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Abstract 

The purpose with this study was to investigate how teachers working in junior highschool use 

feedback when they teach mathematics to their students, and when and how they give 

feedback and how they experience in what grade the feedback affects the students learning. 

The study was performed by me doing eight interviews with mathematic teachers working in 

two different schools.  The result of the study shows that the teachers have different 

perceptions about what should be called feedback and that they also work different with 

feedback to their students. Some of the teachers give their students more traditional feedback 

that doesn´t effects the students substantially while some of the teachers are more conscious 

about modern research in feedback and about its effects and uses some of the examples that 

research have shown given a positive effect on students learning. I also found out that most of 

the teachers that I have interviewed think feedback is something that both is hard and takes a 

lot of time and they want to be better and more effective in using feedback. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur några högstadielärare ger feedback till sina 

elever i matematik samt i vilken grad de upplevde att eleverna använder sig av feedbacken i 

sitt fortsatta lärande. Undersökningen genomfördes genom att jag intervjuade åtta 

matematiklärare, verksamma på två olika högstadieskolor. Studiens resultat visar att lärarna 

både har delade uppfattningar om vad som räknas in i begreppet feedback och att de arbetar 

med feedback på olika sätt. En del lärare ger mer traditionell feedback, vilken inte ger 

speciellt stor påverkan på elevernas lärande. Andra lärare är mer medvetna om feedbackens 

effekter och insatta i aktuell forskning kring feedback. De använder sig i större utsträckning 

av de exempel som forskning visar ger en positiv inverkan på elevernas måluppfyllelse, så 

som utförliga kommentarer och matriser. Jag fick även veta att de allra flesta lärare tycker att 

feedback är både svårt och tar tid och något som de skulle vilja bli bättre och mer effektivare 

på. 

Nyckelord 

Matematik, feedback, lärande, kunskap, återkoppling. 
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Inledning 

Jag har valt att undersöka hur några lärare som arbetar på högstadiet använder sig av feedback 

i sin matematikundervisning, ur ett formativt perspektiv på feedback. På vilket sätt 

feedbacken visar eleverna var de står i förhållande till målet och hur lärarna upplever att 

eleverna påverkas av feedbacken.  

Forskning (bla Wiliam, 2014) har visat att det är svårt att ge effektiv feedback, en hel 

del feedback har liten inverkan på elevernas lärande och den kan till och med vara 

kontraproduktiv. Om eleverna ges fel feedback är risken stor att de ger upp, förkastar 

återkopplingen eller väljer ett enklare mål. Det finns också risk att feedback flyttar elevernas 

mål från långsiktiga till kortsiktiga, (Williams 2014). En viktig aspekt kring hur feedbacken 

påverkar eleverna (Williams 2014) är hur mycket tid eleverna ges till att förstå den och arbeta 

med den. Feedback i matematik består traditionellt sett av poäng eller rätt och fel, forskning 

har visat (Harlen 2004) att denna typ av feedback oftast inte har någon positiv effekt på 

elevernas lärande. Formativ, framåtsyftande, feedback har i flera studier visat sig ge goda 

resultat hos elever. Enligt Hattie och Timperly (2007) ska feedbacken hjälpa eleverna att nå 

framåt genom att besvara frågorna vart ska jag, vart är jag och vad är nästa steg i min 

lärprocess. Detta kräver att eleverna ges möjlighet att arbeta med feedbacken och det kräver 

