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Sammanfattning 
Skolans styrdokument ger olika direktiv om vad elever ska kunna när det gäller 
problemlösning i matematik efter att ha gått ut årskurs 3. Vi har under vår utbildning 
reflekterat över hur vi ska hjälpa eleverna att uppnå dessa mål. Något som vi har eftersökt är 
att få kunskap om hur vi genom olika typer av stöd kan bidra till elevernas lärande inom 
problemlösning.  I detta arbete beskrivs vad som kännetecknar forskningen om feedback eller 
instruktioner vid problemlösning i matematik samt vilka former av dessa som är effektiva.   
 
Syfte 
Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att ta reda på vad som kännetecknar 
forskningen om feedback eller instruktioner i samband med problemlösning. Vi kommer inte 
att behandla dessa två begrepp som ett sammanhängande fenomen utan respektive begrepp 
står enskilt. Båda begreppen behandlas separat i samband med problemlösning. Varför vi valt 
att eftersöka båda begreppen är för att vi vill fånga upp och ge läsaren en överblick över vad 
forskningen säger om två olika typer av vägledning i samband med problemlösning.       
   
I föreliggande forskningsöversikt vill vi även fördjupa oss i vilka former av feedback eller 
instruktioner som framhålls som effektiva när det gäller att utveckla elevers lärande om att 
lösa matematiska problem. Begreppen kommer även i denna fråga behandlas separat i 
samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp som vi valt att intressera oss för 
är elever från 6-10 år.   
 
Metod 
Föreliggande översiktsstudie gjordes genom litteratursökning i ERIC (ProQuest) och Primo. 
Under sökningen utgick vi från begreppen i våra frågeställningar. Vi valde att använda 
engelska sökord för att inte begränsa oss till endast svensk forskning. Det sammanlagda 
antalet artiklar efter sökningar i respektive databas var 43. Vi granskade samtliga artiklars 
abstrakt och fann nio artiklar som skulle ingå i föreliggande forskningsöversikt. Ytterligare tre 
artiklar tillkom efter referensläsning i de nio artiklarna. Det slutliga antalet artiklar som 
granskades var således 12.   
 
Resultat 
I artiklarna som granskades fann vi beskrivningar av studier som påminde om varandra i fråga 
om design och undersökningsupplägg. De innehöll alla en eller flera former av interventioner. 
Målet med undersökningarna var genomgående att testa effekterna av en eller flera former av 
feedback eller instruktioner i samband med matematisk problemlösning. Genom att testa 
effekterna av olika typer av feedback eller instruktioner ville man också jämföra effekterna. I 
merparten av studierna användes en kontrollgrupp.   
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INLEDNING  
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011, ss. 55-56) 
ska undervisningen i ämnet matematik bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kunna 
formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och resultat. Problemlösning 
finns även som ett centralt innehåll. Här anges att undervisningen ska behandla strategier för 
matematisk problemlösning i enkla situationer. Kursplanen beskriver även kunskapskraven 
för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Ett kunskapskrav är att eleven kan lösa enkla 
problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi som passar till 
problemets karaktär. Eleven ska även kunna beskriva hur den har gått tillväga och bedöma 
resultatets lämplighet.  
 
Lärarnas tidning (2016) redogör för en granskning som gjordes av Skolinspektionen gällande 
matematikundervisningen på gymnasiet. Av granskningen framgår att det förekommer alltför 
lite undervisning i problemlösning i klassrummen och alltför få reflektioner kring 
matematiska begrepp. På vissa skolor uppfattas problemlösning vara något man gör utöver 
den vanliga undervisningen eller om en elev vill nå ett högre betyg. Avsaknad av 
undervisning i matematisk problemlösning kan enligt denna granskning leda till att elever 
riskerar att gå miste om nödvändiga färdigheter för framtida yrkesliv och vidare studier. 
 
Granskningen som vi refererar till ovan gäller matematikundervisning på gymnasiet. Vi 
studerar på lärarutbildningen vid Högskolan i Borås med inriktning mot förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3. På så sätt kan det kanske tyckas märkligt att vi väljer att referera till 
en granskning som gäller gymnasieelever. Vi ser dock denna granskning som relevant för oss 
som framtida lärare i F-3 genom att vi genom granskningen blir medvetna om vilka 
konsekvenser en bristande problemlösningsundervisning i matematik kan medföra för elever 
på längre sikt. Genom att känna till dessa konsekvenser hoppas vi i vår framtida yrkesroll 
kunna förebygga dessa redan under de tidiga skolåren.  
   
Vi ser ett behov av att lärare i samtliga årskurser får ytterligare kunskap om hur man på olika 
sätt kan utveckla elevers förmåga och kunskap om att lösa matematiska problem. Vi tror att 
lärare genom att få kännedom om olika typer av feedback eller instruktioner kan få verktyg 
som kan hjälpa dem att förbättra sin undervisning i matematisk problemlösning. 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att ta reda på vad som kännetecknar 
forskningen om feedback eller instruktioner vid problemlösning i matematik. Vi vill även ta 
reda på vilka former av feedback eller instruktioner som framhålls som effektiva av forskare 
när det gäller att utveckla elevers lärande om att lösa matematiska problem. Vi avser att ta 
reda på och finna studier som behandlar antingen feedback eller instruktioner i samband med 
lösning av matematiska problem. Begreppen feedback och instruktioner kommer inte att 
behandlas som ett sammanhängande fenomen utan respektive begrepp står enskilt. Båda 
begreppen kommer i föreliggande forskningsöversikt behandlas separat i samband med 
problemlösning i matematik. Varför vi valt att eftersöka båda begreppen är för att vi vill fånga 
upp och ge läsaren en överblick över vad forskningen säger om två olika typer av vägledning i 
samband med problemlösning. Den åldersgrupp som vi valt att intressera oss för är elever i 
åldrarna 6 till 10 år.   
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Genom denna forskningsöversikt avser vi att besvara följande frågeställningar:  
 

 Vad kännetecknar forskningen om feedback eller instruktioner vid problemlösning i 
matematik? 

 
 Vilka former av feedback eller instruktioner är effektiva vid problemlösning i 

matematik? 

METOD 

Forskningsöversikt 
För att besvara frågeställningarna gjorde vi en forskningsöversikt. Enligt Nilholm 
(2017, ss. 15-16) är det viktigt att göra forskningsöversikter för att kunna ge ett vetenskapligt 
bidrag. Att göra en forskningsöversikt innebär att man får reda på vilken kunskap som redan 
finns på det område man vill undersöka. Om inte en forskningsöversikt gjorts innan 
exempelvis ett avhandlingsarbete påbörjas finns det en risk att resultat som redan är kända 
upprepas. Efterfrågan på forskningsöversikter har ökat på senare tid. Detta beror på att det 
forskas mer vilket ökar behovet av att kunna få en överblick av olika områden.     
 
Samtliga delar av arbetet med att framställa och presentera denna forskningsöversikt har vi 
utfört tillsammans med ett enda undantag. Den enda gången då vi delade upp arbetet var då vi 
arbetade med att besvara frågeställningen om vilka former av feedback eller instruktioner som 
framhålls som effektiva av forskare. Då delade vi upp arbetet på så sätt att vi gjorde varsin 
granskning av våra sammanfattningar av artiklarna. Under våra granskningar tittade vi på 
vilka former av feedback eller instruktioner som framhålls som effektiva i respektive artikel. 
Därefter tittade vi på vad vi kom fram till i respektive granskning. De noteringar som gjorts 
sammanställdes i en gemensam beskrivning av vilka former av feedback respektive 
instruktioner som framhålls som effektiva.     

Sökväg och urval 
Sökning av artiklar gjordes i ERIC (ProQuest) och Primo. Vi gjorde en systematisk sökning 
och utgick från begreppen i våra frågeställningar. Sökningen gjordes med engelska sökord för 
att vi inte ville begränsa oss till endast svensk forskning. Vi började med att söka på 
mathematics problem solving. Därefter lades begreppen education, elementary och feedback 
till i sökfältet för att få en mer avgränsad sökning. Sökorden var desamma under sökningen i 
båda databaserna. Vi avgränsade sökningen genom att bara söka på artiklar som var 
vetenskapligt granskade och publicerade från 2012 och framåt. I Primo gjordes ytterligare 
avgränsningar genom att fylla i olika kriterier som svarade mot frågeställningen. Dessa 
ytterligare avgränsningar i Primo gjordes för att vi behövde begränsa antalet träffar till ett 
inom tidsramen hanterbart antal. Avgränsningarna gjordes genom att ”kryssa i” olika ämnen 
som fanns till vänster på söksidan. Ämnena var education, elementary school students, 
intervention, teaching methods och mathematics instruction.  
 
Samtliga avgränsningar gjordes för att begränsa antalet träffar så att det stämde överens med 
vad som var rimligt för den tidsram vi hade till vårt förfogande. Vi gjorde även dessa 
avgränsningar för att vi skulle finna studier där deltagarna var i de åldrar vi i framtiden 
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kommer undervisa. Avgränsningarna bestämdes även för att vi skulle finna artiklar som 
stämde överens med vårt syfte och som hjälpte oss att besvara våra frågeställningar.   
 
