha låga förväntningar på dem, vilket medför att de 

tappar tilltron till sin förmåga. Ett annat exempel kan vara genom att vi befriar dem från 

viktiga områden i matematik som skulle hjälpt dem att bygga begreppslig förståelse, istället 

för att uppmuntra dem att ta sig igenom svårigheter (Rattan, Good & Dweck, 2011; 

Nordqvist, 2016). Lärare behöver medvetandegöras hur de hjälper och stödjer eleverna i deras 

matematikutveckling, så att varje elev får framträda som en unik individ och ”tala med sin 

egen röst” i den vanliga undervisningen (Ljungblad, 2016). Elevernas olikheter bör utgöra 

grunden för lärares välgenomarbetade lektionsplaneringar, så att alla elever inkluderas 

(Persson, 2013). Yeager och Dweck (2012), belyste i sin studie att ämnet matematik skiljer 

sig från andra ämnen på så sätt att ”erhålla hjälpåtgärder i matematik” i sig, kan leda eleverna 

till att uppfatta ämnet matematik som en statisk färdighet som de inte besitter. Detta utgör 

ytterligare ett skäl till varför den vanliga undervisningen måste ta hänsyn till elevers olikheter 

och utgå från elevernas olika behov, istället för att eleverna ska anpassa sig efter den 

undervisning de exponeras för.  

För att föra lärandet framåt, är det viktigt att eleverna engagerar sig i den återkoppling de får 

(Jönsson, 2013). I mitt resultat framkom att den grupp elever som inte använde den 

återkoppling de fick på ett strategiskt sätt för att föra resonemangen framåt, dominerades av 

att ha ett fixed mindset. Dessa elever gav lättare upp eller använde undvikande strategier då de 

mötte svårigheter jämfört med övriga elever. Här fanns också elever som inte ville röja när de 

inte förstod, vilket blev ett hinder för dem i att kunna ta del av och använda återkopplingen. 

Här menar jag att man som lärare kan arbeta med elevernas mindsets, där man i 

undervisningsmiljön gynnar det didaktiska kontrakt och de sociomatematiska normer, som 

främjar ett growth mindset, vilket i sin tur kan stärka hur eleverna tar emot och använder den 

återkoppling de får i sin matematikutveckling.  
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För att elever ska kunna utveckla kreativa resonemang, måste de engageras i aktiviteter som 

uppmuntrar till kreativa resonemang med en undervisningsmiljö som möjliggör detta. För det 

första är det viktigt att man väljer uppgifter som är designade att främja kreativa resonemang, 

t ex problemlösningsuppgifter (Lithner, 2008; Nordqvist, 2016). Läraren kan också presentera 

nytt material på ett sådant sätt att eleverna blir tvungna att ta hänsyn till de matematiska 

egenskaperna istället för att bli serverade färdiga metoder (Nordqvist, 2016). I min studie 

framkom att för att främja de kreativa resonemangen i matematik, bör feedback ges på 

processnivå. I dagens undervisning ges oftast feedback på uppgiftsnivå (Hattie, 2012). Enligt 

Lithner (2004) är problemet med den procedurinriktade matematikundervisningen inte att 

eleverna inte lär sig att använda CMR, utan att elever inte utvecklar begreppslig förståelse. I 

likhet med Lithner (2008) och Sidenvall (2015) anser jag att en stor orsak till elevers 

svårigheter i matematik är att de ofta får lära sig metoder som inte är tillräckligt förankrade i 

en matematisk grund. Pólya (2003), lyfter ett annat perspektiv, där han menar att om eleven 

tar emot en plan eller en metod utifrån och accepterar den på grund av lärarens auktoritet är 

det lätt för eleven att glömma metoden. Forskning (Nordqvist, 2016) har visat på fördelarna 

med kreativa resonemang; kreativa resonemang leder till en djupare inkodning i hjärnan än 

algoritmiska resonemang och eleverna tvingas att reflektera över matematiska begrepp, vilket 

ökar transfern till andra, nya uppgifter. Den produktiva ansträngning som krävs av eleverna 

när de kämpar med uppgiften, tror man är en orsak till den djupare inkodningen i hjärnan: Du 

lär dig bättre när du anstränger dig och behöver konstruera metoden själv än när du imiterar 

en given metod.  

Kognitiva färdigheter är viktiga i matematik. I skolans värld har jag ofta träffat på pedagoger, 

som i sin strävan att underlätta för elever i matematiksvårigheter, fokuserar på att lära ut 

procedurer/metoder och ”skala av” den matematik som förklarar hur begreppen relaterar till 

varandra. Om eleven memorerar regler och metoder som de saknar förståelse för, blir det 

svårt för eleven att bygga en begreppslig förståelse i matematik. Dessutom kan reglerna bli för 

många att hålla reda på, vilket i sig blir kognitivt belastande för eleven. Det är skillnad i hur 

elevers kognitiva färdigheter belastas i de olika typerna av resonemang. CMR ställer högre 

krav på kognitiva färdigheter under träningen, medan AR ställer högre krav på kognitiva 

färdigheter under proven (Nordqvist, 2016). Resultatet från en studie (Jonsson, Nordqvist, 

Liljekvist & Lithner, 2014) visade att den grupp elever som CMR-inriktad träning har störst 

positiv effekt på, vad gäller att rekapitulera från minnet och konstruera ny kunskap, är de 

elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Att elever i matematiksvårigheter ska lära sig 
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procedurer eller metoder utan att de är väl förankrade i en matematisk grund, har alltså inget 

stöd av tidigare forskning. Resultatet från min studie ger inte heller stöd åt föregående 

påstående. I min studie blev det tydligt att desto fler svårigheter eleverna tog sig igenom, 

genom att bli guidade av forskaren genom svårigheterna, desto svårare blev det för eleverna 

att fortsätta de kreativa resonemangen och förankra sina val och strategier i en matematisk 

grund.  

I mitt resultat framkom att eleverna vid ett par tillfällen inte kom vidare i sin lösning med 

enbart feedback på processnivå. Detta gällde främst elever i matematiksvårigheter när de 

skulle få fram ett generellt samband och forskaren gav eleverna någon enstaka instruktion i 

slutet av observationen för att föra resonemanget framåt. Om en elev saknar nödvändig 

kunskap är inte feedback, utan fortsatt undervisning mest effektivt (Hattie & Timperley, 

2007). Här menar jag att läraren behöver backa, och att en fortsatt undervisning, som bygger 

på att involvera så många sinnen som möjligt i processen att bygga förståelse och göra 

kopplingar mellan de olika stegen Rystedt och Trygg (2010) beskriver i sin studie; konkret 

(arbete med laborativt materiel) – halvkonkret (rita bilder) – halvabstrakt (informella 

symboler) – abstrakt (formella symboler), är nödvändig. Eleverna i matematiksvårigheter i 

min studie, skulle gynnas av att arbeta mer undersökande med kopplingarna mellan dessa 

olika steg, innan de var mogna för det sista generella steget i problemlösningsuppgiften. Här 

tänker jag att läraren finns vid elevens sida i ett gemensamt utforskande med processen i 

fokus, och med målet att eleven ska se kopplingarna mellan de olika representationsformerna, 

för att bygga förståelse. Många och starka kopplingar till olika matematiska begrepp, bidrar 

till begreppslig förståelse. 

Det finns ytterligare en anledning till att arbeta mot en begreppslig förståelse i matematik och 

det är att den inre motivationen stimuleras just av att man ser sig själv gå mot ökad förståelse 

och kunnande (Gärdenfors, 2012; Lundahl, 2014).  

Jag tänker också på hur viktigt det är att man börjar tidigt med att bygga en begreppslig 

förståelse, annars kan detta vara en anledning till att eleven senare tappar kontakten med 

matematiken och tilliten till sin egen förmåga: På lågstadiet finns det inte så många metoder 

att komma ihåg och strategier som bygger på ytliga igenkänningsegenskaper fungerar ganska 

bra. Högre upp i skolsystemet när matematiken blir mer komplex och det finns allt fler 

metoder och procedurer att hålla reda på får eleven problem när hen använder ytliga 

igenkänningsegenskaper och eleven måste begränsa antalet algortimer hen kan testa. Om 
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eleven inte har byggt ett nätverk av kunskaper om hur begreppen och metoderna relaterar till 

varandra, framstår till sist matematiken som obegriplig (Lithner, 2006). Denna avsaknad av 

begreppsliga nätverk kan visa sig på högstadiet, och matematiken ses då som meningslös och 

en fragmentarisk samling algoritmer att komma ihåg. De aspekter som kan göra matematik 

verkligt meningsfull för elever är begreppslig förståelse, kreativa resonemang, och insikter i 

de centrala roller som matematik har i vårt samhälle. Dessa aspekter nås inte genom 

utantillinlärning (Lithner, 2006). Jag anser att ytterligare en aspekt för att göra matematiken 

meningsfull, är att eleven hyser tillit till sin förmåga i matematik samt får en syn på sin 

förmåga som något hen kan påverka och utveckla. Detta är faktorer som hör ihop med en 

undervisningsmiljö som gynnar growth mindset enligt Dwecks (2000) teorier. 

6.2. Metoddiskussion 

I föreliggande studie används två olika metoder för datainsamling, dels enkäter med 

likertskalor, dels observationer. Syftet med att samla in information både från enkäter och från 

observationer var att öka resultatets tillförlitlighet. Att använda observationer som filmades 

ansåg forskaren var en bra metod för att kunna följa elevernas resonemang och se hur de 

svarade på feedback samt tog sig an uppgiften. En styrka i studien är att jag själv är 

mattelärare på högstadiet och arbetat under många år. Jag är förtrogen med att ge feedback 

och har en medvetenhet kring feedback på processnivå och uppgiftsnivå samt 

matematikundervisning för elever på högstadiet. En nackdel med metoden observation är att 

den är tidskrävande och att antalet observationer därför behövde begränsas. För att få 

ytterligare information kring elevernas självuppfattningar kompletterades observationerna 

med enkäter. Dessa gav forskaren information kring vad, och hur starkt, eleverna själva höll 

med om olika påståenden kring deras självuppfattningar i förhållande till matematik. En 

fördel med enkäterna var att de inte var särskilt tidskrävande. En svaghet med dem var att de 

inte var språkligt tillgängliga för alla elever, vilket forskaren upptäckte då hon gjorde en 

pilotstudie där en annan niondeklass fick besvara enkäten. När det var dags för den riktiga 

studien, läste därför forskaren högt upp en fråga åt gången och besvarade eventuella undringar 

kring den frågan, innan hon läste upp nästa fråga. 

Enkäterna användes också för att få elever med olika mindsets representerade i urvalet. Även 

olika kön och olika prestationer i matematik, innefattande alla betyg från A till F, var 

representerade i urvalet, vilket är en styrka och ökar tillförlitligheten.  
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En svaghet med observationen i studien är situationen i sig med att bli utplockad från den 

vanliga undervisningsmiljön till ett grupprum samt att göra en matematikuppgift för en 

forskare och dessutom låta sig filmas under tiden. Forskarens auktoritet kan också påverka att 

elever låter sig guidas utan att kritiskt reflektera över det som forskaren säger. Denna 

situation, vilket skulle kunna leda till viss nervositet hos eleverna, vilket i sin tur skulle kunna 

påverka resultatet, var forskaren både medveten om och försökte avdramatisera så mycket hon 

kunde.  

Fördelen med att låta elever arbeta i par var att det blev naturligt för dem att förklara hur de 

tänkte för varandra då de löste uppgiften. Genom att en elev ”tänkte högt” kunde forskaren 

komma nära och få syn på elevens tankeprocesser. En nackdel med metoden är att den kan 

skapa låsningar hos vissa elever då de ombeds att tänka högt. För att undvika låsningar 

betonade forskaren att hon var genuint intresserad av hur eleverna tänkte, även när de inte 

förstod: Genom att vara sig själva, kunde de hjälpa forskaren att samla in just det material hon 

önskade och kunde dra lärdom av, för att lärare bättre ska kunna möta elever och deras behov 

i matematikundervisningen. 

Ytterligare en styrka i studien var att forskaren noggrant hade förberett undersökningen med 

feedbackmallar, analysscheman och väl definierade begrepp. Forskaren använde ett teoretiskt 

ramverk (Lithner, 2008) för att identifiera olika typer av resonemang samt frågor 

rekommenderade, för avsedd åldersgrupp, av Dweck (2000) i enkäten. På så sätt visste 

forskaren vad hon letade efter och kunde hålla fokus på det väsentliga.  

Själva genomförandet av studien gjordes med noggranhet och omsorg. Forskaren hade också 

tillgång till både filmerna och transkriptionerna, vilka hon kunde gå tillbaka till de antal 

gånger hon behövde för att kunna göra en noggrann analys. Först analyserades varje elevpar 

för sig enligt analysschemat. Därefter sammanställdes dessa analyser till ett resultat. Detta 

fokus och denna noggranhet och omsorg rakt igenom både vid förarbetet, själva 

undersökningen samt vid analysen bidrar till att öka studiens tillförlitlighet och äkthet. 

6.3. Tillämpningar i undervisningen 

Resultatet från föreliggande studie visar på några aspekter som, tillsammans med tidigare 

forskning, har betydelse för, samt bör beaktas i undervisningen: 

 Undervisning i matematik bör fokusera på processen där kreativa resonemang 

uppmuntras. Kreativa resonemang understödjer begreppslig förståelse i matematik 

samt ökar motivationen, eftersom inre motivation stimuleras av att man ser sig själv gå 
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mot ökad förståelse och kunnande. En annan viktig anledning till att fokusera på 

processen är att elevernas growth mindset gynnas så att de får en syn på sin förmåga i 

matematik som något de kan utveckla genom produktiv ansträngning och genom att 

använda rätt strategier. Detta leder till en orientering mot lärandemål och en ökad tillit 

till sin förmåga i matematik och blir en skyddsfaktor då eleverna möter svårigheter så 

att de har modet att ta sig an utmaningar med resilience.  

 För att främja kreativa resonemang i matematik bör lärare välja uppgifter som 

understödjer kreativa resonemang, t ex problemlösningsuppgifter. Läraren kan också 

presentera nytt material på ett sådant sätt att eleverna blir tvungna att ta hänsyn till de 

matematiska egenskaperna istället för att bli serverade färdiga metoder.  