även att feedbacken är framåtsyftande och att eleverna förstår den.¨ 

Jag vill undersöka hur några lärare på högstadiet arbetar med feedback i matematik, 

vilken slags feedback de ger till sina elever och varför. Jag vill även undersöka hur de 

upplever att feedbacken tas emot av eleverna och vad eleverna ges för förutsättningar för att 

förstå den och använda den i sitt fortsatta arbete. Att jag valt detta ämne beror på att jag tycker 

att rätt slags feedback är något som är viktigt för elevernas lärande men inte tagits upp mer än 

någon enstaka gång under lärarutbildningen. Genom denna studie hoppas jag få insyn i hur 

andra lärare tänker och arbetar och på så sätt få nya erfarenheter och tips som jag sedan kan 

använda mig av i min lärarroll.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka några högstadielärares uppfattning angående hur de ger 

feedback till sina elever, utifrån ett formativt perspektiv på feedback, i matematik samt i 

vilken grad de upplevde att eleverna använder sig av feedbacken i sitt fortsatta lärande. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

Vid vilka tillfällen och hur ger lärarna feedback? 

På vilket sätt visar feedbacken var eleven står i förhållande till målet? 

Hur stort engagemang ägnar eleverna åt feedbacken, enlig lärarna?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Jag har valt att använda följande definition av feedback (Kluger & DeNisi, 1996) ”åtgärder 

vidtagna av en extern/externa aktör/er för att få information om några aspekter av individens 

prestationsförmåga vid utförandet av uppgifter”, s 255. Ordet feedback härstammar från 

ingenjörskonsten där man beskrev en situation där ”information om det aktuella tillståndet 

användes för att ändra systemets framtida tillstånd” (Wiliam, 2014, s 144). Inom skolväsendet 

används begreppet vidare och syftar ibland till all information om hur elever presterat, oavsett 

om det säger något om framtiden eller inte. Den information som borde kallas för feedback är 

den återkoppling som säger något om var eleverna befinner sig och vart de ska i lärprocessen 

(Slemmen & Wille 2013). Avsikten med feedback till eleverna är att få dem att äga sitt eget 

lärande (Jönsson, 2010). Skolverket (2014) skriver att återkoppling fungerar när den kan 

användas av eleven för att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som 

undervisingen syftar till att utveckla. För (Andrade, 2010; Brookhart, 2007) att återkopplingen 

ska stödja elevens lärande ska den vara välutvecklad och gärna innehålla förklaringar, 

exempel och förslag på aktiviteter som eleven kan arbeta med för att öka sin kunskap samt att 

den är återkommande och genomförs ofta. 

Enligt Skolverket handlar feedback om följande: 

 

En återkoppling som stödjer lärandet kännetecknas av att den är framåtblickande 

och tar sin utgångspunkt i den bedömning som gjorts av elevens prestation eller 

förståelse. Den bör vara utvecklad på så sätt att den innehåller information som 

eleven kan använda och den bör präglas av en dialog mellan elev och lärare där 

fokus riktas mot hur eleven ska kunna komma vidare (Skolverket, 2011, s. 17) 

 

Den dagliga återkopplingen som sker i klassrummet under tiden eleverna arbetar med 

uppgifter har effektvärde 0,73. Detta gör den till en av de allra mest effektiva faktorer vi 

känner till för att påverka elevers lärande (Hattie & Timperley 2007). Effektvärde är ett mått 

på olika faktorers påverkan på elevernas resultat (Hattie, 2009). För att få fram effektvärdet 

beräknar man skillnaden mellan medelvärdena i experimentgruppen och kontrollgruppens 

resultat och dividerar detta med standardavvikelsen. För att få en uppfattning av olika 
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effektvärdens storlek betyder ex ett effektvärde på 1,0 att 84 % av eleverna har förbättrat sig 

jämfört med de som inte deltagit i experimentet.  

Många faktorer är med och påverkar effekten av feedback, om den ska bli stark eller 

svag, positiv eller negativ, så det är av yttersta vikt att läraren ger återkoppling på rätt sätt och 

vid rätt tillfälle. Det som har störst betydelse för vilken effekt feedbacken får är om den svarar 

på de tre frågor som Hattie och Timperly (2007) benämner Feed up, Feedback och Feed 

forward, alltså var eleven ska, vad den befinner sig i förhållande till målet samt hur eleven ska 

närma sig målet. Rätt återkoppling möjliggör för eleverna att kunna gå framåt, kartlägga, 

planera, justera, tänka om och på så sätt utöva självreglering på ett realistiskt och balanserat 

sätt. Enligt Hattie och Timperly (2007) ska feedbacken besvara följande frågor: 

- Vart ska jag? Kräver tydliga mål och kriterier. 