Sökningen i ERIC (ProQuest) genererade 28 artiklar och sökningen i Primo 15 artiklar. Vi 
läste varje artikels abstrakt för att se vilka som var av intresse för kunskapsöversikten. De 
olika artiklarnas relevans för studien bedömdes utifrån kriterier som framgår av Tabell 1. 
 
Undersökningselement  Inkluderingskriterier 
Publikation Studier publicerade från 2012 och framåt i 

vetenskapligt granskade journaler.  
Problemlösning i matematik Studier som handlade om problemlösning i 

ett matematiskt sammanhang.  
Feedback eller instruktioner Studier som handlade om feedback eller 

instruktioner som stöttning under matematisk 
problemlösning. 

Deltagare Studier som handlade om elever i åldrarna 6-
10 år.    

 
Tabell 1. Inkluderingskriterier vid val av studier. Tabellen önskar ge bidrag till läsarens förståelse om hur 
artiklarna valdes ut.  
 
Inkluderingskriterierna formades utifrån frågeställningarna, efter inriktningen på vår 
utbildning och efter den tidsram vi hade för att genomföra denna forskningsöversikt. De olika 
kriterierna hjälpte oss att inkludera och exkludera artiklar. Vi exkluderade artiklar som 
handlade om problemlösning i andra sammanhang än matematiska. Vi exkluderade även 
artiklar som inte handlade om feedback eller instruktioner vid problemlösning i matematik. 
Deltagarnas ålder var ett inkluderingskriterium. Artiklar som inte riktade sig mot elever i 
åldrarna 6-10 år exkluderades.  
 
När vi granskat abstrakt för samtliga 43 artiklar fann vi att nio av dessa var lämpliga att ta 
med i vår översiktsstudie. Vi granskade referenserna i dessa nio artiklar och fann ytterligare 
tre artiklar som uppfyllde våra inkluderingskriterier. Det slutliga antalet artiklar som 
granskades i översiktsstudien var således tolv.  

Analysmetod 
De tolv artiklar som valdes ut läste vi igenom tillsammans. När vi tillsammans läst igenom de 
utvalda artiklarna sammanfattade vi respektive artikel. I sammanfattningarna fokuserade vi på 
vilken design som använts och vilka resultat som erhållits. Sammanfattningarna ska ses som 
en beskrivande kartläggning av artiklarna som valdes ut till föreliggande forskningsöversikt. 
Dessa hoppas vi ska ge en detaljerad bild av vad som togs upp i respektive artikel.   
  
För att få svar på vår frågeställning om vad som kännetecknar forskningen om feedback 
respektive instruktioner vid problemlösning i matematik letade vi efter kännetecken som 
artiklarna hade gemensamt. Vi gjorde även en uppdelning av artiklarna efter vilket 
underområde de handlade om. De olika underområdena urskiljdes med hjälp av kodning (se 
Tabell 4). Vi gjorde en beskrivning av vad som kännetecknar forskningen om feedback 
respektive instruktioner vid problemlösning i matematik som presenteras längre ner.    
 
För att få svar på frågeställningen om vilka typer av feedback eller instruktioner vid 
problemlösning i matematik som är effektiva gjorde vi en granskning av våra 
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sammanfattningar av artiklarna. Under granskningen noterade vi vad som angavs i vår 
beskrivning av de olika studiernas resultat vad det gäller effektiva typer av feedback eller 
instruktioner. Vi gjorde varsin granskning för att se om vi kom fram till samma sak. Det 
studierna visade angående effektiva former av feedback respektive instruktioner presenterade 
vi i varsin tabell (se bilaga 1 och 2) och i en beskrivning längre ner som vi gjorde gemensamt.  

RESULTAT 

Sökresultat 
I tabell 2 och 3 visas antalet träffar i databaserna ERIC (ProQuest) respektive Primo. Inom 
parentes visas ytterligare avgränsningar till tid och ämnen. Tabell 2 och 3 är tänkta att ge 
läsaren en bild av vårt sökresultat.   
 
Sökord Antal träffar Peer reviewed 
Mathematics problem 
solving 

14195 8520 

Mathematics problem 
solving and education 

12667 7431 

Mathematics problem 
solving and elementary 
education  

6164 3129 

Mathematics problem 
solving and elementary 
education feedback 

103 53 

Mathematics problem 
solving and elementary 
education feedback (från 
2012 och framåt) 

40 28 

 
Tabell 2. Antalet träffar i databasen ERIC (ProQuest). Inom parentes visas en ytterligare avgränsning till tid. 
Tabellen är tänkt att stötta läsaren i förståelsen för hur sökvägen gick till samt hur många träffar vi fick. 
 
 
Sökord Antal träffar Peer reviewed 
Mathematics problem 
solving 

304079 258023 

Mathematics problem 
solving and education 

98136 79737 

Mathematics problem 
solving and elementary 
education 

33891 28774 

Mathematics problem 
solving and elementary 
education feedback 

11719 10496 

Mathematics problem 
solving and elementary  
education feedback (från 
2012 och framåt) 

4711 4272 

Mathematics problem 
solving and elementary  

1724 1641 
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education feedback (från 
2012 och framåt, education) 
Mathematics problem 
solving and elementary  
education feedback (från 
2012 och framåt, education, 
elementary school students) 

246 245 

Mathematics problem 
solving and elementary  
education feedback (från 
2012 och framåt, education, 
elementary school students, 
intervention) 

60 60 

Mathematics problem 
solving and elementary  
education feedback (från 
2012 och framåt, education, 
elementary school students, 
intervention, teaching 
methods) 

26 26 

Mathematics problem 
solving and elementary  
education feedback (från 
2012 och framåt, education, 
elementary school students, 
intervention, teaching 
methods, mathematics 
instruction) 

15 15 

 
Tabell 3. Antalet träffar i databasen Primo. Inom parentes visas ytterligare avgränsningar till tid och ämnen. 
Tabellen är tänkt att stötta läsaren i förståelsen för hur sökvägen gick till samt hur många träffar vi fick. 

Artiklar som granskats i översikten 
I Tabell 4 visas de artiklar vi valde ut efter att ha läst igenom abstrakten för de 43 artiklar som 
vi fick fram genom databassökning i ERIC (ProQuest) och Primo. Dessa artiklar var de 
artiklar som uppfyllde våra urvalskriterier. Denna tabell är avsedd att hjälpa oss att besvara 
vår frågeställning om vad som kännetecknar forskningen om feedback eller instruktioner i 
samband med problemlösning i matematik. I tabellen visas även en beskrivning av respektive 
studies design och kodning av underområden. Tanken med tabellen är att visa läsaren vilka 
artiklar som granskats i föreliggande översikt men också för att förmedla vår bild av vilka 
underområden som finns inom forskningsområdet. Underområdena skapades dels för att 
stödja oss i vår kartläggning av vårt forskningsområde men även för att synliggöra de 
inriktningar som finns inom forskningsområdet.  
 
Författare Design Kodning av underområden 
Fyfe, Rittle-Johnson och 
DeCaro (2012) 

Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 

Artikeln handlar om 
feedback i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar in sig 
på olika typer av feedback 
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interventionsgrupper. och betydelsen av tidigare 
kunskaper. 

Fyfe och Rittle-Johnson 
(2017) 

Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 
interventionsgrupper. 

Artikeln handlar om 
feedback i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar in sig 
på effekterna av olika typer 
av feedback.  

Fyfe och Rittle-Johnson 
(2016a) 

Studien innehöll ett förtest, 
en intervention och ett 
eftertest. Deltagarna blev 
slumpvis indelade i olika 
interventionsgrupper. 

Artikeln handlar om 
feedback i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar sig in 
på olika typer av feedback, 
om feedback kan vara hinder 
för lärande och betydelsen av 
tidigare kunskaper.  

Fyfe, DeCaro och Rittle-
Johnson (2015) 

Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 
interventionsgrupper. 

Artikeln handlar om 
feedback i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar sig in 
på olika typer av feedback 
och arbetsminnets roll. 

Fyfe och Rittle-Johnson 
(2016b) 

Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 
interventionsgrupper. 

Artikeln handlar om 
feedback i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar sig in 
på feedback kopplat till 
digital teknik.  

Alcoholado, Diaz, Tagle, 
Nussbaum och Infante 
(2016) 

I studien ingick ett förtest, en 
intervention och ett eftertest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 
interventionsgrupper.   

Artikeln handlar om 
feedback i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar sig in 
på feedback kopplat till 
digital teknik. 

Bryant et al. (2015)  Studien innehöll ett förtest, 
en intervention och ett 
eftertest. Deltagarna blev 
exponerade för olika typer av 
undervisningsupplägg. 

Artikeln handlar om 
instruktioner i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar in sig 
på instruktioner kopplat till 
digital teknik.  

Peltier & Vannest (2016)  Studien innehöll ett förtest, 
en intervention och ett 
eftertest. Deltagarna blev inte 
indelade i olika 
interventionsgrupper. 

Artikeln handlar om 
instruktioner i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar in sig 
på schematiska instruktioner 
för elever med svårigheter.  