 Lärare bör vara medvetna om att återkoppling är ett kraftfullt verktyg i 

undervisningen, så att lärare använder återkoppling på ett professionellt sätt som för 

elevernas lärande framåt samt förhindrar att elevernas självkänsla skadas. I 

föreliggande studie visades att feedback på processnivå gav bränsle till kreativa 

resonemang som fortsatte, medan feedback på uppgiftsnivå fick de kreativa 

resonemangen att stanna upp till förmån för AR. För att gynna elevernas growth 

mindset behöver pedagoger återkoppla så att de uppmuntrar elevernas engagemang i 

processen, deras ansträngning och framsteg, inte deras förmåga. Denna typ av 

återkoppling skyddar också elevernas självkänsla. Det didaktiska kontraktet i 

klassrummet måste ge utrymme för ett tryggt och tillåtande klimat, där misstag ses 

som en naturlig del av lärandet. 

 Det är viktigt att lärare inte ”skalar av” de delar av matematiken som bidrar till den 

begreppsliga förståelsen, t ex genom att ha starkt fokus på metoder och procedurer, i 

sin strävan att förenkla och underlätta för elever i matematiksvårigheter. Elever i 

matematiksvårigheter är de som gynnas mest av CMR, eftersom det är mindre 

kognitivt belastande att rekonstruera CMR-praktiserade metoder än att komma ihåg 

AR-praktiserade metoder. CMR leder till begreppslig förståelse, att eleverna förstår det 

mönster vi kallar matematik, vilket i sig är motivationshöjande. 

 Lärare måste ta emot den återkoppling eleverna ger läraren och fånga upp eleven på 

den nivå eleven befinner sig i sin matematikutveckling. I min studie blev det en 

svårighet i sig för några elever i matematiksvårigheter att ta steget från det konkreta 

till det generella och abstrakta, oavsett vilken återkoppling de fick. Då behöver man 

backa i arbetet med att bygga förståelse och göra kopplingar mellan de olika stegen: 
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konkret (arbete med laborativt materiel) – halvkonkret (rita bilder) – halvabstrakt 

(informella symboler) – abstrakt (formella symboler). Här tänker jag att läraren finns 

vid elevens sida i ett gemensamt utforskande med processen i fokus.  

6.4. Fortsatt forskning 

Föreliggande studie har gjorts under den begränsade tid och de begränsade resurser som finns 

för att genomföra ett examensarbete. Eleverna blev utplockade från sin vanliga 

undervisningsmiljö vid observationerna. Det skulle vara intressant att göra en studie, som är 

utförd i elevernas vanliga klassrumsmiljö, där man följer några elever under en längre tid för 

att se vilka resultat studien skulle ge då. Hur skiljer sig elevernas resonemang åt i matematik 

utifrån vilken sorts återkoppling de får i denna kontext under en längre tid? Vad händer med 

elevernas lärande i matematik om man under en längre tid implementerar en 

undervisningsmiljö som främjar ett growth mindset? 
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Enkät 

 

Läs varje mening nedan och ringa in den siffra (du får bara ringa in en siffra) som stämmer 
överens med det påstående du håller med mest. Det finns inget rätt eller fel svar. 

1. Du har en viss mängd kapacitet/förmåga i matematik och du kan inte göra så mycket åt att 
förändra det. 

1 
Håller 

fullständigt 
med 

2 
Håller med 

3 
Håller delvis 

med 

4 
Håller delvis 

inte med 

5 
Håller inte 

med 

6 
Håller 

absolut inte 
med 

 

2. Din kapacitet/förmåga i matematik är en egenskap du har som du inte kan förändra särskilt 
mycket. 

1 
Håller 

fullständigt 
med 

2 
Håller med 

3 
Håller delvis 

med 

4 
Håller delvis 

inte med 

5 
Håller inte 

med 

6 
Håller 

absolut inte 
med 

 

3. Du kan lära dig nya saker i matematik, men du kan egentligen inte förändra din 
grundläggande kapacitet/förmåga. 

1 
Håller 

fullständigt 
med 

2 
Håller med 

3 
Håller delvis 

med 

4 
Håller delvis 

inte med 

5 
Håller inte 

med 

6 
Håller 

absolut inte 
med 

 

4. Om du visste att du inte skulle göra bra ifrån dig på en matematikuppgift, skulle du 
troligtvis inte göra uppgiften även om du skulle lära dig mycket av den. 

1 
Håller 

fullständigt 
med 

2 
Håller med 

3 
Håller delvis 

med 

4 
Håller delvis 

inte med 

5 
Håller inte 

med 

6 
Håller 

absolut inte 
med 

 

5. Även om du helst inte vill erkänna det, vill du ibland hellre verka smart i klassen på 
matematiklektionerna än att lära dig mycket. 

1 
Håller 

fullständigt 
med 

2 
Håller med 

3 
Håller delvis 

med 

4 
Håller delvis 

inte med 

5 
Håller inte 

med 

6 
Håller 

absolut inte 
med 
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6. Det är mycket viktigare för dig att utvecklas i matematik (lära dig mer matematik) än det är 
att få ett högt matematikbetyg. 

1 
Håller 

fullständigt 
med 

2 
Håller med 

3 
Håller delvis 

med 

4 
Håller delvis 

inte med 

5 
Håller inte 

med 

6 
Håller 

absolut inte 
med 

 

7. Om du måste välja mellan att få ett bra matematikbetyg eller att bli utmanad med uppgifter 
som främjar din matematikutveckling, skulle du välja... 

 

 Få ett bra betyg  Bli utmanad 

 

8. Läs meningarna nedan och kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig. 

____ För det mesta tycker jag att jag har en god kapacitet i matematik. 

____ Jag är osäker på om jag har en god kapacitet i matematik. 

Visa nu genom att markera på linjen hur väl det påstående du valde stämmer in på dig. 

 

 

 

 

9. Läs meningarna nedan och kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig. 

____ När vi börjar på något nytt område eller moment i matematik, känner jag mig ganska 
säker på att jag kommer att lära mig det. 

____ När vi börjar på ett nytt område eller moment i matematik, tänker jag ofta att jag 
kanske inte kommer att klara av att lära mig det. 

Visa nu genom att markera på linjen hur väl det påstående du valde stämmer in på dig. 

 

 

 

 

Stämmer mycket 
väl in på mig 

Stämmer in på 
mig 

Stämmer delvis 
in på mig 

Stämmer mycket 
väl in på mig 

Stämmer in på 
mig 

Stämmer delvis 
in på mig 
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10. Läs meningarna nedan och kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig. 

____ Jag litar inte riktigt på min intellektuella kapacitet i matematik. 

____ Jag litar på min intellektuella kapacitet i matematik. 

Visa nu genom att markera på linjen hur väl det påstående du valde stämmer in på dig. 

 

 

 

 

 

 

Namn: ___________________________________________ klass: ___________ 

    

  

    Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer mycket 
väl in på mig 

Stämmer in på 
mig 

Stämmer delvis 
in på mig 
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CHOKLADPRALINER I ASKAR 

 

Tänk dig att du packar ljusa och mörka chokladpraliner i allt större askar. Pralinerna ska ligga 
i ett mönster som på bilden. 

 

 

 Ask nr 1 Ask nr 2 Ask nr 3 

 

1. a) Hur många mörka chokladpraliner finns i ”ask nr 7”? 

b) Hur många ljusa chokladpraliner finns i ”ask nr 5”? 

2. Till sitt 50-års- jubileum gjorde företaget långa askar med chokladpraliner. Askarna skulle 
stå på långbord där gästerna lätt, och utan att trängas, kom åt att smaka av pralinerna. 
Pralinerna ska ligga i samma mönster som ovan. 

a) Hur många mörka chokladpraliner finns i en sådan ask som har nr 50? 

b) Hur många ljusa chokladpraliner finns i en sådan ask som har nr 50? 

3. a) Försök att beskriva ett samband (en regel) för hur många mörka chokladpraliner det 
finns i ”ask nr n”. 

b) Försök att beskriva ett samband (en regel) för hur många ljusa chokladpraliner det finns i 
”ask nr n”. 

4. Försök att hitta ett samband som på enklaste sätt beskriver hur många chokladpraliner det 
finns i ”ask nr n”. 
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MÖNSTER MED TÄNDSTICKOR (lättare) 

 

Nedan ser du de tre första figurerna i ett mönster med tändstickor som växer: 

 

 

 

 

1. Hur många tändstickor behövs för att bygga den 7:e figuren? 

2. Hur många tändstickor behövs för att bygga figur nr 50? 

3. Försök att beskriva ett samband (en regel) för hur många tändstickor det behövs för att 
bygga den n:te figuren (figur nr n).
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KVADRATER AV TÄNDSTICKOR (lättast) 

 

Nedan ser du de tre första figurerna i ett mönster med tändstickor som växer: 

 

 

 1 2 3 

 

 

1. Hur många tändstickor behövs för att bygga figuren med 7 kvadrater? 

2. Hur många tändstickor behövs för att bygga figuren med 50 kvadrater? 

3. Försök att beskriva ett samband (en regel) för hur många tändstickor det behövs för att 
bygga n kvadrater. 

 

 

 



Bilaga 5 

 
 

TORN AV KUBER (svårast) 

 

 

 

 

1. Hur många kuber finns det i detta torn som är 6 kuber högt? 

2. Hur många kuber behövs till ett torn som detta, men 12 kuber högt? 

3. Försök att beskriva med ett samband (en formel) hur du beräknar hur många kuber som 
behövs för ett torn som är ”n kuber” högt. 
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Mall för feedback: CHOKLADPRALINER I ASKAR 

 

Situation Tänkt (hypotetisk) 

reaktion 

Feedback på 

processnivå (CMR) 

Feedback på 

uppgiftsnivå 

(XAR/AR/IR) 

Tolka/Förstå 

uppgiften 

En del elever kommer att 
förstå uppgiften och börja 
arbeta med den. Andra 
elever kommer att vara 
osäkra över om de har 
förstått uppgiften rätt. 

Om eleverna undrar över 
något, be dem berätta hur 
de tänker kring 
problemet. Be dem 
beskriva vad de vet om 
problemet. Uppmuntra 
dem eventuellt att rita 
situationen för att komma 
igång. 

Visa hur de ska göra: 
Lägg till 4 mörka 
respektive 2 ljusa 
chokladpraliner för varje 
ask. 

Hur många mörka 

chokladpraliner i ask 

nr 7? 

En del elever kommer att 
rita eller skapa sig en 
mental bild. Andra 
kommer att vara osäkra 
på hur de ska göra. 

Fråga hur de tänker. Vet 
ni hur många mörka 
chokladpraliner det finns i 
ask nr 4? Uppmuntra ev 
eleverna att rita. Be dem 
beskriva hur de kom fram 
till sitt svar och varför 
metoden fungerar. 

På bilden ser du att det 
finns 12 mörka 
chokladpraliner i ask nr 3. 
I ask nr 4 kommer det ha 
ökat med 4 mörka 
chokladpraliner; 
12+4=16. Tänk att det 
ökar med 4 mörka 
chokladpraliner för varje 
ask. I ask nr 7 kommer 
det då att finnas 
16+4+4+4=28; 28 mörka 
chokladpraliner. 

Hur många ljusa 

chokladpraliner i ask 

nr 5? 

En del elever kommer att 
rita eller skapa sig en 
mental bild. Andra 
kommer att vara osäkra 
på hur de ska göra. 

Fråga hur de tänker. Vet 
ni hur många ljusa 
chokladpraliner det finns i 
ask nr 4? Uppmuntra ev 
eleverna att rita. Be dem 
beskriva hur de kom fram 
till sitt svar och varför 
metoden fungerar. 

På bilden ser du att det 
finns 9 ljusa 
chokladpraliner i ask nr 3. 
I ask nr 4 kommer det ha 
ökat med 2 ljusa 
chokladpraliner; 9+2=11. 
Tänk att det ökar med 2 
ljusa chokladpraliner för 
varje ask. I ask nr 5 
kommer det då att finnas 
11+2=13; 13 ljusa 
chokladpraliner. 

Hur många mörka 

respektive ljusa 

chokladpraliner i ask 

nr 50? 

En del elever kommer att 
ha upptäckt mönstret och 
kan använda strategin att 
räkna fram ett svar.  
Antal mörka 
chokladpraliner: 
50·4=200 (Ev 49·4+4). 
Antal ljusa 
chokladpraliner: 

Om eleverna räknar fram 
ett svar; be dem förklara 
hur de vet att deras 
lösning är riktig och 
fungerar. Lyssna noga på 
hur de tänker och utmana 
(utan att berätta hur de 
ska göra) ”kritiska 
punkter”. 

Visa hur man räknar fram 
antalet mörka respektive 
ljusa chokladpraliner för 
ask nr 50. 
Antal mörka 
chokladpraliner: 
50·4=200 
Antal ljusa 
chokladpraliner: 
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50·2+3=103 (Ev 49·2+5). 
Några elever kanske 
försöker rita (även om det 
är opraktiskt och 
tidsödande för ask nr 50). 
Andra elever kanske 
kommer fram till vad det 
är i exempelvis ask nr 10 
och sedan multiplicerar 
detta antal med 5 för att 
få fram hur många det 
finns i ask nr 50 (vilket 
kommer att ge ett 
missvisande svar för 
antalet ljusa praliner). 

Om eleverna ritar: Fråga 
dem om de kan hitta 
någon annan metod för att 
komma fram till hur 
många mörka respektive 
ljusa chokladpraliner det 
finns. Kan ni använda er 
av det ni har upptäckt i 
föregående uppgift? 

50·2+3=103. 
 

Utveckla ett samband 

eller en formel för 

antalet mörka 

respektive ljusa 

chokladpraliner. 

En del elever kommer 
utifrån tidigare 
information kunna bygga 
upp ett samband/formel. 
Andra elever kanske 
försöker göra en formel 
utan att den är fast 
förankrad i uppgiftens 
information. För några 
elever kommer uppgiften 
att vara för abstrakt och 
de kommer inte kunna ge 
ett generellt samband. 