- Var är jag i min lärprocess? Återkoppling som visar var eleven står i förhållande till målet 

krävs. 

- Vad är nästa steg i min lärprocess? Konkret återkoppling som pekar framåt behövs. 

Många elever använder inte den återkoppling de får och så länge de inte gör det spelar 

det ingen roll hur bra återkopplingen är för den ger ändå inga effekter på deras lärande 

(Jönsson, 2013). Detta kan enligt Jönsson bero på flera saker så som att återkopplingen inte 

upplevs som meningsfull genom att den inte är framåtsyftande eller så ges ingen möjlighet till 

eleverna att arbeta vidare och utnyttja feedbacken i nya uppgifter. För att förstå sin 

återkoppling behöver eleverna även förstå kunskapskraven och bedömningskriterierna. En 

annan orsak kan vara att eleverna saknar strategier för att utnyttja återkopplingen (Jönsson, 

2013). Carless (2006) skriver att elever behöver lära sig hantera feedback på samma sätt som 

de lär sig ämneskunskaper. Även Jönsson (2013) skriver att läraren inte kan räkna med att alla 

elever vet hur de ska använda sin återkoppling, utan eleverna kan behöva hjälp med att ta 

fram strategier för hur den ska användas. Även i annan litteratur (Ice mfl 2007; Lunt & 

Curran, 2010), beskrivs det som ett omfattande problem att eleverna inte förstår 

återkopplingen som läraren ger. För att eleverna ska använda sin feedback är det alltså viktigt 

att den är framåtsyftande, att eleverna ges möjlighet att använda den i nya uppgifter, att 

undervisningen innehåller moment där eleverna lär sig hantera sin återkoppling och att de är 

insatta i de kunskaps- och bedömningskriterier som finns för att de ska förstå vad feedbacken 

syftar till.  
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En studie gjord av Elawar och Corno (1985) visar vilken kraft feedbacken har för 

elevernas lärande. Studien jämförde elever som fick konstruktiv feedback med elever i en 

kontrollgrupp. Jämförelsen visade att de elever som fick konstruktiv feedback lärde sig två 

gånger så snabbt som eleverna i kontrollgruppen. En annan positiv följd av den konstruktiva 

feedbacken var att lärandet skedde på alla prestationsnivåer, attityderna till matematik blev 

mer positiv samt att klyftan mellan pojkar och flickor minskade. Butler (1988, 1987) har 

genomfört två studier där eleverna fått arbeta med tankeuppgifter. Vid studien som 

genomfördes 1988 fick en del elever feedback som kommentarer, en del fick poäng och en 

tredje grupp fick både poäng och kommentarer. Studien visade att de som bara fått poäng inte 

gjorde några förbättringar till nästa tillfälle. När eleverna blev tillfrågade om de ville arbeta 

vidare med liknande uppgifter svarade de som fått höga poäng ja medan de som fått låga 

poäng svarade nej. När eleverna fick poäng var de också snabba med att jämföra poängen 

med varandra, något som kan bidra till en sämre självkänsla och känsla av misslyckande hos 

den elev som inte lyckats så bra. I elevgruppen som fått kommentarer ökades prestationerna 

med i genomsnitt 30 procent från den första lektionen till den andra och alla elever i gruppen 

sa att de ville arbeta vidare med liknande uppgifter.  En förvånande upptäckt som studien 

gjorde var att de elever som fick feedback som både kommentarer och poäng, fick samma 

effekt som för de elever som endast fick poäng. Detta förklaras genom att eleverna som fick 

höga poäng inte ansåg sig behöva läsa kommentarerna och de elever som fick låga poäng ville 

inte läsa dem. Detta visar alltså att om lärarna skriver utförliga och bra kommentarer till sina 

elever och dessutom sätter poäng, så slösar de bort sin tid, de kan lika gärna endast sätta 

poäng eftersom effekten kommer bli densamma. Kombinationen kommentarer och poäng är 

antagligen ändå den vanligaste formen av feedback till elever.   