Jitendra et al. (2013)  Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 

Artikeln handlar om 
instruktioner i samband med 
problemlösning inom 
matematik. Den riktar in sig 
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indelade i olika 
interventionsgrupper. 

på schematiska instruktioner 
för elever med svårigheter. 

Powell, Cirino och Malone 
(2017) 

Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 
interventionsgrupper. 

I studien jämfördes 
effekterna av två typer av 
interventioner, en 
beräkningsintervention och 
en 
problemlösningsintervention. 
Deltagarna fick instruktioner 
som antingen gällde 
beräkning eller 
problemlösning.  

Fuchs et al. (2014) Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 
interventionsgrupper.    

I studien jämfördes 
effekterna av två typer av 
interventioner, en 
beräkningsintervention och 
en 
problemlösningsintervention. 
Deltagarna fick instruktioner 
som antingen gällde 
beräkning eller 
problemlösning. 

Swanson, Orosco och Lussier 
(2014) 

Studien innehöll ett förtest, 
en intervention, ett eftertest 
och ett återkopplingstest. 
Deltagarna blev slumpvis 
indelade i olika 
interventionsgrupper.    

I studien undersöktes och 
jämfördes effekterna av olika 
typer av instruktioner.  

 
Tabell 4. I tabellen visas de artiklar som granskats i översikten, en beskrivning av respektive artikels design och 
vår kodning av underområden.  

Sammanfattningar av artiklarna 
Under denna rubrik gör vi en sammanfattning av varje artikel som vi valt ut till föreliggande 
forskningsöversikt. Tanken med att sammanfatta artiklarna är att ge läsaren en detaljerad 
inblick i vad som behandlas i respektive artikel. Innehållet under denna rubrik ska fungera 
som en beskrivande kartläggning av forskningsområdet. Sammanfattningen av respektive 
artikel avser vi använda när vi besvarar båda våra frågeställningar.     
 
Fyfe, Rittle-Johnson och DeCaro (2012) undersökte effekterna av feedback som ges när 
eleven befinner sig i en utforskande fas av problemlösningen. Tre typer av feedback användes 
som intervention. Innan interventionen gjordes ett förtest som visade elevernas förkunskaper. 
Forskarna fann att ingen feedbacktyp ledde till ett högre lärande än de andra. Dock fann man 
ett samband mellan tidigare kunskaper och givandet av feedback oavsett typ. Elever på låg 
förkunskapsnivå gynnades av att få feedback och visade på en förbättring i studiens 
avslutande mätning. Eleverna som visat goda förkunskaper på förtestet gynnades inte i samma 
utsträckning av att få feedback. Forskarna drar slutsatsen att när kunskaperna inom ett område 
ökar så minskar behovet av feedback. 
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Fyfe och Rittle-Johnson (2017) gjorde en studie med målet att jämföra 
matematikundervisning utan feedback med motsvarande undervisning med omedelbar 
feedback respektive summativ feedback. I studien ingick ett förtest följt av en intervention. I 
interventionsdelen delades deltagarna slumpvis upp i tre grupper. Deltagarna i respektive 
grupp fick lösa problem utan feedback, med omedelbar feedback respektive med summativ 
feedback. Eleverna i gruppen som fick omedelbar feedback efter att de löst ett problem löste 
flest uppgifter i interventionsdelen, de visade också upp det högsta lärandet vi det tillfället. 
Som sista del i studien gjordes ett återkopplingstest. Resultaten från detta test var annorlunda i 
jämfört med elevernas resultat från interventionen. Nu var det istället gruppen som inte fått 
motta feedback som lyckades bäst. Över hälften av eleverna i den här gruppen lyckades få alla 
rätt på återkopplingstestet. Den här studien visar att det ibland kan finnas fördelar med att inte 
ge feedback.  
 
Samma forskare (Fyfe & Rittle-Johnson 2016a) avsåg att ta reda på om feedback kan vara 
ett hinder för lärande inom problemlösning och om elevernas förkunskaper har betydelse för 
hur feedbacken fungerar. Under interventionsfasen delades eleverna in i olika grupper. En 
grupp fick instruktion om en korrekt strategi samt motta feedback. En annan grupp fick motta 
feedback utan att få kunskap om en korrekt strategi. Det visade sig att feedback gynnade 
eleverna som inte blivit instruerade i en korrekt strategi medan de elever som hade fått 
kunskap om en korrekt strategi inte gynnades av att få feedback. Forskarna drog slutsatsen att 
om tidigare kunskap finns om en korrekt strategi lär sig elever mer av själva 
problemlösningen än av feedback. 
 
Fyfe, DeCaro och Rittle-Johnson (2015) undersökte arbetsminnets betydelse för i vilken 
grad elever är mottagliga för feedback. Under interventionen arbetade deltagarna med 
problemlösning och det förekom två olika feedbacktyper. Feedbacktyperna var feedback på 
vald strategi och feedback på angivet svar. Man fann att elever med låg arbetsminneskapacitet 
visade bättre resultat om de fått feedback på angivet svar än om de fått feedback på vald 
strategi. Forskarna drog slutsatsen att effekterna av en viss feedbacktyp till stor del beror på 
vem det är som lär in.  
 
Fyfe och Rittle-Johnson (2016b) gjorde ytterligare en studie med målet att få en bättre 
förståelse för när och varför feedback har positiva effekter. Man avsåg även att identifiera 
egenskaper hos feedbacken som gör den effektiv. I den här studien gavs all feedback av 
datorer. Under interventionen exponerades eleverna i studien för olika typer av feedback 
beroende på vilken grupp de slumpvis blivit indelade i. De olika feedbacktyperna var 
omedelbar feedback, summativ feedback och ingen feedback. Resultaten från undersökningen 
visade att särskilt omedelbar feedback ledde till ett ökat lärande för elever med låga 
förkunskaper. Forskarna drog slutsatsen att feedback given från dator kan fungera som ett bra 
verktyg för guidning under problemlösning.  
 
Även Alcoholado, Diaz, Tagle, Nussbaum och Infante (2016) undersökte digitala verktyg 
och deras effekt på lärandet. I studien undersöktes elevernas inlärning när de använde en 
interpersonlig dator (en dator som kan användas samtidigt av flera användare med varsin 
mus), en persondator respektive papper och penna. Eleverna som deltog i undersökningen 
fördelades slumpvis i tre interventionsgrupper för att man skulle kunna jämföra de olika 
läromedlens effekt på lärandet. Eleverna som arbetade med datorer fick omedelbar feedback 
på sina svar medan eleverna som arbetade med papper och penna fick fördröjd feedback. 
Deltagarna som använde interpersonlig dator fick motta feedback i grupp medan deltagarna i 
de andra interventionsgrupperna fick motta den enskilt. Skillnaden mellan deltagarnas resultat 
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på den inledande mätningen och eftertestet var i medel störst i de grupper som använde 
datorer. Dessa grupper stod för den största ökningen vad det gäller andelen rätta svar. En 
anledning till detta var att eleverna som använde datorer behövde ägna mycket tid under 
studiens inledande delar åt att lära sig använda själva läromedlet, vilket gjorde att de hann 
lösa färre uppgifter. För gruppen som använde penna och papper fanns inte detta problem. 
Resultaten visade även att eleverna som använde penna och papper löste fler uppgifter än de 
andra grupperna. Dock fann inte forskarna i studiens avslutande mätning att detta innebar ett 
högre lärande. Vad det gäller feedback kunde man inte se någon skillnad i lärande mellan de 
elever som fick feedback i grupp och de som fick den enskilt.   
 
Bryant et al. (2015) jämför i en studie instruktioner via appar, instruktioner från lärare och en 
kombination av de båda. Alla deltagare i undersökningen identifierades som elever med 
inlärningssvårigheter. Data samlades in genom att varje elevs resultat vid varje 
interventionstillfälle noterades. Eleverna fick även göra mindre tester som varade två minuter 
per gång. Studien visar att instruktioner från lärare var den mest effektiva formen av 
instruktion för hälften av eleverna. Den andra hälften lyckades bäst när de fick motta en 
kombination av instruktioner via appar och från lärare. Forskarna drog slutsatsen att 
instruktioner från lärare och en kombination av instruktioner via appar och från lärare var de 
mest effektiva instruktionsformerna. Forskarna kunde se både för- och nackdelar med att 
endast använda digital teknik och instruktioner via appar. En nackdel kan vara att många av 
de appar som eleverna använder saknar förklaringar och instruktioner som kan hjälpa eleverna 
i deras förståelse. Dock kan den digitala tekniken med sin spelliknande uppbyggnad vara 
tilltalande för många elever. Den ger också stort utrymme för övning.  
 