Om eleverna kommer 
fram till ett samband: Be 
eleverna förklara varför 
deras samband är riktigt 
och fungerar. Lyssna 
noga på hur de tänker och 
utmana eventuella 
”kritiska punkter”. 
Annars, fråga eleverna 
om de kan komma på ett 
sätt att räkna ut antalet 
mörka respektive ljusa 
chokladpraliner för vilken 
ask som helst: Diskutera 
begreppet samband och 
vad det innebär med 
eleverna. 

Förklara/visa sambandet. 
Antalet mörka 
chokladpraliner: Askens 
nummer multiplicerat 
med 4: M = 4·n. 
Antalet ljusa 
chokladpraliner: Det ökar 
med 2 för varje ask. 
Dessutom finns det en rad 
med 3 ljusa praliner i 
mitten som vi måste lägga 
till. Sambandet blir 
askens nummer 
multiplicerat med 2 
adderat med 3:  
L = 2·n + 3 

Utveckla ett samband 

för det totala antalet 

chokladpraliner. 

En del elever kommer att 
vara inne i tänkandet 
mörka/ljusa 
chokladpraliner och ha en 
strategi att addera/föra 
samman formlerna för att 
få ett samband för det 
totala antalet praliner. 
Några elever kommer att 
se uppgiften med ”nya 
ögon” och försöka se 
mönstret och bygga 
sambandet för det totala 
antalet praliner (utan att 
ta hänsyn till om 
pralinerna är mörka eller 
ljusa).  
För några elever kommer 
uppgiften att vara för 
abstrakt och de kommer 

Om eleverna kommer 
fram till ett samband: Be 
eleverna förklara varför 
deras samband är riktigt 
och fungerar. Lyssna 
noga på hur de tänker och 
utmana eventuella 
”kritiska punkter”. 
Annars, fråga eleverna 
om de ser något mönster 
de kan använda sig av? 
Fråga därefter om de kan 
komma på ett sätt att 
räkna ut antalet 
chokladpraliner för vilken 
ask som helst. Diskutera 
begreppet samband och 
vad det innebär med 
eleverna. 

Förklara/visa sambandet. 
Antal chokladpraliner: 
Det ökar med 6 praliner 
för varje ask. I första 
asken finns det 9 praliner, 
dvs 3 praliner fler än de 6 
som ökningen för varje 
ask är. Raden med de tre 
pralinerna i mitten måste 
vi ta hänsyn till och lägga 
till. Sambandet blir 
askens nummer 
multiplicerat med 6 
adderat med 3:  
P = 6·n + 3 
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inte kunna ge ett generellt 
samband. 

När lösningen är 

färdig. 

 Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår. Be dem 
ge argument för varför 
deras lösningar fungerar. 

Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår.  
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Mall för feedback: MÖNSTER MED TÄNDSTICKOR (lättare) 

 

Situation Tänkt (hypotetisk) 

reaktion 

Feedback på 

processnivå (CMR) 

Feedback på 

uppgiftsnivå 

(XAR/AR/IR) 

Tolka/Förstå 

uppgiften 

En del elever kommer att 
förstå uppgiften och börja 
arbeta med den. Andra 
elever kommer att vara 
osäkra över om de har 
förstått uppgiften rätt. 

Om eleverna undrar över 
något, be dem berätta hur 
de tänker kring 
problemet. Be dem 
beskriva vad de vet om 
problemet. Uppmuntra 
dem eventuellt att rita 
situationen för att komma 
igång. 

Visa hur de ska göra: 
Lägg till 3 tändstickor för 
varje figur. 

Hur många 

tändstickor för figur 

nr 7? 

En del elever kommer att 
rita eller skapa sig en 
mental bild. Andra 
kommer att vara osäkra 
på hur de ska göra. 

Fråga hur de tänker. Vet 
ni hur många tändstickor 
det behövs för att bygga 
figur nr 5? Uppmuntra ev 
eleverna att rita. Be dem 
beskriva hur de kom fram 
till sitt svar och varför 
metoden fungerar. 

Visa hur de ska göra: På 
bilden ser du att det finns 
14 tändstickor i figur nr 3. 
I figur nr 4 kommer det 
ha ökat med 3 
tändstickor; 14+3=17 
tändstickor. Tänk att det 
ökar med 3 tändstickor 
för varje figur. I figur nr 5 
kommer det då att finnas 
17+3=20 tändstickor; i 
figur nr 6, 20+3 = 23 
tändstickor och i figur nr 
7, 23 + 3 = 26 
tändstickor. 

Hur många 

tändstickor för figur 

nr 50? 

En del elever kommer att 
ha upptäckt mönstret och 
kan använda strategin att 
räkna fram ett svar.  

Antal tändstickor: 50·3 + 

5 = 155 (Ev 49·3+8). 
Några elever kanske 
försöker rita (även om det 
är opraktiskt och 
tidsödande för figur nr 
50). Andra elever kanske 
kommer fram till vad det 
är i exempelvis figur nr 
10 och sedan 
multiplicerar detta antal 
med 5 för att få fram hur 
många det finns i figur nr 
50 (vilket kommer att ge 
ett missvisande svar). 

Om eleverna räknar fram 
ett svar; be dem förklara 
hur de vet att deras 
lösning är riktig och 
fungerar. Lyssna noga på 
hur de tänker och utmana 
(utan att berätta hur de 
ska göra) ”kritiska 
punkter”. 
Om eleverna ritar: Fråga 
dem om de kan hitta 
någon annan metod för att 
komma fram till hur 
många tändstickor det 
finns. Kan ni använda er 
av det ni har upptäckt i 
föregående uppgift? 

Visa hur man räknar fram 
antalet tändstickor för 
figur nr 50. 

Antal tändstickor: 50·3 + 
5 = 155 tändstickor. 
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Utveckla ett samband 

eller en formel för 

antalet tändstickor. 

En del elever kommer 
utifrån tidigare 
information kunna bygga 
upp ett samband/formel. 
Andra elever kanske 
försöker göra en formel 
utan att den är fast 
förankrad i uppgiftens 
information. För några 
elever kommer uppgiften 
att vara för abstrakt och 
de kommer inte kunna ge 
ett generellt samband. 

Om eleverna kommer 
fram till ett samband: Be 
eleverna förklara varför 
deras samband är riktigt 
och fungerar. Lyssna 
noga på hur de tänker och 
utmana eventuella 
”kritiska punkter”. 
Annars, fråga eleverna 
om de kan komma på ett 
sätt att räkna ut antalet 
tändstickor för vilken 
figur som helst: Diskutera 
begreppet samband och 
vad det innebär med 
eleverna. 

Visa sambandet. 
Det ökar med 3 
tändstickor för varje 
figur. I första figuren 
finns det 8 tändstickor, 
dvs 5 tändstickor fler än 
de 3 som ökningen för 
varje figur är. Dessa 5 
tändstickor extra måste vi 
ta hänsyn till och lägga 
till. Sambandet blir då 
figurens nummer 
multiplicerat med 3 
adderat med 5:  

P = 3·n + 5 

När lösningen är 

färdig. 

 Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår. Be dem 
ge argument för varför 
deras lösningar fungerar. 

Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår. 
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Mall för feedback: KVADRATER AV TÄNDSTICKOR (lättast) 

 

Situation Tänkt (hypotetisk) 

reaktion 

Feedback på 

processnivå (CMR) 

Feedback på 

uppgiftsnivå 

(XAR/AR/IR) 

Tolka/Förstå 

uppgiften 

En del elever kommer att 
förstå uppgiften och börja 
arbeta med den. Andra 
elever kommer att vara 
osäkra över om de har 
förstått uppgiften rätt. 

Om eleverna undrar över 
något, be dem berätta hur 
de tänker kring 
problemet. Be dem 
beskriva vad de vet om 
problemet. Uppmuntra 
dem eventuellt att rita 
situationen för att komma 
igång. 

Visa hur de ska göra: 
Lägg till 3 tändstickor för 
varje kvadrat. 

Hur många 

tändstickor för figur 

nr 7 (7 kvadrater)? 

En del elever kommer att 
rita eller skapa sig en 
mental bild. Andra 
kommer att vara osäkra 
på hur de ska göra. 

Fråga hur de tänker. Vet 
ni hur många tändstickor 
det behövs för att bygga 
figur nr 5? Uppmuntra ev 
eleverna att rita. Be dem 
beskriva hur de kom fram 
till sitt svar och varför 
metoden fungerar. 

Visa hur de ska göra: På 
bilden ser du att det finns 
10 tändstickor i figur nr 3. 
I figur nr 4 kommer det 
ha ökat med 3 
tändstickor; 10+3=13 
tändstickor. Tänk att det 
ökar med 3 tändstickor 
för varje figur. I figur nr 5 
kommer det då att finnas 
13+3=16 tändstickor; i 
figur nr 6, 16+3 = 19 
tändstickor och i figur nr 
7, 19 + 3 = 22 
tändstickor. 

Hur många 

tändstickor för figur 

nr 50 (50 kvadrater)? 

En del elever kommer att 
ha upptäckt mönstret och 
kan använda strategin att 
räkna fram ett svar.  

Antal tändstickor: 50·3 + 

1 =151 (Ev 49·3+4). 
Några elever kanske 
försöker rita (även om det 
är opraktiskt och 
tidsödande för fig nr 50). 
Andra elever kanske 
kommer fram till vad det 
är i exempelvis figur nr 
10 och sedan 
multiplicerar detta antal 
med 5 för att få fram hur 
många det finns i figur nr 
50 (vilket kommer att ge 
ett missvisande svar). 

Om eleverna räknar fram 
ett svar; be dem förklara 
hur de vet att deras 
lösning är riktig och 
fungerar. Lyssna noga på 
hur de tänker och utmana 
(utan att berätta hur de 
ska göra) ”kritiska 
punkter”. 
Om eleverna ritar: Fråga 
dem om de kan hitta 
någon annan metod för att 
komma fram till hur 
många tändstickor det 
finns. Kan ni använda er 
av det ni har upptäckt i 
föregående uppgift? 

Visa hur man räknar fram 
antalet tändstickor för 
figur nr 50. 

Antal tändstickor: 50·3 + 
1 = 151 tändstickor. 
(Håll eventuellt för ”den 
första tändstickan” med 
handen och visa på 
ökningen i varje figur för 
att förklara varför 
figurens nummer ska 
multipliceras med 3. Ta 
sedan bort handen och 
säg ”att även denna 
tändsticka måste räknas 
med”, alltså + 1.) 
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Utveckla ett samband 

eller en formel för 

antalet tändstickor. 

En del elever kommer 
utifrån tidigare 
information kunna bygga 
upp ett samband/formel. 
Andra elever kanske 
försöker göra en formel 
utan att den är fast 
förankrad i uppgiftens 
information. För några 
elever kommer uppgiften 
att vara för abstrakt och 
de kommer inte kunna ge 
ett generellt samband. 

Om eleverna kommer 
fram till ett samband: Be 
eleverna förklara varför 
deras samband är riktigt 
och fungerar. Lyssna 
noga på hur de tänker och 
utmana eventuella 
”kritiska punkter”. 
Annars, fråga eleverna 
om de kan komma på ett 
sätt att räkna ut antalet 
tändstickor för vilken 
figur som helst: Diskutera 
begreppet samband och 
vad det innebär med 
eleverna. 

Visa sambandet. 
Det ökar med 3 
tändstickor för varje 
figur. I första figuren 
finns det 4 tändstickor, 
dvs 1 tändsticka fler än de 
3 som ökningen för varje 
figur är. Denna tändsticka 
extra måste vi ta hänsyn 
till och lägga till. 
Sambandet blir då 
figurens nummer 
multiplicerat med 3 
adderat med 1:  

P = 3·n + 1 

När lösningen är 

färdig. 

 Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår. Be dem 
ge argument för varför 
deras lösningar fungerar. 

Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår. 

 



Bilaga 9 

 
 

Mall för feedback: TORN AV KUBER 

 

Situation Tänkt (hypotetisk) 

reaktion 

Feedback på 

processnivå (CMR) 

Feedback på 

uppgiftsnivå 

(XAR/AR/IR) 

Tolka/Förstå 

uppgiften 

En del elever kommer att 
förstå uppgiften och börja 
arbeta med den. Andra 
elever kommer att vara 
osäkra över om de har 
förstått uppgiften rätt. 

Om eleverna undrar över 
något, be dem berätta hur 
de tänker kring 
problemet. Be dem 
beskriva vad de vet om 
problemet. Uppmuntra 
dem att titta noga på 
bilden och försöka se hur 
tornet är uppbyggt. 

Visa eleverna (och peka 
på bilden) hur de kan 
räkna antalet kuber  i en 
flygel. Berätta att de 
sedan ska multiplicera 
med 4 eftersom det finns 
4 ”flyglar” och sedan 
lägga till (addera) antalet 
klossar i mitten. 

Hur många kuber i ett 

6 kuber högt torn? 

Några elever kanske 
försöker räkna antalet 
kuber utifrån bilden. 
En del elever kommer att 
se på bilden och räkna 
kuberna i ”en flygel”. 
Därefter multiplicera med 
4 och lägga till de 6 
kuberna i mitten. Några 
elever kommer att vara 
osäkra på hur de ska göra. 

Fråga hur de tänker. Kan 
ni titta på bilden och 
försöka se hur tornet är 
uppbyggt? Be dem 
beskriva hur de kom fram 
till sitt svar och varför 
metoden fungerar. 

Räkna antalet kuber på 
bilden i ”en flygel”. 
Multiplicera med 4 
eftersom det finns 4 
flyglar. Lägg därefter till 
antalet kuber i mitten: 
15·4 + 6 = 66 kuber. 

Hur många kuber i ett 

12 kuber högt torn? 

En del elever kommer att 
försöka göra sig en 
mental bild av tornet, 
kanske kombinerat med 
att rita (t ex ”en flygel”). 
Några av de eleverna 
kommer se mönstret hur 
de ska kunna räkna ut 
antalet kuber i ”en flygel” 
(12·11/2). För andra 
kommer detta vara en 
stötesten. Om eleverna 
klarar att beräkna antalet 
kuber i en flygel, fixar de 
troligtvis nästa steg. Att 
multiplicera antalet med 4 
och därefter addera 
antalet kuber i mitten: 
12·11/2 = 66;  
66·4 + 12 = 276.  
Flera elever kommer att 
vara förvirrade och inte 
veta hur de ska göra. 