Användningen av poäng eller betyg som feedback kan skada elevernas inre motivation 

eftersom deras yttre motivation uppmuntras (Harlen 2004).  Lundahl säger följande ”För att 

en bedömning ska hjälpa eleven att lära sig så måste eleven förstå varför det blev fel och hur 

han eller hon ska göra för att det inte ska bli fel nästa gång. För detta är siffrorna ingen hjälp 

och kan till och med vara i vägen” (Lundahl, 2011). Summativ feedback som poäng på ett 

prov eller ett betyg summerar endast elevens prestation och berättar inte någonting om hur 

eleven ska arbeta vidare för att öka sin prestation (Jönsson, 2010). ”Betyg innehåller inte 

tillräckligt med information för att stödja elevernas lärande, utan kan istället ge negativa 

effekter på elevernas lärande, motivation och självbild” (Jönsson, 2010, s 42). Poäng betonar 
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konkurrens och inte personlig utveckling (Hodgen & Wiliam, 2011), det motiverar inte de 

lågpresterande och ger ingen utmaning till de högpresterande. Hodgen och Wiliam (2011) 

kommer med flera konkreta tips på hur man som lärare kan ge eleverna effektiv feedback och 

skriver bland annat att man kan ge eleverna möjlighet att hitta sina egna misstag, ge dem tips 

på hur de kan utveckla sina metoder samt uppmuntra dem till att reflektera. De skriver också 

att läraren måste ge eleven tid att läsa igenom och reagera på feedbacken. Att ge eleverna 

möjlighet att diskutera feedbacken med andra elever samt få den förklarad av läraren eller en 

kamrat är positivt för lärandet. Eleverna bör också ges möjlighet att skriva egna anteckningar 

på vad de behöver arbeta vidare med. Återkoppling ska portioneras ut i lagom doser och inte 

innehålla överflödig information för att inte riskera att det blir för mycket för eleverna att 

hantera (Shute, 2008).  

I Butlers (1987) studie fick 200 femte- och sjätteklassare arbeta med olika 

tankeuppgifter, därefter fick de fyra olika typer av feedback innan de vid lektion två fick 

fortsätta sitt arbete. Feedbacken som gavs var kommentarer, betyg, skriftligt beröm och ingen 

feedback alls. Resultaten blev att de elever som fått kommentarer förbättrade sina resultat 

väsentligt, medan de som fått betyg eller beröm inte hade gjort mer framsteg än de som inte 

hade fått någon feedback alls. Studiens resultat gällande beröm stämmer väl överrens med 

forskning gjord på 1970-talet (Good & Grouws, 1975) som visar att de bästa lärarna verkar 

berömma mindre än genomsnittet. Williams skriver (2013) att nyckelidén betyder ibland att 

mindre är mer (engelskans less is more) vad gäller feedback och beröm.  

En annan studie rör fjärdeklassare som fick matematiska uppgifter som krävde 

resonemang och där eleverna fick olika slags stöttning. Hälften av eleverna fick stöd när de 

körde fast medan den andra hälften fick en fullständig lösning på problemet som de fastnat på 

och sedan fick de ett nytt problem att arbeta med. Studien visade att de elever som fick stöd 

när de körde fast lärde sig mer och mindes bättre än de som fick fullständiga lösningar (Day 

& Cordón, 1993). Enligt Dylan Wiliam (2014) är inte detta förvånande, eftersom de som fick 

de fullständiga lösningarna blev fråntagna tillfället att lära sig. Wiliam anser också att lärare 

bör blanda sig i så lite som möjligt, bara precis så mycket som krävs för att eleverna ska 

komma igång igen, eftersom det både främjar lärandet och sparar lärartid.  