Peltier och Vannest (2016) gjorde en studie med syftet att identifiera effekterna av 
schematisk instruktion under problemlösning för elever med emotionella eller andra 
funktionsvariationer. Deltagarna i studien var två elever i fjärde klass som valdes ut i samråd 
med specialpedagogen på den skola de gick. Schematisk instruktion i det här sammanhanget 
definierades av forskarna som ett ramverk för lösning av matematiska problem. Instruktion 
om hur detta ramverk används antogs vara till hjälp för eleverna att identifiera och klassificera 
olika problem beroende på hur problemen är uppbyggda. I artikeln redovisas hur väl eleverna 
lyckades lösa matematiska problem de fick möta under interventionen. Elevernas prestationer 
varierade under interventionens olika faser. Vid de inledande undersökningstillfällena svarade 
eleverna rätt på 8-25 % av problemen. Under de olika instruktionstillfällena ökade andelen 
rätta svar för båda eleverna. Vid de tillfällen då man testade i vilken grad eleverna upprätthöll 
sina kunskaper visades en ökning av andelen rätta svar jämfört med vid de inledande 
undersökningstillfällena. Forskarna framhåller att schematisk instruktion under 
problemlösning skulle kunna bli en evidensbaserad undervisningsmetod för elever med 
emotionella eller andra funktionsvariationer, men då krävs ytterligare forskning inom 
området. 
 
I en studie av Jitendra et al. (2013) jämfördes effekterna av schematisk instruktion med 
effekterna av skolans ordinarie undervisning. Jämförelsen gjordes vid undervisning i mindre 
grupper, och gällde elever med matematiksvårigheter. Elevernas problemlösningsförmågor 
undersöktes med hjälp av förtest, intervention, eftertest och återkopplingstest. Studien visade 
att de båda undervisningsuppläggen gynnade olika grupper. Elever med lägre poäng på 
förtestet gynnades mer av skolans ordinarie undervisning än av schematisk instruktion. Elever 
med högre resultat på förtestet gynnades mer av schematisk instruktion. Slutsatsen som drogs 
av forskarna var att det kan finnas fördelar med att använda schematisk instruktion vid 
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undervisning om problemlösning i mindre grupper. Det finns dock ett behov av vidare 
forskning inom detta område.   
 
Powell, Cirino och Malone (2017) gjorde en studie med syftet att jämföra två olika typer av 
interventioner. Interventionerna som jämfördes var problemlösningsintervention och 
beräkningsintervention och man ville ta reda på hur mottagliga eleverna var för respektive 
intervention. Deltagarna i respektive interventionsgrupp fick motta instruktioner som 
handlade om innehållet, alltså antingen i problemlösning eller i beräkning. I studien användes 
också en kontrollgrupp. I studiens inledning gjordes en kontrollmätning där man testade 
elevernas arbetsminneskapacitet och språkförståelse. Studien visar att dessa två förmågor 
påverkade mottagligheten för en av interventionerna. Elever med lägre arbetsminneskapacitet 
gynnades mindre av beräkningsinterventionen än elever med högre arbetsminneskapacitet. 
Samma mönster gällde språkförståelsens påverkan på mottagligheten. Elever med lägre 
språkförståelse var mindre mottagliga för beräkningsintervention än elever som visat högre 
språkförståelse under kontrollmätningen. Vad det gäller problemlösningsintervention kunde 
studien inte visa att mottagligheten påverkades av språkförståelse eller arbetsminneskapacitet. 
Forskarna drog genom studien slutsatsen att arbetsminneskapacitet och språkförståelse är två 
faktorer som påverkar mottagligheten för beräkningsintervention. Vad det gäller 
problemlösningsintervention fann forskarna inga faktorer som påverkade elevernas prestation. 
Forskarna menar att mer forskning krävs som fokuserar på att identifiera faktorer som kan 
påverka mottagligheten för interventioner.   
 
Fuchs et al. (2014) undersökte sambandet mellan resultatet av en beräkningsintervention och 
en problemlösningsintervention och vilken av dessa som bäst ledde till prealgebraisk kunskap 
bland elever i årskurs två. Eleverna fick genomföra ett kontrolltest där de testades i beräknings- 
och problemlösningsförmåga. De elever som valdes ut till förtestet fördelades därefter mellan 
en grupp med beräkningsintervention, en grupp med problemlösningsintervention och en 
kontrollgrupp. Studien visade att eleverna presterade olika beroende på vilken 
interventionsgrupp de blev placerade i. Eleverna som blivit undervisade och fått instruktioner 
i beräkning visade en större förbättring på just detta jämfört med de andra grupperna. Samma 
regel gällde för eleverna i problemlösningsgruppen. Dessa visade en större förbättring av 
förmågan att lösa matematiska problem än de andra grupperna. Eleverna i 
problemlösningsgruppen visade även en större förbättring gällande prealgebraisk förmåga. 
Forskarna drog slutsaten att undervisning i beräkning och problemlösning bör göras explicit 
och med stor eftertänksamhet. De drog även slutsatsen att problemlösningsintervention i 
högre grad kan bidra till prealgebraisk utveckling än beräkningsintervention.    

 
Swanson, Orosco och Lussier (2014) avsåg att identifiera en effektiv intervention för att 
förbättra problemlösningsförmågan hos elever med matematiksvårigheter. Deltagarna delades 
slumpmässigt in i fem interventionsgrupper. En grupp fick muntliga instruktioner, en grupp 
fick muntliga och visuella instruktioner, en grupp fick endast visuella instruktioner, en grupp 
arbetade med laborativt material utan att få några instruktioner alls och en utgjorde 
kontrollgrupp. Data samlades in genom med hjälp av tester. Forskarna jämförde de olika 
gruppernas resultat på eftertestet. Resultaten jämfördes även med kontrollgruppen. Alla typer 
av interventioner ledde till bättre problemlösningsförmåga för elever med 
matematiksvårigheter. Dock var det två typer av intervention som visade sig vara mer 
effektiva än de andra. De elever som lyckades bäst på eftertestet var de elever som varit i 
gruppen som fick arbeta med laborativt material utan att få instruktioner och de i gruppen som 
fick muntliga och visuella instruktioner.  
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Vad kännetecknar forskningen om feedback eller instruktioner vid 
problemlösning i matematik? 
Under denna rubrik ger vi en beskrivning av kännetecken som gäller för samtliga granskade 
artiklar. Vi ger även en beskrivning av artiklarna utifrån de olika underområden som vi 
urskilde med hjälp av kodning (se tabell 4). Underområdena bildar här rubriker som vi hoppas 
ska ge tydlighet för läsaren om vilka inriktningar som finns inom forskningsområdet.  
 
Samtliga artiklar beskrev studier som påminde om varandra i fråga om design och 
undersökningsupplägg. De innehöll alla en eller flera former av interventioner. Målet med 
undersökningarna var genomgående att testa effekterna av en eller flera former av feedback 
eller instruktioner. Genom att testa effekterna av olika typer av feedback eller instruktioner 
ville man också jämföra effekterna. I merparten av studierna användes en kontrollgrupp.   

Olika typer av feedback 
I fyra av artiklarna (Fyfe, Rittle-Johnson & DeCaro 2012, Fyfe & Rittle-Johnson 2017, Fyfe 
& Rittle-Johnson 2016a & Fyfe, DeCaro & Rittle-Johnson 2015) beskrevs effekterna av olika 
typer av feedback. Dessa studier skiljde sig dock åt i fråga om inriktning. En studie (Fyfe, 
Rittle-Johnson & DeCaro 2012) var inriktad på betydelsen av tidigare kunskaper, en (Fyfe & 
Rittle-Johnson 2017) på jämförelse av olika typer av feedback, en (Fyfe & Rittle-Johnson 
2016a) på om feedback kan vara ett hinder vid problemlösning och en (Fyfe, DeCaro & 
Rittle-Johnson 2015) på arbetsminnets roll för mottagligheten för feedback. En likhet mellan 
artiklarna var att de alla undersökte effekterna av olika typer av feedback. En annan likhet var 
att studiernas respektive undersökningsdesign involverade förtest, intervention och eftertest.   

Digital teknik 
Två av artiklarna (Fyfe & Rittle-Johnson 2016b & Alcoholado et al. 2016) hade gemensamt 
att de handlade om digital teknik kopplat till feedback. I en artikel (Fyfe & Rittle-Johnson 
2016b) redogjorde forskarna för skillnaderna mellan olika typer av feedback som gavs av en 
dator. I den andra artikeln (Alcoholado et al. 2016) jämfördes effekter på lärandet om 
feedback gavs av en dator eller av en människa. Gällande design fanns likheter mellan 
artiklarna (Fyfe & Rittle-Johnson 2016b & Alcoholado et al. 2016). I båda undersökningarna 
delades deltagarna slumpvis in i olika interventionsgrupper.  
 
Ytterligare en studie (Bryant et al. 2015) handlade om digital teknik. Denna studie behandlade 
dock digital teknik kopplat till instruktioner. Denna studie var dessutom avvikande när det 
gällde design genom att deltagarna exponerades för många typer av interventioner och 
växlade mellan dessa under studiens gång. De blev alltså inte tilldelade en fast 
interventionsgrupp som gällde under hela studien. Denna studie avvek också från de andra två 
(Fyfe & Rittle-Johnson 2016b & Alcoholado et al. 2016) genom att rikta in sig på elever med 
inlärningssvårigheter.    
 