Om eleverna räknar fram 
ett svar; be dem förklara 
hur de vet att deras 
lösning är riktig och 
fungerar. 
Om eleverna fastnar: 
Fråga dem om de kan 
använda sig av det de har 
upptäckt i föregående 
uppgift? Ser de något 
mönster? Vad är lika? 
Vad är annorlunda? 

Visa att du får fram 
antalet kuber i ”en flygel” 
genom att beräkna 
12·11/2 (ev visa analogin 
med exemplet ovan). 
Multiplicera med 4 
eftersom det finns 4 
flyglar. Lägg därefter till 
antalet kuber i mitten: 
66·4 + 12 = 276 kuber. 
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Utveckla ett samband 

eller en formel för 

antalet kuber i ett n 

kuber högt torn. 

En del elever kommer 
utifrån tidigare 
information kunna bygga 
upp ett samband/formel. 
För att nå hela vägen fram 
behöver eleverna också 
behärska att förenkla 
algebraiska uttryck; några 
kanske ”faller igenom 
här”. Antalet kuber i ”en 
flygel”: n(n-1)/2. Antalet 
kuber i ett n kuber högt 
torn: 4·n(n-1)/2+n = 
2n(n-1) + n = 2n² - n 
(eller n(2n – 1)). 
Andra elever kanske 
försöker göra en formel 
utan att den är fast 
förankrad i uppgiftens 
information. För några 
elever kommer uppgiften 
att vara för abstrakt och 
de kommer inte kunna ge 
ett generellt samband. 

Om eleverna kommer 
fram till ett samband: Be 
eleverna förklara varför 
deras lösning är riktig och 
fungerar. 
Annars, fråga eleverna 
om de ser något mönster 
de kan använda sig av? 
Fråga därefter om de kan 
komma på ett sätt att 
räkna ut antalet kuber för 
vilket torn som helst. 
Diskutera begreppet 
samband och vad det 
innebär med eleverna. 
Lyssna på hur de tänker 
och utmana (utan att 
berätta hur de ska göra) 
”kritiska punkter”. 

Visa eleverna att antalet 
kuber i ”en flygel” är  
n(n-1)/2. Antalet kuber i 
ett n kuber högt torn blir 
då 4·n(n-1)/2+n =  
2n(n-1) + n = 2n² - n 
(eller n(2n – 1)).  
Att vi multiplicerar med 4 
beror på att det finns 4 
”flyglar”. Att vi lägger till 
(adderar) n beror på att 
det finns n kuber i mitten. 
Growth mindset 

När lösningen är 

färdig. 

 Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår. Be dem 
ge argument för varför 
deras lösningar fungerar. 

Be eleverna besvara 
frågan: Hur skulle ni 
förklara för en kompis 
hur ni löste uppgiften? Be 
dem vara så tydliga som 
möjligt så att kompisen 
verkligen förstår. 
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Analys Olof och Frank (processnivå) 

Eleverna gjorde först uppgiften ”Chokladpraliner i askar” och därefter uppgiften ”Torn av 

kuber”. Bägge eleverna hade betyget C i matematik vid terminsslutet ht 16. 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja, uppgiftstypen är dock bekant för eleverna så att den triggar dem att leta efter mönster, men 

att hitta dessa mönster utgör ett problem för eleverna och görs inte på rutin eller genom att de 

vet en färdig metod att använda. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Den återkoppling forskaren ger är genomgående på processnivå. Eftersom eleverna hela tiden 

gav varandra återkoppling, så var forskarens återkoppling något sparsam. Forskaren lyssnade 

på deras resonemang och utmanade dem vid ”kritiska punkter” utan att ge några lösningar. Ett 

exempel kan vara då eleverna diskuterade sig fram till ett samband för antalet mörka 

chokladpraliner i asken: 

Forskare: Finns det något enklare sätt man kan säga sambandet på än ”ask 1 gånger 2 gånger 2”, ”ask 2 gånger 
två gånger två”…? 
Frank: Vad heter det… 
Olof: Kan man det? Kan man lika gärna ta det gånger 4? Alltså… 
Frank: Kan man, nja.. 
Olof: Jag trodde inte riktigt det, men det kan man nog. 
Frank: 4 gånger 2 är 8, 3 gånger 4… Ja… 
Olof: det blir ju exakt samma svar, så ja… askens nummer gånger 4. 
Frank: Mmm… 
Forskare: Mmm.. Och om man då ska skriva ett samband för ask nr n så… 
Olof: Så är det n gånger 4…. Eller 4n. 
Frank: Kan man… Åh! Ja, det kan man! 

 

3. Vilken typ av resonemang förs? 

Under observationen förs genomgående (med något undantag) kreativa resonemang. Eleverna 

var duktiga på att själva ge varandra återkoppling så att processen skulle gå vidare. När de gav 

varandra återkoppling så var de måna om att kamraten skulle förstå vad de menade (inte 

enbart det som sades, utan de hade även god ögonkontakt och verkade läsa av varandras 

kroppsspråk). Bägge tog också ansvar för att säga till om de inte förstod/var med på 

resonemanget. Detta fokus på ett gemensamt ansvar för att verkligen förstå vad de gjorde 

ledde till att deras resonemang var kreativa under observationen.  
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4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Bägge är mycket engagerade i uppgifterna. Kroppsspråket ger uttryck för glädje och stolthet 

när de löst uppgifterna samt en tilltro till sin egen förmåga. De utmanar sig gärna med svårare 

uppgifter: 

Forskare: Är det så att ni skulle vilja prova på en ännu svårare uppgift också… eller känner ni att ni nöjer er med 
den ni gjort? Alltså, det får ni göra precis som ni vill.  
Frank+Olof: (Tittar på varandra och ögonen lyser) 
Olof: Det hade varit lite kul… 
Frank: Ja, det tar vi. 
Forskare: Är det kul? 
Olof+Frank: Ja! 
Frank: Vi kör på det! 
 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Eleverna får ganska sparsamt med återkoppling från forskaren eftersom de återkopplar till 

varandra på processnivå under hela observationen. Eleverna lyssnar på den återkoppling de 

får av forskaren och varandra och använder den på ett engagerat sätt för att komma vidare i 

sitt resonemang. 

6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Under hela observationen förs genomgående (med något undantag) kreativa resonemang, 

både före och efter återkoppling. Eleverna har arbetat med mönsteruppgifter tidigare, men en 

glömd resonemangssekvens måste rekonstrueras. Eleverna har rimliga argument för sina 

strategival. Valen är grundade i relevanta egenskaper i matematiken. 
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7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Olof före 
återkoppling

Olof i 
anslutning 
till 
återkoppling

Olof 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Frank före 
återkoppling

Frank i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Frank 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Övervägande 
growth mindset 
(16/18 på 
skalan). 

Övervägande 
growth mindset 
(14/18 på 
skalan). 

En något 
svagare 
orientering mot 
growth mindset. 

Svag 
orientering mot 
fixed mindset 
med inslag av 
growth mindset 
(11/18 på 
skalan). 

Övervägande 
growth mindset 
(14/18 på 
skalan). 
 

En starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Mål-
orientering 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
prestation har 
också betydelse. 

Blandad 
orientering; 
både mot 
lärande och mot 
prestation. 

En något 
starkare 
orientering mot 
prestationsmål. 
 
 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål. 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
prestation har 
också betydelse. 

En något svagare 
orientering mot 
lärandemål. 

Tillit till sin 
förmåga 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Fortsatt lika hög 
tillit till sin egen 
förmåga i 
matematik. 

Har ganska god 
tillit (men inte 
genomgående) 
till sin förmåga 
i matematik. 
 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 

Har högre tillit 
till sin egen 
förmåga. 
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Analys Ronja och Cleo (process) 

Bägge eleverna hade betyget E i matematik vid terminsslutet ht 16. 

Eleverna gjorde först uppgiften ”Chokladpraliner i askar”. Det blev svårt för eleverna att få 

fram det generella sambandet. Efter att ha arbetat med det en stund där forskaren utmanade 

kritiska punkter i elevernas resonemang, beslöt forskaren att eleverna först fick arbeta med 

uppgifterna av lägre svårighetsgrad (mönster av tändstickor, se bilaga 3), för att se om 

eleverna kunde resonera sig till ett samband där, och om de utifrån det resonemanget, kunde 

få de insikter de behövde för att få fram sambandet för chokladpralinerna (transfer). 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja, uppgiftstypen är dock bekant för eleverna så att den triggar dem att leta efter mönster, men 

att hitta dessa mönster utgör ett problem för eleverna och görs inte på rutin eller genom att de 

vet en färdig metod att använda. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Forskaren ger feedback på processnivå och utmanar eleverna vid kritiska punkter. Dock blir 

övergången till ett generellt samband så svår för eleverna att de inte kan komma på 

lösningsförslag till sambandet själva trots återkoppling: Efter att eleverna har kämpat länge 

med att hitta egna lösningsförslag och forskaren märker att de börjar tappa intresse för 

uppgiften samt visar en viss frustration över att inte komma vidare, ger forskaren några 

ledtrådar.  

3. Vilken typ av resonemang förs? 

I början av observationen när eleverna arbetar med de konkreta uppgifterna förs kreativa 

resonemang som är väl förankrade i matematik. Här visar Cleo tydligt att hon förstår 

sambandet när det gäller antalet tändstickor för figur nummer femtio. 

Forskare: Om jag då ska ha figur nummer femtio istället? Hur många tändstickor skulle det gå åt till det? Prata 
högt så jag hör hur ni tänker. 
Cleo: Femtio gånger tre… 
Forskare: Är du med på det Ronja? 
Ronja: Ja. 
Cleo: Plus…. Plus fem. 
Forskare: Förklara för Ronja hur du har tänkt. 
Cleo: Nu är den triangeln redan där och sedan är det tre på var ny kvadrat, ja du behöver lägga till tre stickor för 
att det ska bli en ny kvadrat. 
Ronja: Ja. 
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Cleo: Sen lägger du till tre på nästa och sedan tre på nästa och nästa… Och då tänker jag att eftersom det är tre så 
gångar du det med femtio för femtio kvadrater. Sen så är det två tändstickor där och tre där från början, så då 
lägger jag till dom fem. 
Ronja: Jaha, ja. 
Forskare: Tycker du det låter rimligt? 
Ronja: Ja. 

 

När eleverna ska göra det generella sambandet, verkar svårighetsgraden (och abstraktionen) 

bli för hög och deras resonemang är inte förankrade i verkliga (icke-ytliga) och relevanta 

matematiska egenskaper.  

Trots att Cleo hade insikten att upprepad addition är detsamma som multiplikation, kan hon 

inte överföra denna insikt när sambandet blir generellt: 

Cleo: Kan man inte tänka n+3? 
Forskare: n+3? Varför vill du ha n+3? 
Cleo: För att det är numret plus tre varenda gång. Desto större den blir. 
Forskare: Så i figur nummer femtio så blir det ju femtio plus tre då? 
Cleo: Ja, då blir det liksom… Femtiofem och så plus tre…. Så att man lägger till tre varenda gång. 
Forskare: Kommer du ihåg vad du sa hur många stickor det var i ask nummer femtio? 
Cleo: Ja, hundrafemtiofem. 
Forskare: Mmm. 
…. 
Ronja: Ja, för den ökar ju med tre varenda gång. 
Forskare: Mmm... Och om den ökar med tre kan man då tänka figurens nummer plus tre? 
Cleo: Ja, det går ju inte gånger. Det måste ju vara plus. Och minus blir helt fel. 
Forskare: Om ni testar på t ex figur två. 
 

I slutet av observationen ger Ronja ett exempel på bekant AR-resonemang när hon verkar 

välja strategi efter nyckelord (alternativt att forskaren håller för första stickan). 

Forskare: Mmm. Precis. Ska ni vänta med att räkna den första stickan ett tag då? (Forskaren håller för första 
stickan med fingret.) Ett gånger tre… tre…. Två gånger tre…. Sex … tre gånger tre… nio (visar på bilden) 
Cleo och Ronja: Mmm. 
Forskare: Och vad händer sen då för att formeln ska stämma, för där är ju inte tre i figur ett och sex i figur två… 
Ronja: Nej…. Minus ett. 

 

Att hålla för eller tänka bort första stickan så länge tolkar Ronja som ”minus”. 
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4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Bägge eleverna är engagerade i början. Cleo tappar lite i koncentration och börjar gäspa när 

hon möter på svårigheter och inte löser sambandet direkt. Hon visar viss frustration när hon 

får lägga ner tid och anstränga sig med uppgiften. 

Ronjas kroppsspråk stämmer inte alltid överens med det hon säger; kanske säger hon att hon 

förstår när hon inte gör det. Hon tittar mycket på uppgiften och tänker, håller med Cleos 

förslag, men är ganska sparsam med egna förslag. Detta kan tolkas som att prestation är av 

betydelse (vill inte visa när hon inte förstår) samt att hon tvivlar på sin egen förmåga. 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

I början av observationen tar bägge eleverna emot den återkoppling de får och använder 

återkopplingen för att komma vidare när de löser uppgiften. När eleverna kommer till det 

generella sambandet och möter större svårigheter som de måste kämpa med, använder de inte 

återkopplingen lika bra. Cleo gäspar och ”stänger av” återkopplingen när hon inte lyckas lösa 

sambandet ganska snabbt. Ronja tittar mycket ner på papperet och vill inte riktigt visa när hon 

inte förstår, vilket utgör ett hinder för henne i sättet hon kan del av och använda 

återkopplingen. 

6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Så länge det är konkret och svårighetsgraden inte är för hög för eleverna kreativa resonemang 

både före och efter återkoppling. När abstraktionsnivån ökar och eleverna ska ge ett generellt 

samband, tappar de förankringen i en matematisk grund när de resonerar. 
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7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Ronja före 
återkoppling

Ronja i 
anslutning 
till 
återkoppling

Ronja 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Cleo före 
återkoppling

Cleo i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Cleo 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Svag 
orientering mot 
growth mindset 
(14/18 på 
skalan). 

Svag 
orientering mot 
growth mindset 
(14/18 på 
skalan). 
 

Ingen skillnad 
före och efter 
återkoppling. 