Feedback kan ha en negativ inverkan på lärandet, det visar Kluger och DeNisis (1996) 

arbete där de noga valde ut och granskade studier som gjorts om effekterna på feedback på 

skolor, colleges och arbetsplatser under nittio år. De kom fram till att nästan två femtedelar 
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(50 av 131) av studierna visade att deltagarna skulle presterat bättre om de inte fått någon 

feedback. Kruger och DeNisi granskade studierna för att avgöra när feedback förbättrar 

prestationer och när den inte gör det. De lade märke till att när feedback uppmärksammar en 

skillnad mellan individens aktuella prestation och målet, beror feedbackens påverkan på om 

de aktuella prestationerna är högre eller lägre än målet. Wiliam (2014) skriver att om en 

individ får reda på att hen redan nått målet kan fyra olika saker inträffa, individen kan ändra 

målet till något mer krävande, individen kan anstränga sig mindre, målet kan kännas värdelöst 

eller feedbacken irrelevant. Om feedbacken berättar att individen har en bit kvar för att nå 

målet kan också fyra olika saker inträffa, individen ändrar målet till något mindre krävande, 

målet överges helt och hållet, feedbacken förkastas eller så kan individen öka sin prestation 

för att nå målet.  Feedback kan alltså skapa åtta olika reaktioner, varav endast två är positiva, 

att målet höjs till något mer krävande eller att eleven ökar sin prestation. Kluger och DeNisi 

(1996) skriver att det är i princip omöjligt att kunna förutspå vilken av ovanstående reaktioner 

som kan uppstå till följd av feedback. Vilken effekt feedbacken får beror på den som får 

återkopplingen, vilken slags uppgift återkopplingen avser och mottagarens uppfattning om 

den person som gett återkopplingen.  

Enligt Dweck (2000) kan framgång bero på inre faktorer, relaterade till individen, eller 

yttre faktorer. Eleverna anser att framgång kan vara stabil och långvarig respektive instabil 

och övergående, exempelvis tur. De elever som lyckas bäst är de som genomgående beskriver 

både framgång och misslyckande med inre, instabila orsaker. Alltså att framgången beror på 

dem själva och att det är något de kan göra något åt. Wiliam (2014) skriver att lärandet i våra 

klassrum skulle förbättras avsevärt om eleverna anammade följande:” Det beror på mig själv, 

och jag kan göra något åt det” (s 131). Wiliam (2014) beskriver en svårighet med feedback 

och det är att elever kan tolka feedbacken på olika sätt beroende på elevens inställning: ”En 

elev kan tolka feedback som ett budskap ”Du är inte tillräckligt smart”, medan en annan kan 

tolka samma feedback som ”Du är inte tillräckligt smart – ännu” (s 132). Wiliam (2014) 

skriver också om att elever kan se sin förmåga antingen som något förutbestämt eller som 

något växande. Elever som ser förmågan som något växande ser varje utmaning som ett 

tillfälle att lära och försöka bli bättre, medan elever som ser sin förmåga som något konstant 

kan undvika utmaningar för att de inte vill misslyckas. För att motivera elever är det viktigt att 

den feedback som eleverna får stärker synen på att förmåga är något som utvecklas när man 

arbetar, det är något växande och inte något förutbestämt. ”Elever som har uppfattningen att 
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ett bra studieresultat beror på dem själva och inte på olika faktorer i omgivningen har ett stort 

försprång jämfört med andra elever” (Måhlberg & Sjöblom, 2004, s 64). 