Schematiska instruktioner  
Två av artiklarna (Peltier & Vannest 2016 & Jitendra et al. 2013) beskrev studier där 
schematiska instruktioner användes. I den ena artikeln (Peltier & Vannest 2016) redogjorde 
forskarna för effekterna av schematiska instruktioner under problemlösning för två elever med 
emotionella variationer eller funktionsvariationer. I denna undersökning undervisades 
eleverna i användandet av ett schema för lösning av matematiska problem. I den andra 
artikeln (Jitendra et al. 2013) beskrevs en jämförelse mellan schematisk instruktion och 
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skolans ordinarie undervisning. Denna studie riktade in sig på elever med 
matematiksvårigheter. Båda studierna (Peltier & Vannest 2016 & Jitendra et al. 2013) 
innehöll inledande mätningar följt av en intervention. Efter interventionen gjordes ett 
återkopplingstest för att ta reda på effekterna av interventionen.  

Olika typer av instruktioner  
Tre av artiklarna (Powell, Cirino & Malone 2017, Fuchs et al. 2014 & Swanson, Orosco & 
Lussier 2014) handlade om effekterna av olika typer av interventioner vid problemlösning 
inom matematik. Undersökningarna liknade varandra i stor utsträckning i fråga om design. I 
alla tre delades deltagarna slumpvis in i olika interventionsgrupper. I två av studierna (Powell, 
Cirino & Malone 2017 & Fuchs et al. 2014) jämfördes deltagarnas mottaglighet för två olika 
typer av interventioner. Interventionstyperna i båda studierna var beräkningsintervention och 
problemlösningsintervention. Deltagarna i respektive studie fick motta instruktioner i 
antingen beräkning eller problemlösning beroende på vilken interventionsgrupp de hamnat i. 
Gemensamt för de båda studierna var att interventionsgrupperna jämfördes med varandra och 
med en kontrollgrupp. I en av studierna (Swanson, Orosco & Lussier 2014) avsåg man att 
identifiera en effektiv intervention för att förbättra problemlösningsförmågan för elever med 
matematiksvårigheter. I denna studie delades deltagarna slumpmässigt in i fem 
interventionsgrupper med en instruktionstyp för varje grupp. Genom tester kunde man avgöra 
vilken typ av intervention som var mest effektiv när det gällde att förbättra 
problemlösningsförmågan. 

Vilka former av feedback eller instruktioner är effektiva vid 
problemlösning i matematik? 
Under denna rubrik visas vår gemensamma beskrivning av olika former av feedback och 
instruktioner som i artiklarna framhålls som effektiva vid problemlösning i matematik. Denna 
beskrivning är baserad på våra enskilda granskningar gällande effektiva former av feedback 
och instruktioner (se bilaga 1 och 2). Vi fann ingen markant skillnad mellan våra respektive 
granskningar. Dock fann vi vissa skillnader vad det gäller formuleringar och i vissa fall 
utelämnande av detaljer. Båda granskningarna har dock bildat underlag för den gemensamma 
beskrivningen som vi delger under föreliggande rubrik. I de fall då det funnits skillnader vad 
det gäller detaljer mellan våra respektive analyser har vi granskat dessa och inkluderat 
samtliga upptäckta detaljer för att få en så heltäckande beskrivning som möjligt. Vår 
gemensamma beskrivning som avser att besvara den andra forskningsfrågan är en 
sammanfogning av våra enskilda analyser.  
 
Två av artiklarna (Powell, Cirino & Malone 2017 & Fuchs et al. 2014) ger inga beskrivningar 
som visar att man lyckats påvisa att instruktioner inom en problemlösningsintervention eller 
beräkningsintervention varit det som bidragit till en positiv effekt på lärandet. De redogör 
snarare för att det är respektive intervention som påverkat lärandet. Därför har dessa uteslutits 
i besvarandet av denna forskningsfråga. De utesluts både i den gemensamma beskrivningen 
och i våra enskilda granskningar.     

Effektiva former av feedback vid problemlösning i matematik 
I två av artiklarna (Fyfe, Rittle-Johnson & DeCaro 2012 & Fyfe & Rittle-Johnson 2016a) 
beskrivs studier som visar att feedbackens effektivitet inte i första hand styrs av vilken typ 
feedback som ges utan av elevernas förkunskaper. Elever med låga förkunskaper gällande att 
lösa matematiska problem gynnas av att få feedback oavsett typ medan elever med höga 
förkunskaper inte gör det.  
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I tre av artiklarna (Fyfe & Rittle-Johnson 2017, Fyfe, DeCaro & Rittle-Johnson 2015 & Fyfe 
& Rittle-Johnson 2016b) beskrivs studier som visar att det finns feedbacktyper som är mer 
effektiva än andra. I en av studierna (Fyfe & Rittle-Johnson 2017) visas att feedback som ges 
direkt efter att eleverna löst ett problem leder till ökade kunskaper, men bara över kort tid. För 
att lärandet ska upprätthållas över en längre period är det bättre att inte ge feedback alls. Fyfe, 
DeCaro och Rittle-Johnson (2015) menar att vilken feedback som är effektiv beror på den 
som lär in och att elever med olika arbetsminneskapacitet påverkas olika av olika 
feedbacktyper. I studien visas att elever med låg arbetsminneskapacitet uppnår ett högre 
lärande om de får feedback på angivet svar än om de får feedback på vald strategi efter att de 
löst ett problem. Fyfe och Rittle-Johnson (2016b) visar i en annan studie att omedelbar 
feedback efter löst problem är den mest effektiva formen av feedback för elever med låga 
förkunskaper.  
 
I en av artiklarna (Alcoholado et al. 2016) ges inga explicita beskrivningar av effektiva former 
av feedback. Däremot visar studien att feedback både kan ges enskilt och i grupp utan att 
lärandet påverkas negativt.  

Effektiva former av instruktioner vid problemlösning i matematik 
I två av artiklarna (Peltier & Vannest 2016 & Jitendra et al. 2013) beskrivs studier som visar 
att schematisk instruktion kan vara en effektiv form av instruktion för att lösa matematiska 
problem. I en av dessa studier (Peltier & Vannest 2016) visas att schematisk instruktion kan 
vara en effektiv form av instruktion för elever med emotionella variationer eller andra 
funktionsvariationer. Jitendra et al. (2013) menar att schematisk instruktion för lösning av 
matematiska problem också kan vara en effektiv instruktionsform för elever med höga 
förkunskaper inom problemlösning.   
 
I två av artiklarna (Bryant et al. 2015 & Swanson, Orosco & Lussier 2014) beskrivs studier 
där det framgår att en instruktions effektivitet styrs av i vilken form den ges. Bryant et al. 
(2015) visar i sin studie att instruktioner från lärare och appar i kombination eller enbart 
instruktioner från lärare är mer effektiva instruktionsformer än instruktioner enbart via appar. 
Swanson, Orosco och Lussier (2014) påvisar att muntliga instruktioner kombinerade med 
visuella instruktioner alternativt arbete med laborativt material utan instruktioner under 
problemlösning leder till det högsta lärandet.  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Forskningsöversikt 
Syftet med föreliggande översiktsstudie var att ta reda på vad som kännetecknar forskningen 
om feedback eller instruktioner vid problemlösning i matematik. Vi ville även titta på vilka 
former av feedback eller instruktioner som av forskarna lyftes fram som effektiva. För att 
uppnå syftet samt för att besvara våra frågeställningar gjorde vi en forskningsöversikt. 
Nilholm (2017, ss. 15-16) menar att en forskningsöversikt kan bidra till att skapa en överblick 
över vilken kunskap som redan finns inom ett område. Det är lämpligt att göra 
forskningsöversikter innan man exempelvis ska skriva en avhandling för att minska risken för 
upprepning av redan kända resultat. Genom att vi gjort en forskningsöversikt om forskningen 
om feedback eller instruktioner i samband med problemlösning i matematik har vi fått en god 
uppfattning om vad som kännetecknar denna forskning och vilken kunskap som finns. Vi 



 

14 
 

menar att genomförandet av en forskningsöversikt har bidragit till att vi nu har erhållit oss 
kunskaper som kan vara användbara inför Examensarbete del 2.  
 
Något vi ställer oss kritiska till med föreliggande forskningsöversikt och vår egen arbetsgång 
är att vi kanske inte varit tydliga med vad vi själva lägger in i begreppen feedback respektive 
instruktioner. Det är möjligt att det både för oss och för läsaren hade varit till hjälp om vi 
redan i ett tidigt skede hade definierat vad dessa två begrepp innebär. Om vi hade tittat på hur 
forskningen definierat dessa två begrepp, vilka sammanhang de används eller skrivit en egen 
definition baserat på våra erfarenheter så är det möjligt att detta kunnat bidra till mer 
explicitet. Vi vill återigen poängtera att vi sökt efter artiklar som behandlar antingen feedback 
eller instruktioner separat i förhållande till problemlösning. Något annat som vi reflekterar 
över är om det kan vara så att dessa två begrepp och ”praktiken” av dessa två begrepp 
tangeras i andra studier än de som granskats i föreliggande forskningsöversikt.   