Blandad 
orientering av 
fixed mindset 
och growth 
mindset (11/18 
på skalan). 
 

Blandad 
orientering av 
fixed mindset 
och growth 
mindset (10/18 
på skalan). 
 

En liten 
förändring i 
orientering i 
riktning mot 
fixed mindset. 

Mål-
orientering 

Övervägande 
orienterad mot 
prestation; att få 
ett bra betyg är 
viktigare än att 
bli utmanad. 
 

Övervägande 
orienterad mot 
prestation; att få 
ett bra betyg är 
viktigare än att 
bli utmanad. 
 

Ingen skillnad 
före och efter 
återkoppling. 

Svag 
orientering mot 
lärandemål, 
men att få ett 
bra betyg är 
dock viktigare 
än att utmanas. 
 

Svag 
orientering mot 
lärandemål, 
men att få ett 
bra betyg är 
dock viktigare 
än att utmanas. 
 

En något starkare 
orientering mot 
lärandemål. 

Tillit till sin 
förmåga 

Tvivlar delvis 
på sin förmåga i 
matematik. 

Tvivlar delvis 
på sin förmåga i 
matematik. 

Ingen skillnad 
före och efter 
återkoppling. 

Har ganska god 
tillit (men inte 
genomgående) 
till sin förmåga 
i matematik. 
 

Har ganska god 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 

Har högre tillit 
till sin egen 
förmåga. 
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Analys Hedda och Emil (process) 

Hedda hade betyget D och Emil hade betyget C i matematik vid terminsslutet ht 16. Eleverna 

gjorde uppgiften ”Chokladpraliner i askar”. 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja. Eleverna känner inte till någon färdig lösningsmetod att använda, utan behöver undersöka 

och pröva sig fram för att finna en lösning. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Genomgående ges feedback på processnivå och forskaren utmanar eleverna att ”tänka till” 

och försöka hitta egna lösningsförslag vid kritiska punkter: 

Forskare: Om man nu ska se på de ljusa chokladpralinerna, kan ni säga hur många där finns i ask nummer 
femtio? 
Eleverna tittar på bilderna och tänker under tystnad… 
Hedda: Jag vet inte…. 
Forskare: Har du någon idé? 
Hedda: Nej, faktiskt inte… 
Forskare: Det var ju du Hedda som räknade ut att det borde finnas tretton ljusa chokladpraliner i ask nummer 
fem. Kan du använda dig något av hur du tänkte där för att räkna ut hur många det finns i ask nummer femtio? 
Hedda: Tänker under tystnad. Jag vet inte… 
Emil: Ehh…  jag försöker bara tänka…  På de här tre första…tänkte jag… att på denna (pekar på ask nummer 
ett)… eftersom det finns fem stycken… så tänkte jag ett gånger två plus tre. 
Forskare: Mmm 
Emil: Och sen på den (pekar på ask nummer två) tänkte jag två gånger två plus tre.. sju… och på den (pekar på 
tredje asken)… tre gånger två plus tre… nio. 

 

3. Vilken typ av resonemang förs? 

Genom hela observationen förs kreativa resonemang. Eleverna reder ut om de inte förstår och 

resonemangen förankras i matematik. De vågar fråga varandra och visar sedan att de förstått 

genom att själva föra ett resonemang förankrat i situationen grundat i matematik: 

Hedda: Jag vet inte… Jag förstår inte riktigt… 
Emil: Så på den här (pekar på första asken)… 
Hedda: Mmm 
Emil: så är det ask nummer ett och så finns det fyra mörka chokladpraliner i den… 
Hedda: Ja. 
Emil: så där tar jag ett gånger fyra och det blir fyra (pekar på de mörka chokladpralinerna i asken). 
Hedda: Ja,ha… (visar med kroppsspråket att hon har fattat) 
Emil: Och i ask nummer två är det åtta… och då tar jag numret gånger fyra och det blir åtta. 
Hedda: Okej. 
Emil: Sen samma här (pekar på ask nummer tre), då tar jag tre gånger fyra och där är tolv stycken. 



  Bilaga 12 

 
 

Hedda: Då fattar jag! Jag visste inte var du fick fyra ifrån, men nu ser jag att det ökar med fyra med varje ask och 
i första asken finns det fyra. 

 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Bägge eleverna är engagerade i uppgiften. De tog också ansvar för att säga till om de inte 

förstod/var med på varandras resonemang. Elevernas kroppsspråk visar glädje och 

tillfredställelse när de lyckas förstå något de kämpat med för att förstå, t ex när de skulle få 

fram det generella sambandet för det totala antalet praliner i chokladasken: 

Hedda: (fortsätter pekräkna på bilderna… skiner upp): n gånger sex plus tre. 
Forskare: Mmm, har du provat sambandet på första asken? 
Hedda: Ja, och andra… då blir det två gånger sex är tolv och sen plus tre… det blir femton… 
Forskare: Mmm. Och tredje? 
Hedda: tre gånger sex… arton… plus tre… ja, där finns tjugoett! (Ser mycket nöjd och glad ut.) 

 

I slutet av observationen uttrycktes också spontant att de gillat att arbeta med 

problemlösningsuppgiften: 

Emil: Det var en rolig uppgift! 
Forskare: Tyckte du att det var ett problem då? 
Emil: Ja, först visste jag inte hur jag skulle göra, men sedan förstod jag mer och mer när jag gjorde uppgiften. 

 

Bägge eleverna utstrålar ganska god tillit till sin förmåga. Dock märks att prestation har 

betydelse för Hedda eftersom hon blir lite förlägen vid något tillfälle då hon gav ett 

lösningsförslag som inte riktigt fungerade fullt ut: 

Forskare: Ska ni prova ditt samband Hedda på den första asken? 
Emil: Vilket var sambandet? 
Hedda: n gånger sex plus nio. 
Emil: Asså då blir det ett gånger sex plus nio på den första… 
Hedda: Jaha, okej, det stämde inte… det blev fel (tittar bort och skrattar lite generat). 

 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Eleverna lyssnar på den återkoppling de får av forskaren och varandra och använder den på ett 

sätt som för resonemanget framåt. De är bägge måna om att förstå varandras resonemang och 

visar glädje då de förstår. 
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6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Under hela observationen förs genomgående (med något undantag) kreativa resonemang, 

både före och efter återkoppling. Eleverna har rimliga argument för sina strategival. Valen är 

grundade i relevanta egenskaper i matematiken. 

7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Hedda före 
återkoppling

Hedda i 
anslutning 
till 
återkoppling

Hedda 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Emil före 
återkoppling

Emil i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Emil 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Orientering mot 
growth mindset 
med svagt 
inslag av fixed 
mindset (13/18 
på skalan). 
 

Orientering mot 
growth mindset  
(15/18 på 
skalan). 

En starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Orientering mot 
growth mindset  
(14/18 på 
skalan). 

Orientering mot 
growth mindset  
(15/18 på 
skalan). 

En något starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Mål-
orientering 

Blandad 
orientering, 
både mot 
prestation och 
mot lärande. Att 
få ett bra betyg 
är viktigare än 
att bli utmanad. 

Blandad 
orientering, 
både mot 
prestation och 
mot lärande. Att 
få ett bra betyg 
är viktigare än 
att bli utmanad. 

Ingen skillnad 
före och efter 
enkät. 
 
 

Starkt 
målorienterad. 

Starkt 
målorienterad. 

Ingen skillnad 
före och efter 
enkät. 

Tillit till sin 
förmåga 

Har ganska god 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 
 

Har ganska god 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 
 

Ingen skillnad 
före och efter 
enkät. 

Har ganska god 
tillit (men inte 
genomgående) 
till sin förmåga 
i matematik. 

Har god tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Har en högre 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 
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Analys Tilde och Elsa (process) 

Bägge eleverna hade betyget D i matematik vid terminsslutet ht 16. Eleverna gjorde uppgiften 

”Chokladpraliner i askar”. 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja. Eleverna känner inte till någon färdig lösningsmetod att använda, utan behöver undersöka 

och pröva sig fram för att finna en lösning. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Genomgående ges feedback på processnivå och forskaren utmanar eleverna att ”tänka till” 

och försöka hitta egna lösningsförslag vid kritiska punkter. Dock finns det något undantag i 

slutet av observationen efter att eleverna har kämpat länge med att hitta det generella 

sambandet för det totala antalet praliner i asken: Elsa lägger ner sitt engagemang och 

forskaren ger då någon ledtråd för att eleverna ska komma vidare i lösningsprocessen.  

3. Vilken typ av resonemang förs? 

Genomgående förs kreativa resonemang. Eleverna argumenterar för rimligheten i sina val av 

strategier och argumenten är förankrade i en matematisk grund. 

Forskare: Nu ska ni räkna ut för ask nummer femtio i samma mönster. Hur många mörka chokladpraliner hade 
det då varit i ask nummer femtio? 
Tilde: Mörka chokladpraliner… 
Elsa: Då blir det väl femtio…. För de ökar ju inte i höjden alls… 
Tilde: Nej… Femtio i varje hörn, femtio gånger fyra…. Tvåhundra 
Elsa: Tvåhundra. 
Elsa: Sen antalet ljusa hade blivit femtio här och femtio här… Först blir det tvåhundra mörka chokladpraliner i 
ask nummer femtio. Sen är det femtio plus femtio plus tre i mitten…. Hundratre stycken ljusa chokladpraliner. 

 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Eleverna tog bägge ansvar för att säga till om de inte förstod/var med på varandras 

resonemang. Forskaren tolkar emellanåt Tildes kroppspråk som att hon är utsatt för en 

bedömningssituation där prestationen blir viktig. Trots att hon visar god förståelse och för 

många kreativa resonemang, verkar hon ibland tvivla på sin förmåga. Elsa tappar i 

engagemang när hon möter svårigheter i uppgiften som det krävs lite mer ansträngning och tid 
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för henne att lösa.  Nedanstående resonemangssekvens kan exemplifiera Tildes goda 

förståelse samt Elsas tendens att ge upp lite för snabbt: 

Tilde: Sen ska vi ha ett samband för de ljusa… Hmm… det är ju alltid tre i mitten… 
Elsa: Ja. 
Tilde: Sen ökar det med två… 
Elsa: Fast, va? 
Tilde: En på var sida… 
Elsa: Ja. Men det… ja. 
Tilde: Eller det ökar med två… 
Elsa: Nej… Jo, två sammanlagt men det ökar med en på varje sida. 
Tilde: Jo,jo… Två sammanlagt. 
Elsa: Ja. 
Tilde: Så… 
Elsa: Så det beror sig på nummer… 
(Ganska lång paus då de tänker.) 
Tilde: Tre plus… vänta… plus n gånger två… tänkte jag… 
Forskare: Mmm, vad säger du Elsa om det? 
Elsa: Nej, jag säger ingenting. 
 

Att bägge eleverna tvivlar på sin förmåga blir speciellt tydligt vid övergången till det 

generella sambandet, då tvivlet uttrycks både via kroppspråk och verbalt: 

Forskare: Och då är frågan om vi ska hitta ett samband för de mörka pralinerna; att ni kan uttrycka antalet mörka 
chokladpraliner… 
Elsa: Oh, herre gud, sånt här kan ju inte jag!  
Tilde: Det ökar ju med fyra hela tiden… 

 

Elsa hävdar att hon inte kan komma fram till ett generellt samband. Detta trots att de har 

resonerat sig fram till korrekta samband för chokladaskarna med konkreta nummer samt visar 

stor förståelse för hur mönstret är uppbyggt.  

 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

I början av observationen tar bägge eleverna emot den återkoppling de får av forskaren och 

varandra och använder återkopplingen för att föra resonemanget framåt. När eleverna kommer 

till det generella sambandet och möter större svårigheter som de måste kämpa med, stänger 

Elsa bitvis av återkopplingen när hon inte lyckas lösa sambandet tillräckligt snabbt. Detta 

syns på filmen genom att hon minskar sitt engagemang i uppgiften och tittar bort. Tilde 

fortsätter att ta emot återkoppling och kämpa med uppgiften, men verkar lite stressad i 

situationen. 
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6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Under hela observationen förs genomgående kreativa resonemang, både före och efter 

återkoppling. Eleverna har rimliga argument för sina strategival. Valen är grundade i 

relevanta egenskaper i matematiken. 

7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Tilde före 
återkoppling

Tilde i 
anslutning 
till 
återkoppling.

Tilde 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Elsa före 
återkoppling

Elsa i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Elsa 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Övervägande 
fixed mindset 
(6/18 på 
skalan). 

Svagt fixed 
mindset (9/18 på 
skalan). 
 

En svagare 
orientering mot 
fixed mindset.  

Orientering mot 
growth mindset 
(13/18 på 
skalan). 
 

Stark 
orientering mot 
growth mindset 
(15/18 på 
skalan). 
 

En starkare 
orientering mot 
growth mindset, 

Mål-
orientering 

Övervägande 
orienterad mot 
prestation. 
 

Övervägande 
orienterad mot 
prestation. 

Ingen skillnad 
före och efter 
enkät. 
 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
men ett bra 
betyg är 
viktigare än att 
utmanas. 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, att 
utmanas är 
viktigare än att 
få ett bra betyg. 
 

En starkare 
orientering mot 
lärandemål. 

Tillit till sin 
förmåga 

Tvivlar på sin 
förmåga i 
matematik. 

Tvivlar på sin 
förmåga i 
matematik. 

Ingen skillnad 
före och efter 
enkät. 

Tvivlar på sin 
förmåga i 
matematik. 
 

Tvivlar på sin 
förmåga i 
matematik, men 
inte 
genomgående. 
 