Sökväg och urval 
Målet med vår sökning var att hitta artiklar som beskrev forskningen inom vårt område och 
som hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Vi ville även att beskrivningen av vår 
sökning i respektive databas skulle vara tydlig så att läsare lätt kan få en bild av hur vår 
sökning gått till. För att uppnå tydlighet i detta gjorde vi en tabell där resultaten av sökningar i 
respektive databas presenterades (se Tabell 2 & 3). Något som vi kan tänka oss vara ett 
problem för läsaren när det gäller läsning av Tabell 2 och 3 är att förstå vår presentation av 
ytterligare avgränsningar till tid och ämnen som gjordes under sökningar i respektive databas. 
Dessa valde vi att presentera inom parentes efter de angivna sökorden. Vi funderade vid flera 
tillfällen under arbetsprocessen ifall det hade varit bättre om vi skapat en fjärde kolumn i 
respektive tabell där vi visade ytterligare avgränsningar till tid och ämne. Dock beslutade vi 
att inte göra detta då vi upplevde att tre kolumner skulle vara lättare för läsaren att ta in och 
tolka.  
 
Vi finner att vår sökning genererade flera artiklar som tog upp viktiga aspekter som visade 
vad som kännetecknar forskningsområdet om feedback eller instruktioner i samband med 
problemlösning i matematik. Vi anser även att de artiklar vi fann efter vår sökning svarade väl 
mot den andra forskningsfrågan om vilka former av dessa som är effektiva i samband med 
problemlösning. Dock ser vi när vi granskar vår presentation av sökningen och reflekterar 
över sökprocessen flera brister i hur vi gått tillväga. En brist som vi kan se är att vi 
exempelvis använt oss av olika sökkriterier för att göra avgränsningar i de olika databaserna 
vi sökte i. Den enda anledningen till att vi gjorde fler avgränsningar i databasen Primo är att 
vi i denna databas fick många fler träffar än när vi använde motsvarande sökord i ERIC 
(ProQuest). Vi ser dessutom implikationer med de ytterligare avgränsningar till ämnen som 
lades till som sökkriterier i Primo. Dessa ytterligare avgränsningar gjordes för att vi behövde 
begränsa antalet träffar till ett inom tidsramen hanterbart antal. Avgränsningarna gjordes 
genom att ”kryssa i” olika ämnen som fanns till vänster på söksidan. När vi granskar 
parenteserna i Tabell 3 där vi presenterar resultatet av vår sökning i denna databas ser vi att 
det finns en viss otydlighet i hur vi har tänkt gällande vilken ordning vi använt ämnena. 
”Instruction” som var en del av syftet och frågeställningarna användes först i den ”sista 
sökningen” i Primo. Vi tror att det är möjligt att vi hade kunnat hitta fler relevanta artiklar i ett 
tidigare sökningsskede om detta hade används redan vid sökningens början. Dock anser vi 
ändå att vi hittade artiklar som var relevanta för vår översikts syfte men vi kan inte med 
säkerhet säga att ordningen vilken vi använde ämnena inte hade någon påverkan på 
sökresultatet. En ytterligare implikation vi kan se när vi granskar Tabell 3 är att vi ser en 
möjlighet att vårt val av sökord och ”ämnen” har haft påverkan på vilka slutsatser vi drar av 
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vad som kännetecknar forskningsområdet om instruktioner eller feedback i samband med 
problemlösning i matematik. I våra artiklar kunde vi se att de till stor del påminde varandra i 
fråga om design och undersökningsupplägg. Att det var just det resultat vi fick skulle kunna 
bero på att vi använde ”intervention” som ett ämne under sökningen i Primo. Det är kanske 
inte så konstigt att det var studier med just detta designinslag som vi återfann i och med att det 
ingick i sökningen. Dock menar vi inte att slutsatsen som vi drar om att studier inom 
forskningsområdet bedrivs på liknande sätt helt och hållet saknar trovärdighet. I och med att 
vi genom sökning i ERIC (ProQuest) fann liknande studier utan att begränsa oss till 
”sökämnen” kan vi ändå med viss säkerhet säga att studier som rör feedback eller 
instruktioner i samband med problemlösning i matematik ofta görs på liknande sätt.      
 
En betydande brist som vi kan se i Tabell 2 och 3 där vi redogör för våra sökningar i ERIC 
(ProQuest) och Primo är att vi inte använt begreppet ”instruction” som ett sökord. Detta kan 
tyckas mycket märkligt för läsaren då detta var en del av syftet med föreliggande 
översiktsstudie. Varför inte ”instruction” används som ett sökord i någon utav sökningarna är 
för att vi under granskning i respektive databas trots allt fann artiklar som svarade väl mot 
vårt syfte. Vi återfann alltså artiklar med ett relevant innehåll trots att valet av sökord kan 
uppfattas som något ologisk. Eftersom att vi fann relevanta artiklar som var av intresse kan 
det ha varit så att vi helt enkelt inte uppmärksammade att begreppet ”instruction” inte använts 
som ett sökord och att vi inte insåg att detta skulle leda till implikationer i presentationen av 
vår sökväg. Vi knyter an till det som vi diskuterar under föregående rubrik att det möjligen 
hade varit till hjälp för oss att redan i ett tidigt skede definiera vad dessa begrepp innebär för 
oss men även söka efter hur de behandlas i litteratur. Om vi hade gjort det är det möjligt att 
det här problemet kunnat undvikas. Varför vi inte redan under själva sökningen kunde se detta 
problem skulle även kunna bero på att vi hade svårigheter att se vad just detta val kunde få för 
konsekvenser för vår forskningsprocess som helhet men även för presentationen av 
föreliggande forskningsöversikt.   
 
Vad det gäller våra urvalskriterier (se Tabell 1) sattes dessa upp utifrån våra frågeställningar, 
inriktningen på den utbildning vi läser och den tidsram vi hade för att genomföra denna 
forskningsöversikt. Just när det gäller den tidsram vi arbetade inom under framställandet av 
föreliggande forskningsöversikt skulle man kunna se en implikation då det är möjligt att vi 
hade kunnat inkludera mer forskning (än från 2012 och framåt) om tidsramen varit större. 
Även detta skulle kunna ses som en begränsning med föreliggande forskningsöversikt.  
 
Av föreliggande forskningsöversikt tror vi att man som läsare kan få intrycket av att Fyfe och 
Rittle-Johnson är oerhört dominerande vad det gäller forskning om feedback vid 
problemlösning i matematik. Vi törs i nuläget inte dra några slutsatser om att så är fallet och 
uppmanar även läsare att vara eftertänksamma innan sådana antaganden görs. Det skulle 
givetvis kunna vara så att dessa två forskare är dominerande inom feedbackforskning men vi 
tänker att den bilden (som förmedlas i föreliggande översiktsstudie) också kan bero på hur vi 
gått till väga under vår litteratursökning.  

Analysmetod 
De tolv artiklarna som valdes ut efter databassökning läste vi tillsammans igenom i sin helhet. 
Vi gjorde en sammanfattning av respektive artikel där vi beskrev de olika artiklarna. I 
sammanfattningen fokuserade vi på att beskriva vilken design och vilket studieupplägg som 
använts samt vilka resultat som erhållits.  
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För att få svar på vår frågeställning om vad som kännetecknar forskningen om feedback eller 
instruktioner vid problemlösning i matematik gjordes en uppdelning av artiklarna efter vilket 
underområde de handlade om. De olika underområdena urskiljdes genom att vi kodade 
artiklarna. Genom att dela upp forskningen inom ett område i underområden beroende på 
studiernas inriktning fick vi en tydlig överblick över vilken forskning som bedrivits och vilka 
resultat som erhållits. Det här sättet att kartlägga forskning bidrog även till att vi kunde se att 
forskningen inom vårt område i hög grad bedrivs och genomförs på likartade sätt. Vi ser detta 
sätt som en effektiv metod att arbeta utifrån när man vill få reda på vad som kännetecknar ett 
forskningsområde. Denna uppdelning av artiklarna i olika underområden var menat som ett 
stöd för oss i vår skrivprocess för att kunna kartlägga våra funna artiklar. Det hjälpte oss att se 
vilka olika inriktningar som fanns inom forskningsområdet. Dock kan vi tänka oss att 
kodningen av underområden kanske främst var till hjälp just för oss och inte i samma 
utsträckning för läsaren.  
 
För att få svar på vår frågeställning om vilka former av feedback eller instruktioner som är 
effektiva använde vi oss av en annan metod där vi gjorde varsin granskning av våra 
sammanfattningar av artiklarna. I våra respektive granskningar fokuserade vi på vilka former 
av feedback respektive instruktioner som av studierna framhölls som effektiva. Våra 
respektive granskningar presenterade vi i varsin tabell (se bilaga 1 och 2). Presentationerna av 
granskningarna sammanställdes därefter i en gemensam beskrivning. Tanken med att göra 
varsin separat granskning av studiernas resultat angående effektiva former av feedback 
respektive instruktioner var att säkerställa att vi kom fram till samma sak och att vi tolkade 
våra sammanfattningar av artiklarna likadant. Denna metod för att urskilja och presentera 
forskningsresultat ser vi som en effektiv metod att använda vid arbeten som utförs av fler än 
en författare. Något som vi tror hade kunnat höja kvalitén ytterligare på vår gemensamma 
beskrivning av effektiva former av feedback respektive instruktioner skulle vara att låta en 
utomstående läsa våra sammanfattningar och göra en motsvarande granskning.  

Resultatdiskussion 

Praktisk relevans 
Lgr 11 (2011, ss. 55-56) ger olika direktiv om vad elever ska kunna när det gäller 
problemlösning i matematik efter att ha gått ut årskurs 3. Undervisningen i ämnet matematik 
ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kunna formulera och lösa problem samt 
reflektera över valda strategier och resultat. I direktiven ingår även att undervisningen ska 
behandla strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Kunskapskraven för 
godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 säger att eleven ska kunna lösa enkla problem i för 
eleven nära situationer samt göra en avvägning om vad som kan vara en lämplig strategi. 
Eleven ska även kunna beskriva hur den har gått tillväga.  Vi har under vår utbildning 
reflekterat över hur vi i vår framtida praktik på bästa sätta ska kunna följa dessa direktiv och 
skapa en undervisning som ger våra elever goda förutsättningar att uppnå målen. Något som 
vi har eftersökt är att få kunskap om hur vi genom olika typer av stöd kan bidra till elevernas 
lärande inom problemlösning.    
 
Vi upplever att genomförandet av denna forskningsöversikt där vi har granskat forskning om 
olika typer av feedback respektive instruktioner har bidragit till att vi fått ökade kunskaper om 
hur vi ska stötta elever under problemlösning. En kunskap vi tar med oss på vägen mot att bli 
lärare är att effektiviteten av olika former av feedback eller instruktioner till stor del beror på 
den som lär in. Med denna kunskap i åtanke drar vi slutsatsen att olika elever är olika 
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mottagliga för olika typer av feedback eller instruktioner i samband med problemlösning i 
matematik.  
 
I två av artiklarna (Fyfe, Rittle-Johnson & DeCaro 2012 & Fyfe & Rittle-Johnson 2016a) 
beskrivs studier som visar att feedbackens effektivitet inte i första hand styrs av vilken typ 
feedback som ges utan av elevernas förkunskaper. Elever med låga förkunskaper när det 
gäller att lösa matematiska problem gynnas av att få feedback oavsett typ medan elever med 
höga förkunskaper inte gör det. Varför vi lyfter detta som relevant för en lärares praktik är för 
att vi anser att det är viktigt att kunna anpassa sitt givande av feedback till elevers olika 
förkunskaper. Kursplanen anger att en lärare ska skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för elevers lärande. Resultaten som erhållits av forskarna vi refererar till i detta stycke tror vi 
skulle kunna vara till hjälp för lärare att skapa goda förutsättningar för alla elever. Även om vi 
ser att dessa resultat kan vara till hjälp för lärare ställer vi oss något kritiska till om dessa 
direkt kan appliceras på en lärares praktik. Något vi för vår egen framtida yrkesroll ser som en 
implikation är hur vi egentligen ska förhålla oss till slutsatsen att elever med höga 
förkunskaper inte gynnas av att få feedback. Kan det verkligen vara så som forskarna säger att 
det bara är elever med låga förkunskaper som gynnas av att få feedback? Svaret på den frågan 
är både ja och nej menar vi. Att det generellt är så som studierna visar ställer vi oss något 
kritiska till. Vi tror att det är för enkelt att säga att bara för att en elev har höga förkunskaper 
så har feedbacken spelat ut sin roll. Här tror vi, trots att studierna säger det motsatta, att 
feedbackens typ spelar en viss roll. Vi har svårt att tro att en elev som uppnår en viss 
kunskapsnivå helt plötsligt tappar behovet av att få feedback. Oavsett vilka kunskaper en elev 
har tror vi att den behöver utmanas i sitt lärande. Detta skulle kunna göras genom att 
innehållet i feedbacken modifieras och byts ut beroende på vilka kunskaper mottagaren 
innehar. Detta är naturligtvis ett svårt avvägande för en lärare att göra och dessutom kan det 
ställa vissa krav på lärarens ämneskunskaper. Varför studierna som vi refererar till i detta 
stycke visar att elever med höga förkunskaper inte gynnades av att få feedback tror vi kan ha 
berott på att ramarna inom vilken feedbacken gavs inte passade dessa elever. Det skulle även 
kunna vara så att ämnesinnehållet alternativt svårighetsgraden på detta inte var tillräckligt 
utmanande.  
 
Vad det gäller instruktioner i samband med matematisk problemlösning ser vi praktisk 
relevans i utsagor som görs i två av artiklarna (Peltier & Vannest 2016 & Jitendra et al. 2013) 
som granskats i förliggande forskningsöversikt. Båda dessa forskarlag lyfter att schematisk 
instruktion i samband med lösning av matematiska problem kan vara en effektiv 
instruktionsform. Peltier och Vannest (2016) påvisar att schematisk instruktion kan vara en 
effektiv instruktionsform för elever med emotionella variationer eller funktionsvariationer. 
Detta ser vi kan ha praktisk relevans för vår egen framtida yrkesutövning då vi säkerligen 
kommer möta elever med funktionsvariationer. Att lära dessa elever att lösa problem med 
hjälp av ett schema tror vi kan vara till hjälp för dem att konkretisera olika problems struktur 
samt identifiera egenskaper hos olika problem. Vi tror även att det kan bidra till att de kan 
utveckla sin begreppsliga förmåga och att det kan bidra till utvecklingen av ett matematiskt 
metaspråk. Dock tror vi att det kan finnas vissa problem med att använda schematisk 
instruktion i samband med matematisk problemlösning generellt. Vi tänker att det krävs att 
eleven redan har en viss erfarenhet av att lösa matematiska problem innan den kan dra nytta 
av att bli instruerad i användandet av ett schema. Om inte vissa förkunskaper finns tror vi att 
det rent av kan vara hämmande för eleven att få schematisk instruktion. Varför vi tror att det 
kan vara hämmande är för att vi ser möjligheten att eleven behöver ägna lika mycket tid till att 
lära sig förstå och använda ett schema som till att faktiskt lösa problem. Att elevens 
förkunskaper spelar roll för mottagligheten av schematisk instruktion styrks delvis i studien 
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av Jitendra et al. (2013) där det visade sig att eleverna med höga resultat på studiens förtest 
gynnades av att få schematisk instruktion i samband med lösning av matematiska problem. 
Med resultaten från deras studie i åtanke ser vi en möjlighet att schematisk instruktion kan 
vara till hjälp för elever med höga förkunskaper. Inte minst tror vi att det kan vara till hjälp 
när det för eleverna gäller att förklara och redogöra för vilken strategi de använt för att lösa ett 
problem. Det skulle kunna vara ett stöd på så sätt att de får ett verktyg som gör att de kan 
strukturera sina tankar och förtydliga dessa både för läraren men också för sig själva.   

Förslag till ytterligare forskning 
Något vi ser som ett tänkbart förslag för ytterligare forskning är om relationen mellan lärare 
och elev har någon inverkan när det gäller mottagligheten för feedback och instruktioner. 
Varför vi ser detta som ett möjligt ämne att undersöka är för att det inte undersökts i någon av 
de studier som granskats i föreliggande forskningsöversikt. Vi tänker att effektiviten hos 
feedback eller instruktioner på något sätt måste påverkas av vilken relation givaren och 
mottagaren har. En sådan undersökning ser vi möjlighet att göra i Examensarbete del 2 genom 
att jämföra hur eleverna i våra VFU-klasser mottar samma former av feedback eller 
instruktioner från oss respektive från sina ordinarie lärare. Detta upplägg tror vi skulle kunna 
bidra till forskningsområdet genom att belysa relationens betydelse för mottagligheten för 
feedback eller instruktioner vid problemlösning i matematik.  
 
Samtliga artiklar som granskats i föreliggande forskningsöversikt liknade varandra i fråga om 
design och undersökningsupplägg. Av de 12 artiklar som vi genom databassökning fått fram 
verkar det som att forskningsområdet kännetecknas av att det görs många 
interventionsstudier. Att det var just interventionsstudier som erhölls kan delvis bero på hur vi 
gått tillväga under vår databassökning men det finns ändå vissa indikationer på att 
forskningsområdet faktiskt kännetecknas av detta. Framför allt kan vi stödja oss på att vi 
under vår databassökning i ERIC ProQuest fann studier som var interventionsstudier utan att 
begränsa oss till särskilda ämnen som vi gjorde i Primo. Vi väljer att i föreliggande stycke 
utgå från att studier som rör feedback eller instruktioner i samband med problemlösning i 
matematik i många fall är interventionsstudier. Med bakgrund av detta antagande ser vi gärna 
att ytterligare forskning med en annan design görs. Något vi gärna skulle se är att det görs en 
empirisk studie med observation som metod. Man skulle kunna studera vilka typer av 
feedback eller instruktioner som ges av ordinarie lärare i samband med problemlösning i 
matematik. För att fokusera observationen skulle man kunna hämta inspiration från studier 
som granskats i föreliggande forskningsöversikt. Exempelvis skulle man kunna observera hur 
pass frekvent lärare ger feedback på svar respektive feedback på strategi. Möjligen skulle en 
sådan observation kunna kompletteras med en intervju där man frågar läraren hur den tänker 
angående feedback som en metod för att eleverna ska komma framåt i sin utveckling.       