Inte lika stort 
tvivel på sin 
förmåga i 
matematik 

 



  Bilaga 14 

 
 

Analys Wilma och Freja (process) 

Wilma hade betyget A och Freja hade betyget B i matematik vid terminsslutet ht 16. Eleverna 

gjorde uppgiften ”Torn av kuber”. 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja: Att komma fram till antalet kuber på den första uppgiften med ett sex kuber högt torn (som 

det dessutom fanns en bild på) utgjorde inget problem för eleverna. När eleverna sedan skulle 

gå vidare i uppgiften, hade de inget färdigt lösningsförslag, utan var tvungna att undersöka 

tornet och pröva sig fram för att finna en lösning. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Forskaren ger feedback på processnivå med något undantag då svårighetsgraden blev för hög 

och eleverna inte kom vidare med feedback processnivå. Detta skedde enbart vid ett tillfälle 

när eleverna skulle förenkla uttrycket (just förenklingsfasen av uttrycket har inte 

uppgiftsdesignen att främja ett kreativt resonemang). Forskaren tolkade situationen som att 

eleverna inte hade fått tillräckligt med undervisning då det gäller att förenkla uttryck och att 

det snarare var undervisning än feedback eleverna var i behov av för att därefter kunna 

komma vidare och själva förenkla uttryck och då få feedback. Därför gav forskaren, efter att 

eleverna kämpat en bra stund med att förenkla sambandet, eleverna en instruktion för att de 

skulle komma vidare: 

Forskare: Så vad ni gör, är att ni multiplicerar in två n i parantesen. 
Wilma: Just det, ja! 
Forskare: Hur kan ni göra det? 
Wilma: Man måste multiplicera in den där och där, väl (Pekar på bägge termerna i parantesen). 
Freja: Mmm 
. 

3. Vilken typ av resonemang förs? 

Under observationen förs (med några få undantag) kreativa resonemang. Eleverna reder ut om 

de inte förstår, ger argument för sina val av strategier och resonemangen är förankrade i en 

matematisk grund. Nedan visas ett undantag då Wilma inte förankrar sitt resonemang i 

verkliga och relevanta matematiska egenskaper hos tornet: 

Wilma: Jag tänkte bara försöka…. Jag provade bara… jag visste att när det var sex kuber högt så var det 
sextiosex stycken. Eh… och när det var tolv kuber högt så var det tvåhundrasjuttiosex… Så tänkte jag bara prova 
och… Jag vet ju att sex gånger elva… blir ju sextiosex. Så då tänkte jag bara prova att ta tolv gånger elva och se 
vad det blev. Men det stämde inte… så då…  
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Dock kontrollerar hon rimligheten i sitt resonemang och inser att hennes strategi inte 

fungerar. 

När svårighetsgraden ökade, var det svårare för eleverna att hålla kvar den matematiska 

förankringen. 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Eleverna är engagerade i uppgiften och anstränger sig för att lösa den. Oftast väljer de att 

tänka en liten stund var för sig och därefter diskuterar de med varandra hur de har tänkt. 

Bägge argumenterar för sina val och tar ansvar för att säga till om de inte är med på varandras 

resonemang. De håller också fast vid sina egna val och strategier om de inte övertygas av den 

andre varför en strategi inte fungerar eller fördelen med en annan strategi. På så sätt visar 

bägge eleverna tilltro till sin matematiska förmåga. 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Eleverna tar emot och använder sig av den återkoppling de får av forskaren för att lösa 

uppgiften. Dock används återkopplingen inte så mycket till att föra det gemensamma 

resonemanget framåt eftersom de bägge gärna delvis först tänker tyst själva trots att de vid 

flera tillfällen uppmuntras av forskaren att ”tänka högt”. Ofta börjar de diskutera sina resultat 

med varandra och argumentera för sina val av strategier först då de har kommit fram till en 

egen färdig lösning. Den återkoppling eleverna ger varandra är därför sparsam under själva 

lösningsprocessen och kommer främst fram när de argumenterar för sin lösning då de jämför 

sina resultat. 

6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Genomgående förs, med något undantag, kreativa resonemang både före och efter 

återkoppling. På slutet, när eleverna fick sammanfatta vad de gjort och ska förklara sambandet 

för en kompis, visar de att de förstått uppgiften och för genomgående kreativa resonemang där 

de argumenterar för sina strategier och resonemanget är förankrat i en matematisk grund: 

Forskare: Då vill jag att ni berättar hur ni skulle förklarat sambandet, hur bilden hänger ihop med den formeln ni 
fick, för en kompis. 
Wilma: Då har jag ju min uträkning här som jag utgick ifrån. Och då var det att vi tog höjden då eh…. 
Freja: Gånger basen. 
Wilma: Gånger basen och det var ju höjden minus ett. 
Freja: Ja. 
Wilma: Så det blev ju… n… gånger… n minus ett…  
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Freja: (nickar) 
Wilma: Det var det vi utgick ifrån… och så delat på två då eftersom det är en triangel…. Och det är ju 
rektangelns area som vi har räknat ut. 
Freja: Ja. 
Wilma: Och sen efter det…. Så tog vi… n gånger n minus ett… delat på två.. 
Freja: Och sen plus… 
Wilma: Multiplicerat med fyra. 
Freja: Ja. 
Wilma: För vi var ju tvungna att få reda på alla sidor. 
Freja: Alla sidor i figuren. 
Wilma: I formeln… Ja, i figuren. 
Freja: Och sen plus n… på grund av höjden… 
Wilma: För att vi skulle få med höjden också…. Så det var det vi utgick ifrån… så… ja… så det blev…. Från 
början så hade vi ju… n gånger n minus ett… 
Freja: Ja. 
Wilma: Dividerat med två…. Multiplicerat med fyra… adderat med n…. 
 

7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Wilma före 
återkoppling

Wilma i 
anslutning 
till åter-
koppling 

Wilma 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Freja före 
återkoppling

Freja i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Freja 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Övervägande 
orientering mot 
fixed mindset 
med inslag av 
growth mindset  
(10/18 på 
skalan). 

Övervägande 
orientering mot 
fixed mindset 
med inslag av 
growth mindset  
(9/18 på 
skalan). 

En marginellt 
starkare 
orientering mot 
fixed mindset.  

Blandad 
orientering av 
fixed mindset 
och growth 
mindset (12/18 
på skalan). 
 

Blandad 
orientering av 
fixed mindset 
och growth 
mindset (10/18 
på skalan). 
 

En något starkare 
orientering i 
riktning mot 
fixed mindset. 

Mål-
orientering 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
men prestation 
har också 
betydelse. 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
men att få ett 
bra betyg är 
dock viktigare 
än att utmanas. 
 

En något 
starkare 
orientering mot 
lärandemål, 
men betyget är 
viktigare än att 
utmanas. 
 
 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
men prestation 
har också 
betydelse. 

Svag 
orientering mot 
lärandemål, 
men att få ett 
bra betyg är 
dock viktigare 
än att utmanas. 
 

En svagare 
orientering mot 
lärandemål. 

Tillit till sin 
förmåga 

Har god tillit till 
sin förmåga i 
matematik.  

Har god tillit till 
sin förmåga i 
matematik.  

Ingen skillnad Har god tillit till 
sin förmåga i 
matematik.  

Har god tillit till 
sin förmåga i 
matematik.  

Har en något 
högre tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 
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Analys Stina och Filippa (uppgift) 

Eleverna gjorde uppgiften ”Torn av kuber”. Stina hade betyget A och Filippa betyget B i 

matematik vid terminsslutet ht 16 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Den första uppgiften (som eleverna hade på bild) upplevdes inte som något problem, men när 

de gick vidare i uppgiften och skulle räkna på ett tolv kuber högt torn eller komma fram till ett 

samband för antalet kuber, hade eleverna inte någon färdig lösningsmetod att använda, utan 

de var tvungna att finna en lösning själva, vilket utgjorde ett problem. Efter observationen 

frågade jag eleverna om de tyckte problemet var lagom svårt och fick följande respons: 

Stina: Inte när du visade oss hur man kunde göra när vi fastnade, då var det bara att fortsätta. 
 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Den feedback som gavs var genomgående på uppgiftsnivå genom att forskaren gav eleverna 

ledtrådar eller lösningsförslag för att komma vidare när de fastnat. Ofta, men inte alltid, 

motiverade forskaren även varför lösningsförslaget fungerade (XAR). Eleverna fick också veta 

om deras svar var korrekta. Dock avbröt inte forskaren (förutom vid ett tillfälle) kreativa 

resonemang för att ge feedback, utan gav enbart feedback när eleverna fastnat och kämpat ett 

tag utan att komma vidare. Det tillfälle när forskaren avbröt eleverna var när de använde en 

ineffektiv (men genomförbar) metod för att beräkna antalet kuber i en tolv kuber högt torn 

(Elevernas metod: 12+4·11+4·10+4·9+4·8+4·7+4·6+4·5+4·4+4·3+4·2+4·1): 

Forskare: Om ni tittar på den första, den med sex… så ser ni att för att få fram en sån här flygel… det är ju 
femton i den… 
Filippa: Är den inte dubbelt så stor? 
Forskare: så skulle man kunna tänka att sex som är tornets höjd gånger fem som den är (pekar på bilden). Och så 
sex gånger fem, det är trettio, delat på två… då får man ut en sån flygel. 
Stina: Okej. 
Forskare: Det skulle man kunna göra. 
Stina och Filippa: Mmm. 
Forskare: Eller hur? Skulle man kunna använda den ledtråden till… 
Stina: Ja. Då så tar jag bara reda på hur lång den blir här nere. 
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3. Vilken typ av resonemang förs? 

I början av observationen förs genomgående kreativa resonemang. Ju längre observationen 

fortgår, desto fler inslag av AR finns. Eleverna överger dock inte de kreativa resonemangen 

helt utan argumenterar för de flesta av sina val och varför de fungerar. 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Bägge eleverna är engagerade i början. Efter hand tar Stina över resonemanget allt mer, 

argumenterar mer för sina förslag och Filippa backar lite (men hänger fortfarande med i 

resonemanget och protesterar då hon inte håller med). Forskaren ber eleverna sammanfatta 

hur de kom fram till sin formel: 

Filippa: Jaha, okej. 
Stina: Ehm… Vill du börja? 
Filippa: Mmm… nej. 
Stina: Nähä… Då börjar vi med.. vi har ju n… som är antalet kuber i mitten… 
 

I observationen utstrålar bägge elever en hög tillit till sin egen förmåga, men ju längre in i 

observationen eleverna kommer, desto fler av Stinas förslag har genomförts, medan Filippas 

förslag inte fått lika mycket gehör. Detta blir tydligt i slutet av observationen då Filippa 

självmant lämnar över ordet till Stina. Möjligtvis kan Filippas tillit till sin egen förmåga ha 

påverkats under observationens gång. 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Eleverna återkopplar frekvent till varandra under observationen. Eleverna lyssnar på den 

återkoppling de får av forskaren och varandra och använder den på ett engagerat sätt för att 

komma vidare i sitt resonemang och lösningen av problemet. 

6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Vid det första tillfället när eleverna får feedback på uppgiftsnivå, så lyssnar de på feedbacken, 

men de imiterar inte metoden rakt av utan försöker delvis fullfölja ett kreativt resonemang. 

Forskaren ger feedback på nytt eftersom de fortfarande är osäkra: 

Forskare: Den blir ju sex gånger fem delat på två blir femton. 
Stina: Ja. 
Forskare: Och där är femton i en sån vinge. 
Stina: Ja. Det borde bli elva multiplicerat med tolv. 
Filippa: Mmm. 
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Stina: vilket blir… hundratrettiotvå… är mitt svar.  
Filippa: Mmm. 
Stina: Och då blir det ju det multiplicerat med fyra… och sen addera tolv. 
Stina: Så femhundratjugoåtta. Fick du också det till det? 
Filippa: Ja. 
Stina: Och sen addera tolv. 
Filippa: Mmm.  
Stina: Femhundrafyrtio.  
Filippa: Mmm. 
 

Vid detta andra tillfälle imiterar eleverna metoden direkt utan att fundera över varför den 

fungerar. Metoden är inte förankrad i förståelse för vad de gör och eleverna glömmer att 

dividera med två. Eleverna arbetar vidare och kommer fram till ett svar som är felaktigt med 

en (ungefär) faktor två utan att reagera. Forskaren ber först eleverna kontrollräkna sitt svar, 

men berättar sen att de har glömt att dividera med två, när eleverna inte ser det själva. Att 

metoden inte är helt förankrad i förståelse (utan något som man skulle komma ihåg) 

framkommer åter då eleverna ska få fram ett samband: 

Filippa: Var det så vi gjorde här? 
Stina: Nej, det var ju dividerat med två också. 
Filippa: Ja. 
 

Fortsättningsvis in i observationen så avstannar de kreativa resonemangen när feedback ges, 

till förmån för AR-resonemang, men upptas igen senare under observationen när eleverna har 

kommit förbi ”svårigheten”. Desto fler svårigheter eleverna tagit sig igenom genom att bli 

guidade av forskaren genom svårigheterna, desto svårare blir det för dem att fortsätta de 

kreativa resonemangen och förankra sina val och strategier grundade i matematik. 
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7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Stina före 
återkoppling

Stina i 
anslutning 
till 
återkoppling

Stina 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Filippa före 
återkoppling

Filippa i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Filippa 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Svag 
orientering mot 
fixed mindset 
med inslag av 
growth mindset 
(10/18 på 
skalan). 

Ingen uttalad 
orientering åt 
något håll 
(11/18 på 
skalan). 

En liten 
förändring i 
orientering i 
riktning mot 
growth mindset. 

Svag 
orientering mot 
fixed mindset 
(8/18 på 
skalan). 

Svag 
orientering mot 
fixed mindset 
med inslag av 
growth mindset 
(9/18 på 
skalan). 
 

En liten 
förändring i 
orientering i 
riktning mot 
growth mindset. 

Mål-
orientering 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
prestation har 
också betydelse. 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
prestation har 
också betydelse. 

En något 
starkare 
orientering mot 
lärandemål. 
 
 
 

Blandad 
orientering, 
både mot 
prestation och 
mot lärande. 

Övervägande 
orienterad mot 
prestationsmål. 

En starkare 
orientering mot 
prestationsmål. 

Tillit till sin 
förmåga 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Har fortsatt lika 
hög tillit till sin 
förmåga. 

Har ganska god 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik.  

Har ganska god 
tillit (men inte 
genomgående) 
till sin förmåga 
i matematik.  

Har en något 
sämre tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
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Analys Nova och Ellen (uppgiftsnivå) 

Eleverna gjorde uppgiften ”Torn av kuber”. Nova hade betyget A och Ellen betyget B i 

matematik vid terminsslutet ht 16. 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja: Att komma fram till antalet kuber på den första uppgiften med ett sex kuber högt torn (som 

det dessutom fanns en bild på) utgjorde inget problem för eleverna. När eleverna sedan skulle 

gå vidare i uppgiften, hade de inget färdigt lösningsförslag, utan var tvungna att undersöka 

tornet och pröva sig fram för att finna en lösning. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Den feedback som gavs var genomgående på uppgiftsnivå genom att forskaren gav eleverna 

ledtrådar eller lösningsförslag för att komma vidare när de fastnat. Ofta, men inte alltid, 

motiverade forskaren även varför lösningsförslaget fungerade (XAR). Eleverna fick också veta 

om deras svar var korrekta. Dock avbröt inte forskaren kreativa resonemang för att ge 

feedback, utan gav enbart feedback när eleverna fastnat och kämpat ett tag utan att komma 

vidare. 

3. Vilken typ av resonemang förs? 

I början av observationen förs genomgående kreativa resonemang. Ju längre in i 

observationen eleverna kommer, desto fler inslag av AR för eleverna. 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Eleverna har ett förväntansfullt och glatt kroppsspråk när forskaren berättar att syftet är att 

uppgiften ska vara ett problem. Bägge eleverna är mycket engagerade i uppgiften. De tog 

också ansvar för att säga till om de inte förstod/var med på varandras resonemang. Eleverna 

tänker intensivt då de möter svårigheter, men verkar inte bli frustrerade eller ge upp, utan 

verkar snarare bli sporrade av utmaningar. 
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5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Eleverna återkopplar frekvent till varandra under observationen. Eleverna lyssnar på den 

återkoppling de får av forskaren och varandra och använder den på ett engagerat sätt för att 

komma vidare i sitt resonemang och lösningen av problemet. 

6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Vid de två första deluppgifterna (se bilaga 5) förs genomgående kreativa resonemang. 

Eleverna konstruerar egna lösningsförslag som de argumenterar för. När det gäller att komma 

fram till ett generellt samband fortsätter eleverna med kreativa resonemang, men stöter på 

problem när de vill komma fram till ett samband för ”en flygel”. Eleverna får då feedback på 

uppgiftsnivå. Eleverna genomför de förslag forskaren kommer med utan närmare reflektion 

över varför förslagen fungerar: 

Forskare: Ser ni att på den första som var sex kuber högt, att ni kan räkna ut hur mycket en sån flygel är genom 
att ta sex gånger fem delat på två? För det blir ju femton. 
Nova: Mmmm. Ja! 
Forskare: Så så skulle man kunna räkna ut en flygel, eller hur? 
Nova: Ja. 
Nova: n gånger n minus ett… 
Ellen: Inom parantes. 
Nova: Ja, inom parantes delat på två. 
 

De kreativa resonemangen avstannar när feedback ges, till förmån för AR-resonemang, men 

upptas igen senare under observationen när eleverna har kommit förbi ”svårigheten”. Desto 

fler svårigheter eleverna tagit sig igenom genom att bli guidade av forskaren genom 

svårigheterna, desto svårare blir det för dem att fortsätta de kreativa resonemangen och 

förankra sina val och strategier grundade i matematik. Detta märks tydligt i slutet av 

observationen när eleverna förenklar det generella sambandet för antalet kuber i tornet: 

Ellen: Jaaa…..  Jag är jätteförvirrad just nu. Det känns som jag har missat någonting. 
Forskare: Du ska ha plus n också för att… 
Ellen: Ja, ja, det fattar jag, men det känns som jag har missat någonting där. 
Forskare: Nej, det har du inte. 
Ellen: Plus n… så. 
Nova: Ja. Och sen… För nu är ju inte den… Här var ju den här så typ bunden, men nu är den inte det. Nu är den 
typ ”fri”. 
Ellen: Ja, nu är du fri! 
Nova: Så att… blir det då som man lägger till n till minus två n… så blir det väl minus n? För om man lägger till 
ett… 
Ellen: Ja. 
Nova: Så då blir sambandet två n upphöjt till två minus n. 
Forskare: Nu är jag nöjd. 
Nova: Så! Bra! 
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Efter att feedback getts är eleverna i svårigheter när det gäller att argumentera för sina val och 

strategier grundade i matematik och resonemangen har fler inslag av AR.  

7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Nova före 
återkoppling

Nova i 
anslutning 
till 
återkoppling

Nova 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Ellen före 
återkoppling

Ellen i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Ellen 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Övervägande 
growth mindset 
(15/18 på 
skalan). 

Övervägande 
growth mindset 
(16/18 på 
skalan). 
 

Något starkare 
orienterad mot 
growth mindset. 

Svag 
orientering mot 
growth mindset 
med inslag av 
fixed mindset 
(11/18 på 
skalan). 

Svag 
orientering mot 
growth mindset 
(13/18 på 
skalan). 
 

En förskjutning i 
orientering mot 
growth mindset. 

Mål-
orientering 

Starkt 
orienterad mot 
lärandemål.  

Starkt 
orienterad mot 
lärandemål. 

Fortsatt lika 
starkt orienterad 
mot lärandemål. 
 
 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
men prestation 
har också 
betydelse. 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
men prestation 
har också 
betydelse. 

Ingen skillnad 
före och efter 
återkoppling. 

Tillit till sin 
förmåga 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Fortsatt lika hög 
tillit till sin egen 
förmåga i 
matematik. 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik.  

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 

Fortsatt lika hög 
tillit till sin egen 
förmåga i 
matematik. 
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Analys Celine och Vera (uppgift) 

Eleverna gjorde först uppgiften ”Kvadrater av tändstickor” och därefter uppgiften 

”Chokladpraliner i askar”. Celine hade betyget F och Vera betyget E i matematik vid 

terminsslutet ht 16. (Under åk 8 hade Vera betyget F i matematik). 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja, uppgiftstypen är dock bekant för eleverna så att den triggar dem att leta efter mönster, men 

att hitta dessa mönster utgör ett problem för eleverna och görs inte på rutin eller genom att de 

vet en färdig metod att använda. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Den feedback som gavs var genomgående på uppgiftsnivå genom att forskaren gav eleverna 

ledtrådar eller lösningsförslag för att komma vidare när de fastnat. Ofta, men inte alltid, 

motiverade forskaren även varför lösningsförslaget fungerade (XAR). Eleverna fick också veta 

om deras svar var korrekta. Detta par fick ganska mycket återkoppling för att komma vidare. 

3. Vilken typ av resonemang förs? 

I början av observationen för eleverna enbart kreativa resonemang, väl förankrade i 

uppgiftens mönster. Vera vill ha det mycket konkret, där hon tänker sticka för sticka: 

Forskare: Ska ni kontrollräkna då igen vad det blir på figur nummer sju? 
Vera: Ja, jag tänkte på det… för det gick rätt så snabbt att räkna ut det… Om vi tänker… en, två, tre (Räknar på 
figuren)…. Fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio… elva, tolv, tretton… fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, 
nitton… hur många kom jag till? 
Forskare: Nu har du sex kvadrater. 
Vera: tjugo, tjugoen, tjugotvå…. Så…. tjugotvå måste det vara. 
 

Vera uttrycker också vid några tillfällen att ”det är mycket att hålla i huve´t”, vilket kan tolkas 

som att hon har en hög belastning på arbetsminnet. 

Ju längre in i observationen eleverna kommer och svårighetsgraden ökar, desto fler inslag av 

AR för eleverna, där resonemanget inte är väl förankrat i mönstrets matematiska egenskaper: 

Forskare: Då tänker jag så här… om det nu hade varit femtio kvadrater istället? Hur skulle man då tänka ut… för 
nu börjar det bli jobbigt att hålla reda på dem… 
Vera: Ja, kan man  
Celine: Man kan ta typ… 
Vera: gånger nånting… nej.. 
Celine: sju gånger nånting som blir nära femtio och sen kan man lägga en till. 
Vera: Kan man… 
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Celine: Eller sju plus sju plus sju… tills det blir femtio. 
Forskare: Varför valde du sju? 
Celine: För att det är… vi vet ju hur många sju… sju kvadrater…. Eller… ska vi räkna från sju upp till tio? Och 
då har vi tio och då kan vi bara ta det gånger fem?  
 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Bägge eleverna är mycket engagerade och vill lösa uppgiften. Eleverna utstrålar trygghet i 

samarbetet med varandra. Vera är lite osäker och vill helst inte berätta hur hon tänker om hon 

inte är säker på att hennes tankegång är helt rätt. Hon verkar också ha mer tillit till Celines än 

till sin egen förmåga. Detta illustreras med ett exempel då eleverna ska beräkna antalet ljusa 

chokladpraliner i ask nummer 50: 

Vera: Alltså ökar det med två hela tiden, eller? På dom (pekar)… För jag fattar inte riktigt. 
Celine: Jag tror att det blir…. Hundratvå?... För att jag tror att men lägger till femtio här och femtio här… och 
sen så räknar man med dom här två…. Som alltid är samma. 
Vera: Jag litar på dig (skrattar). 
 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Eleverna lyssnar på den återkoppling de får av forskaren och använder den på för att komma 

vidare i lösningen av problemet. Eleverna återkopplar också till varandra, men det varierar hur 

de tar emot varandras återkoppling. Vid flera tillfällen pratar de förbi varandra och tar inte 

riktigt in hur den andra tänker utan är ganska låst vid sitt eget sätt att tänka. 

6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

I början av observationen förs kreativa resonemang. När feedback ges, avstannar de kreativa 

resonemangen och eleverna följer det lösningsförslag forskaren erbjuder. Resonemanget blir 

allt mer ytligt (ej förankrat i de matematiska egenskaperna), vilket märks tydligt i slutet när 

forskaren ber eleverna berätta för hur de kom fram till de olika sambanden: 

Forskare: Hur kom ni fram till de olika formlerna? Där är ju en formel för de mörka och en formel för de ljusa 
och där är en formel för hela asken. Diskutera hur ni kom fram till de formlerna. Om ni ska berätta för en kompis 
hur ni gjorde. 
Celine: Dom mörka är ju ett gånger fyra… om det är ask nummer ett. Och om det är ask nummer två så är det 
två gånger fyra…. Och så fortsätter man så hela vägen… 
Vera: Mmm. 
Forskare: Så sambandet blir… för ask nummer n? så blir det… 
Celine: Askens nummer gånger två. 
Vera: Gånger sex plus tre… 

Trots att Celine har sambandet klart för sig mellan askens nummer och antalet mörka praliner, 

blir det inte rätt när hon ska säga det för vilken ask som helst. Vera verkar försöka komma 
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ihåg hur sambandet var och det verkar vara det senaste sambandet hon lagt på minnet (det 

som gällde antalet chokladpraliner i hela asken) när hon svarar ”gånger sex plus tre”. 

Att ta steget från det konkreta till det generella och abstrakta är en svårighet i sig: 

Celine: Alltså man vet inte vilken ask man ska utgå ifrån. Det är det som är det svåra. 
Forskare: Det är det svåra? Mmm. 
Vera: Mmm. 
Celine: Om man bestämmer en ask så vet man ju ungefär hur mycket … det ska va… 
 

7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Celine före 
återkoppling

Celine i 
anslutning 
till 
återkoppling

Celine 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Vera före 
återkoppling

Vera i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Vera 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Övervägande 
growth mindset 
(15/18 på 
skalan). 

Övervägande 
growth mindset 
(17/18 på 
skalan). 

En starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Orientering mot 
growth mindset 
med inslag av 
fixed mindset 
(12/18 på 
skalan). 

Orienterad mot 
growth mindset 
(16/18 på 
skalan). 
 

En starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Mål-
orientering 

Övervägande 
orienterad mot 
prestation, 
lärandemål har 
också betydelse. 

Övervägande 
orienterad mot 
prestation, 
lärandemål har 
också betydelse. 

En något 
starkare 
orientering mot 
prestationsmål. 
 
 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål. 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
prestation har 
också betydelse. 

En något svagare 
orientering mot 
lärandemål. 

Tillit till sin 
förmåga 

Har ganska god 
tillit (men inte 
genomgående) 
till sin förmåga 
i matematik. 
 

Har ganska god 
tillit (men inte 
genomgående) 
till sin förmåga 
i matematik. 
 

Har något lägre 
tillit till sin egen 
förmåga. 

Litar inte på sin 
förmåga i 
matematik.  

Har ganska hög 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 

Har betydligt 
högre tillit till sin 
egen förmåga. 
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Analys My och Saga (uppgift) 

My hade betyget A och Saga hade betyget B i matematik vid terminsslutet ht 16. Eleverna 

gjorde uppgiften ”Torn av kuber”. 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja: Att komma fram till antalet kuber på den första uppgiften med ett sex kuber högt torn (som 

det dessutom fanns en bild på) utgjorde inget problem för eleverna. När eleverna sedan skulle 

gå vidare i uppgiften, hade de inget färdigt lösningsförslag, utan var tvungna att undersöka 

tornet och pröva sig fram för att finna en lösning. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Den feedback som gavs var genomgående på uppgiftsnivå genom att forskaren gav eleverna 

ledtrådar eller lösningsförslag för att komma vidare när de fastnat. Ofta, men inte alltid, 

motiverade forskaren även varför lösningsförslaget fungerade (XAR). Eleverna fick också veta 

om deras svar var korrekta. Dock avbröt inte forskaren kreativa resonemang för att ge 

feedback, utan gav enbart feedback när eleverna fastnat och kämpat ett tag utan att komma 

vidare. 

3. Vilken typ av resonemang förs? 

I början av observationen förs genomgående kreativa resonemang. Ju längre observationen 

fortgår, desto fler inslag av AR finns. Eleverna överger dock inte de kreativa resonemangen 

helt utan argumenterar för de flesta av sina val och varför de fungerar. 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Bägge eleverna engagerar sig i uppgiften med glatt humör. De visar frimodighet, på stor 

ihärdighet att lösa uppgiften och blir inte nedslagna när de möter på svårigheter. 