Styrkor och svagheter inom forskningsområdet 
De studier inom området som kartlagts i föreliggande kunskapsöversikt påminner till stor del 
om varandra i fråga om design och undersökningsupplägg. Samtliga studier innehöll ett 
förtest, en intervention och ett eftertest. Merparten av studierna innehöll även ett 
återkopplingstest. Att studierna är uppbyggda och utförda på nästan samma sätt ser vi både 
för- och nackdelar med. En tänkbar fördel som vi ser med att studier inom detta område görs 
på liknande sätt är att det enligt vår tolkning inte råder några tvivel om hur man ska gå till 
väga. Vill man göra en studie som handlar effekterna av en viss intervention inom 
problemlösning i matematik finns det gott om redan använda forskningsupplägg att efterlikna 
och applicera på egna undersökningar. Att studier inom detta forskningsområde görs på 
liknande sätt skulle också kunna vara en nackdel då inte olika typer av undersökningsupplägg 



 

19 
 

har testats i de studier som granskats i föreliggande forskningsöversikt. Vi ser behov av 
ytterligare forskning inom området med avsikt att jämföra studiers tillförlitlighet i förhållande 
till vilken design som använts. Vi undrar om samma resultat kunnat erhållas om man hade 
gjort på ett annat sätt. Det är givetvis förståeligt att samtliga studier i föreliggande 
forskningsöversikt är interventionsstudier i och med att det var just det vi sökte på i Primo. Vi 
kan alltså inte med säkerhet säga att samtliga studier som handlar om feedback eller 
instruktioner i samband med problemlösning i matematik bedrivs på detta sätt. Om så ändå är 
fallet ser vi en styrka med detta som också skulle kunna vara en svaghet.  
 
En annan styrka vi kan se i det material som vi efter databassökning lyckats erhålla är att det 
finns många resultat som vi tror kan vara till hjälp för lärare när det gäller att utveckla sin 
undervisning i matematisk problemlösning. Något som vi själva som framtida lärare särskilt 
tar fasta på är att det av materialet att döma är näst intill omöjligt att säga att det bara finns en 
feedbacktyp eller instruktionstyp som alltid är den mest effektiva. En feedback- eller 
instruktionstyp beror snarare på olika faktorer som helt styrs av vem det är som lär in. Elever 
med olika förmåga att lösa matematiska problem påverkas olika av olika sätt att ge feedback 
och att ge instruktioner. Denna insikt, som vi erhållit genom att göra en forskningsöversikt 
över ämnet, gör att vi tror att det skulle vara värdefullt för lärare för att få ytterligare kunskap 
om hur de ska kunna ge olika elever adekvat feedback men även ge instruktioner som bidrar 
till deras lärande och utvecklingen av deras förmåga att lösa matematiska problem. Vi ser det 
således som en styrka med vårt material att det förmedlar en nyanserad bild av feedback 
respektive instruktioner i samband med problemlösning i matematik.   
 
Ett forskarlag (Fyfe & Rittle-Johnson) tycks vara oerhört dominerande inom 
forskningsområdet som rör feedback i samband med problemlösning i matematik. Detta ser vi 
som en eventuell svaghet med forskningsområdet. Att vi drar den slutsatsen skulle också både 
möjligtvis och troligtvis kunna vara en svaghet med föreliggande forskningsöversikt som 
beror på hur vi har gått tillväga under våra databassökningar. Om vi ändå antar att detta 
forskarlag är det dominanta inom området menar vi att det är en svaghet då ämnet endast 
behandlats av två individer. Ett begränsat antal individer som forskar inom ett område tror vi 
rent av skulle kunna innebära att dessa forskare i någon mening har monopol på vetenskaplig 
kunskap inom området. Detta är givetvis en brist med tanke på att detta försvårar 
granskningen från andra forskare men även dialogen mellan forskare. Om vårt hypotetiska 
antagande stämmer skulle vi gärna se att andra forskare med hjälp av nya studier bygger 
vidare på den kunskap som erhållits av Fyfe och Rittle-Johnson. Förekomsten av mer 
forskning och fler forskare inom området skulle eventuellt kunna leda till att trovärdigheten i 
Fyfe och Rittle-Johnsons resultat stärks alternativt försvagas om andra resultat erhålls. 
Återigen vill vi poängtera att diskussionen som förs i föreliggande stycke byggs helt på vårt 
hypotetiska antagande. Varför vi endast ser detta antagande som hypotetiskt är för att 
anledningen till att vår översikt kraftigt domineras av ett forskarlag troligtvis beror på hur vi 
gått tillväga i våra databassökningar.            
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Författare Effektiv feedback Effektiv instruktion 
Fyfe, Rittle-Johnson & 
DeCaro (2012) 
 

Forskarna fann att ingen typ 
av feedback var mer effektiv 
än den andra. Mottagligheten 
för feedback oavsett typ 
berodde på elevernas 
förkunskaper. 

 

Fyfe & Rittle-Johnson (2017) 
 

Omedelbar feedback leder 
till högst visade kunskaper, 
men bara över kort tid. Över 
längre tid leder uteblivandet 
av feedback till högst 
resultat.  

 

(Fyfe & Rittle-Johnson 
2016a) 

Feedback oavsett typ kan 
bidra till lärande för elever 
som inte vet vilken strategi 
de ska använda för att lösa ett 
problem. Om en elev redan 
har kunskap om hur den ska 
lösa ett problem behöver den 
inte få feedback.  

 

Fyfe, DeCaro & Rittle-
Johnson (2015) 

För elever med låg 
arbetsminneskapacitet är det 
mer givande att få feedback 
på det svar de angett än att få 
feedback på hur de löst 
problemet. Vilken 
feedbacktyp som är mest 
effektiv beror på den som lär 
in.  

 

Fyfe & Rittle-Johnson 
(2016b) 
 

Omedelbar feedback leder 
till ökade resultat för elever 
med låga förkunskaper.  

 

Alcoholado m.fl (2016) 
 

Studien visar att feedback 
både kan ges både i grupp 
och enskilt utan att elevernas 
lärande påverkas.  

 

Bryant m.fl (2015) 
 

 Forskarna menar att en 
kombination av instruktioner 
via appar och från lärare eller 
bara från lärare är ett bättre 
undervisningsupplägg än om 
instruktion endast ges via 
appar.   

Peltier & Vannest (2016) 
 

 Studien visar att schematisk 
instruktion kan vara ett 



 

 
 

effektivt 
undervisningsupplägg för 
elever med emotionella 
variationer eller andra 
funktionsvariationer 

Jitendra m. fl (2013) 
 

 Studien visar att elever med 
höga förkunskaper kan 
gynnas av schematisk 
instruktion vid lösning av 
matematiska problem.  Det 
kan finnas fördelar med att 
göra den här typen av 
instruktion i mindre grupper.  

Swanson, Orosco & Lussier 
(2014) 

 Studien visar att en 
kombination av muntliga och 
visuella instruktioner eller 
ingen instruktion leder till det 
högsta lärandet.  

 
Bilaga 1. Effektiva former av instruktioner och feedback. Analys av Jack Tegnér. 
 

Bilaga 2 

Författare Effektiv feedback Effektiv instruktion 
Fyfe, Rittle-Johnson & 
DeCaro (2012) 
 

Feedback gynnade inte de 
elever som hade höga 
förkunskaper.  
 
De elever som hade låga 
förkunskaper gynnades av 
feedback, oavsett 
feedbacktyp.   

 

Fyfe & Rittle-Johnson (2017) 
 

Elever gynnades mer av att 
inte få feedback. 

 

(Fyfe & Rittle-Johnson 
2016a) 

Feedback gynnade de elever 
som inte hade kunskaper om 
någon korrekt strategi.  
 
Elever som redan hade 
kunskap om korrekt strategi 
gynnades inte av feedback. 

 

(Fyfe, DeCaro & Rittle-
Johnson 2015) 

Elever med låg 
arbetsminneskapacitet 
gynnades mer av att få 
feedback på angivet svar än 
på vald strategi. 

 

Fyfe & Rittle-Johnson 
(2016b) 
 

Omedelbar feedback 
gynnade elever med låga 
förkunskaper. 

 

Alcoholado m.fl (2016) Studien visade att det inte var  



 

 
 

 någon skillnad vad gäller 
elevernas lärande om 
feedback gavs enskilt eller i 
grupp. 

Bryant m.fl (2015) 
 

 Instruktioner från lärare eller 
en kombination av 
instruktioner via appar och 
från lärare var de mest 
effektiva 
instruktionsformerna. 

Peltier & Vannest (2016) 
 

 Schematisk instruktion under 
problemlösning skulle kunna 
vara en effektiv 
undervisningsmetod för 
elever med emotionella 
variationer eller andra 
funktionsvariationer. 
Ytterligare forskning inom 
området krävs. 

Jitendra m. fl (2013) 
 

 Elever med låga 
förkunskaper gynnades av 
skolans ordinarie 
undervisning. Elever med 
höga förkunskaper gynnades 
av schematisk instruktion.  

Swanson, Orosco & Lussier 
(2014) 

 Studien visar att en 
kombination av muntliga och 
visuella instruktioner eller 
ingen instruktion leder till det 
högsta lärandet. 

 
Bilaga 2. Effektiva former av instruktioner och feedback. Analys av Ilirjana Bajraktari.  
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