5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Eleverna återkopplar frekvent till varandra under observationen. Eleverna lyssnar på den 

återkoppling de får av forskaren och varandra och använder den på ett engagerat sätt för att 

komma vidare i sitt resonemang och lösningen av problemet. 
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6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Vid återkoppling avstannar det kreativa resonemanget och eleverna låter sig guidas genom 

svårigheten genom att imitera forskarens lösningsförslag: 

 
Forskare: Vad man också kan göra det är att man tar… om vi tittar på första tornet (tornet på bilden)… 
Saga: Ja, det blir ju… 
Forskare: Fem (pekar på bilden) gånger sex är trettio… och så hälften av trettio är femton… och där var ju 
femton. 
My: Mmm… så ehh… 
Saga: Då blir det ju… elva gånger tolv. 
My: Elva gånger tolv? 
Saga: Eftersom det blir…. Det var ju fem gånger sex så då blir det elva gånger tolv. 
 

Längre in i observationen finns exempel på att eleverna vänder sig till forskaren för att få 

hjälp då de möter på svårigheter istället för att försöka konstruera egna lösningar och 

argumentera för dem: 

My: Mmm. N… hur gör man nu för att… ta bort parantesen? Tar man den gånger den och sedan den gånger 
den? (pekar på papperet och tittar upp på forskaren) 
Forskare: Ja. 
My: Så om man tar bort parantesen så blir det n gånger.. n…gånger…n 
Saga: Va? 
My: Nej, vänta 
My och Saga: (skrattar) 
Saga: Jag är så förvirrad nu… 
My: Jag tänkte om vi tar bort parantesen så blir det enklare. 
Saga: Och hur ska vi ta bort parantesen? 
My: Om man tar först n gånger det och sen n gånger det (pekar på papperet och tittar upp på forskaren för att få 
bekräftelse) 
Forskare: Ja. 
My: Så n gånger n och sen n gånger ett (tittar upp på forskaren). 
 

Eleverna överger dock inte de kreativa resonemangen helt utan argumenterar för de flesta av 

sina val och varför de fungerar. Ett exempel är att de självmant vill testa sin formel genom att 

sätta in konkreta tal (siffror) för att se att den fungerar, dvs förankra formeln i situationen och 

matematiken. 

När forskaren ber eleverna berätta hur de skulle förklara uppgiften för en kompis märks det 

tydligt att en del av det resonemang eleverna fört när de löste uppgiften varit ytligt utan fast 

förankring i matematik: 

My: Om det är… för vi fick ju genom dessa (pekar på uppgift ett och två på papperet)… så såg vi ju att… 
mmm… att det här tornet i mitten.. gånger antal… liksom på längden… 
Saga: På lägsta. 
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My: Delat på…. 
Saga: Nej. Nej. Gånger två. 
My: Det gånger det blir… 
Saga: Två stycken såna… (pekar på flyglarna) gånger två. 
My: (ser osäker ut) 
Saga: (skrattar) 
My: Hur gjorde vi när vi först… 
My och Saga: (skrattar) 
My: Jag har glömt hur vi räknade. 
Saga: Du har ju det här (pekar på papperet). 
My: Nej, det är bara… 
Saga: Men det var ju exakt så vi räknade. 
My: Alltså n… är ju detta (pekar på mitten av tornet). 
Saga: Mmm. 
My: Gånger denna… längden här. 
Saga: minus en. 
My: Ja, precis, men det är ju minus…  Ja… 
My och Saga: (skrattar) 
My: Lite flummig förklaring. 
Saga: Jo. 
My: Ja… 
Saga: Kan man inte liksom bara ge dom de här uppgifterna så får de se själva? 
My: (skrattar) Va? 
Saga: Vi skulle förklara det för nån… de kan kolla på papperet själva (skrattar). 
 

7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 My före 
återkoppling

My i 
anslutning 
till 
återkoppling

My 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling

Saga före 
återkoppling

Saga i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Saga 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset Orientering mot 
growth mindset  
(15/18 på 
skalan). 

Orientering mot 
growth mindset  
(16/18 på 
skalan). 

En något 
starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Orientering mot 
growth mindset  
(16/18 på 
skalan). 

Orientering mot 
growth mindset  
(17/18 på 
skalan). 

En något starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Mål-
orientering 

Starkt 
orienterad mot 
lärandemål. 

Starkt 
orienterad mot 
lärandemål. 

En något 
starkare 
orientering mot 
lärandemål. 
 
 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål, 
men prestation 
har också 
betydelse. 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål. 

En betydligt 
starkare 
orientering mot 
lärandemål. 

Tillit till sin 
förmåga 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Har fortsatt lika 
hög tillit till sin 
förmåga. 

Har ganska god 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik.  

Har hög tillit till 
sin förmåga i 
matematik. 
 

Har en något 
högre tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 
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Analys Nils och Adam (uppgift) 

Nils hade betyget D och Adam hade betyget C i matematik vid terminsslutet ht 16. Eleverna 

började göra uppgiften ”Chokladpraliner i askar”, men uttryckte att den kändes för lätt och vi 

bytte till uppgiften ”Torn av kuber”. 

1. Uppfylls kraven på problemlösning?  

Ja: Att komma fram till antalet kuber på den första deluppgiften med ett sex kuber högt torn 

(som det dessutom fanns en bild på) utgjorde inget problem för eleverna. När eleverna sedan 

skulle gå vidare i uppgiften, hade de inget färdigt lösningsförslag, utan var tvungna att 

undersöka tornet och pröva sig fram för att finna en lösning. 

2. Vilken typ av återkoppling ges? 

Den feedback som gavs var genomgående på uppgiftsnivå genom att forskaren gav eleverna 

ledtrådar eller lösningsförslag för att komma vidare när de fastnat. Ibland motiverade 

forskaren även varför lösningsförslaget fungerade (XAR). Eleverna fick också veta om deras 

svar var korrekta.  

3. Vilken typ av resonemang förs? 

I början av observationen förs genomgående kreativa resonemang, t ex när eleverna löser den 

första uppgiften med ett torn som är sex kuber högt: 

Forskare: Och första uppgiften här det är ju då att räkna ut hur många kuber som hela tornet består av om det är 
sex kuber högt. 
Adam: Mmm. Japp! 
Nils: Hela tornet? Ja. 
Adam: Vet du Nils, först vad jag tänker när jag ser detta. Det är ju att det är fyra… att alla dessa sidorna (pekar 
på flyglarna) är likadana. Det är fyra sidor som är likadana…. Förutom i mitten då, för där är bara en, för alla 
sitter ihop där. Så då tänker jag att man kan först av allt… räkna till exempel ett gånger fyra… eller först kan 
man räkna ut hur många det är per bit (flygel) och sen gånger fyra. 
Nils: Jaha, det har du rätt i. 
Adam: Och sen så lägger man till dom som är sex extra… som är i mitten. Då blir det ju… då blir det femton 
per… tror jag… då är det ju femton gånger fyra, det är ju då sextio och sen plus då sex som är sextiosex. 

 

Adam för mer kreativa resonemang än Nils. 

Ju längre observationen fortgår, desto fler inslag av AR finns. Ett exempel är när Adam ska 

förklara för Nils hur han tänkte för att komma fram till ett samband för tornet: 
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Adam: Okej, då börjar vi med det här… det vi räknade ut på de här bitarna (pekar på en flygel)… Då tog vi så 
här: n gånger… så ser du.. så sa du… så räknade vi ut det så här… n gånger minus, nej, n minus ett… 
Nils: Mmm (ser inte ut att förstå) 
Adam: är lika med.. nej delat på två.. 
Nils: Ja. 
Adam: För då får vi ju svaret… som vi gjorde på den här innan… så räknade vi så att det var sextiosex 
Nils: Nickar (men ser ej ut att förstå) 
Adam: Och det ska vara tolv i mitten. 
Nils: Ja. 
Adam: Och då gjorde vi… vad var det vi gjorde nu… tolv gånger elva… vi tog tolv gånger elva, eller hur? 
Nils: Ja. 
Adam: Så om vi tänker nu här…kan vi säga… n minus ett… det är tolv till exempel… för att n är tolv. 
Nils: Ja. 
Adam: Som vi gjorde då där… så tolv gånger tolv minus ett… då är det ju tolv gånger elva om man säger så… 
och sen delat på två… och då får man ju sextiosex 
Nils: Ja. 
Adam: Och det var ju det som vi räknade ut att det här blev… (pekar på en flygel). 
Nils: Mmm. 
Adam: Så då kan man göra samma sak då det är n… 
Nils: Ja,ja (ser inte ut att förstå). 
 

Resonemanget är ytligt och ej grundat i förståelse för hur deras beräkningar hänger ihop med 

tornets egenskaper. De kan inte argumentera för sina val och strategier eller argumentera över 

rimligheten. De verkar mest försöka erinra ”hur man gjorde” och hur det kan överföras till ett 

generellt samband. 

4. Iakttagelser gällande mindset/målorientering/tillit till sin egen förmåga under 

observationen. 

Adam verkar bli sporrad när det blir lite svårt och han blir utmanad. Nils verkar känna sig mer 

pressad:  

Nils: Åh… den här n-saken! 
….. 
Nils: Jag är rätt så dålig på n. 

 

Nils är diagnostiserad med dyslexi, blir stressad när det kommer till gångertabellen. Forskaren 

tolkar hans kroppspråk och det han säger som att dyslexin påverkar hans självkänsla. Ibland 

säger han nog att han förstår och hänger med på resonemanget utan att göra det (ev av artighet 

mot kompisen/forskaren eller för att han inte vill visa när han inte förstår).  
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5. Hur tar eleverna emot den återkoppling de får? 

Bägge eleverna är engagerade i uppgiften och återkopplar till varandra under observationen. 

Adam verkar bli sporrad när han möter svårigheter och tar emot den återkoppling han får både 

av forskaren och Nils för att föra resonemanget framåt och lösa uppgiften. Nils vill inte visa 

när han inte förstår, vilket utgör ett hinder för honom i sättet han kan del av och använda 

återkopplingen. Vid kritiska punkter väljer Nils att hålla med Adams resonemang på 

bekostnad av egen förståelse. 

6. Jämförelse av typ av resonemang som förs före och efter återkoppling. 

Innan återkoppling förs kreativa resonemang där eleverna argumenterar för sina val och 

strategier, vilka är rimliga och förankras i tornets egenskaper. När återkoppling ges avstannar 

de kreativa resonemangen och eleverna imiterar den metod forskaren visar:  

Forskare: Om vi tittar på den här första som är sex kuber högt. Så fick ni femton här i en flygel, eller hur? 
Adam: Mmm. 
Forskare: Och det är ju faktiskt så att sex gånger fem delat på två är femton. 
Adam: Ja.  
Forskare: Och på tornet som är tolv kuber högt så fick ni tolv gånger elva.. 
Adam: Ja. 
Forskare: det är ju etthundratrettiotvå. 
Adam: Mmm. 
Forskare: Och så delat på två då är ju sextiosex så den stämde. 
Adam: Ja. Mmm. 
Adam: Så då är det ju som du säger att vi tar den här gånger två och så delar vi den… eller vad var det gånger… 
Nils: Ja, om vi tar denna då, för den är sex kuber hög då… så är det liksom fem gånger sex lika med… jag 
kommer inte ihåg vad vi svarade där, men… ja, femton, så att det är 
Adam: Gånger elva då? 
Nils: Ja, samma sak där ju… och så tar vi det svaret delat med två så får vi fem… så får vi samma svar där, eller 
hur? 
Adam: (Fniss) 
Nils: Eller nej… Åhh… Jag är så dum i huvudet… 
Forskare: Det är ju bra att det blir ett problem för er för det var ju meningen… 
Adam: Ja… då är det ju n gånger… vad det tio eller elva du sa.. det har jag glömt… 

 

Nu är resonemanget inte förankrat i förståelse för matematiken längre. Eleverna gör inga 

kopplingar till att de räknar på en halv rektangel utan imiterar forskarens metod utan 

reflektion över varför den fungerar eller förankra matematiken i metoden med tornets 

egenskaper. 
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7. Jämförelse av mindset, målorientering samt tillit till sin egen förmåga i matematik före 

och i direkt anslutning till återkoppling enligt enkät. 

 Nils före 
återkoppling
 

Nils i 
anslutning 
till 
återkoppling
 

Nils 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling
 

Adam före 
återkoppling

Adam i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Adam 
jämförelse 
före/ i 
anslutning 
till 
återkoppling 

Mindset *) Övervägande 
orientering mot 
fixed mindset 
(8/18 på 
skalan).   

*) Orientering 
mot growth 
mindset (16/18 
på skalan). 
     

*) En mycket 
starkare 
orientering mot 
growth mindset. 

Orientering mot 
growth mindset 
med inslag av 
fixed mindset 
(13/18 på 
skalan). 

Orientering mot 
growth mindset 
(16/18 på 
skalan). 
 

En starkare 
orientering i 
riktning mot 
growth mindset. 

Mål-
orientering 

*) Övervägande 
orienterad mot 
prestation. 
 

*) Blandad 
orientering, 
både mot 
prestation och 
mot lärande.  

*) En starkare 
orientering i 
riktning mot 
lärandemål. 
 
 
 

Övervägande 
orienterad mot 
lärandemål. 

Orientering mot 
lärandemål. 
 

En starkare 
orientering mot 
lärandemål. 

Tillit till sin 
förmåga 

*) Tvivlar 
delvis på sin 
förmåga i 
matematik. 

*) Har ganska 
god tillit till sin 
förmåga i 
matematik.  

*) Har bättre 
tillit till sin 
förmåga i 
matematik. 

Har god tillit till 
sin förmåga i 
matematik.  

Har god tillit till 
sin förmåga i 
matematik.  

Ingen skillnad 

 

*) Nils är diagnostiserad med dyslexi och det kan ha varit svårt för honom att få frågorna 

skriftligt. Efter att forskaren sett resultatet, söktes Nils upp, och forskaren frågade om det hade 

varit lättare för honom att få frågorna upplästa. Han påstod dock att det inte varit något 

problem för honom att tolka frågorna och att de svar han gett, speglade vad han tyckte precis 

vid de tillfällena enkäterna gjordes. Forskaren väljer att inte lägga för stor vikt vid resultaten 

från enkäten, eftersom hon (även efter samtal med Nils) inte ser dem som fullt trovärdiga. 

Dock får forskaren ut mycket information från filminspelningen av observationen. De 

iakttagelser som gjordes under observationen stödjer ett fixed mindset hos Nils vid detta 

tillfälle.  