Hattie och Timperly (2007) har utifrån studier om återkoppling skapat en modell av fyra 

olika nivåer, som återkoppling kan ges i relation till. Återkoppling på uppgiftsnivå, ofta 

knuten till fakta- och begreppskunskaper, blir effektiv om den gör eleven uppmärksam på 

saker som kan användas även utöver den specifika uppgiften. Återkoppling på processnivå, 

knuten till process- och färdighetskunskaper, är mer effektiv än återkoppling på uppgiftsnivå 

när det gäller elevers lärande på ett djupare plan än enbart minneskunskaper. Denna 

återkoppling kan hjälpa eleverna att prestera bättre på kommande uppgifter, om de vet hur de 

ska hantera återkopplingen de får (Jönsson, 2010). Återkopplingen är generaliserbar till andra 

uppgifter vilket gör att den kan stödja elevens lärande på ett bättre sätt än den 

uppgiftsrelaterade återkopplingen (Skolverket, 2011). Återkoppling på metakognitiv nivå, 

handlar om strategier för att reglera lärandet, bland annat hur eleverna själva bedömer sina 

egna prestationer. Den ska stärka elevens tilltro till den egna förmågan och vilja att själv gå 

vidare i sitt lärande (Skolverket, 2011). Eleven ska också (Jönsson, 2010) kunna använda 

tidigare erfarenheter och gensvar i nya uppgifter.  

En viktig punkt är att återkopplingen ska fokusera på uppgiften – inte på eleven som 

person (Jönsson, 2013). Detta tar även Skolverket upp och skriver att återkopplingen inte får 

bli för generell och allmängiltig, då blir det för abstrakt för eleverna, utan ha en tydlig 

koppling till ämnet eller arbetsuppgiften (2011). Den mest effektiva återkopplingen är den 

som kan generaliseras till andra uppgifter eller som riktas mot att stärka elevens förmåga att 

driva det egna arbetet framåt (Skolverket, 2011). 

Återkoppling på personlig nivå, ofta beröm eller kritik för olika slags beteenden, är 

vanlig i skolan, den har sällan någon effekt på lärandet eftersom den inte innehåller någon 

relevant information för detta syfte (Hattie & Timperly, 2007). Just effekterna av beröm är 

oförutsägbara och därför bör man som lärare vara sparsam med det. Heyer och Hull (2014) 

skriver om vikten av tydlig feedback som är kopplat till läroplanen, ett ord som ”Bra!” ex kan 

lätt missuppfattas eftersom det inte framgår vad som är bra. I sin feedback behöver läraren 

tala om vilken kvalitet som visats i förhållande till kunskapskraven och vad som behöver 

fortsätta utvecklas. Lundahl (2012) skriver att det inte är elevens personliga egenskaper som 

ska bedömas, så som om den är duktig eller smart, detta kan i sådana fall ha negativa effekter 
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på elevens fortsatta lärande i form av stress och beroende av yttre bekräftelse samt hämma 

kreativitet och problemlösningsförmåga och ge upphov till fusk.  

Det har förekommit många olika tankar och åsikter kring beröm (Hattie & Yates, 2014), 

men beröm hjälper inte elevernas lärande. ”Om vi vill skapa människor som saknar 

uthållighet och självkontroll, som är vana vid omedelbar belöning som utgångsläge, då är den 

känd teknik att belöna dem vid varje tillfälle som erbjuds” (Hattie & Yates, 2014, s 92). Det är 

viktigt att i klassrummet skapa en positiv atmosfär som bygger på ömsesidig respekt, detta får 

dock inte likställas med överdrivet mycket beröm. Att ge elever beröm för deras intelligens 

eller annat som drar uppmärksamheten till förmåga som en begränsad resurs, har visat sig få 

konsekvenser så som att viljan att prova nya problem minskar på grund av risken att 

misslyckas. Att ge lite beröm då och då kan vara bra för arbetsklimatet, men det är viktigt att 

som lärare vara medveten om berömmets effekt.  Målberg och Sjöblom (2004) skriver att det 

är viktigt att positiv feedback ges till elever som gör något i rätt riktning, för att de ska få ny 

energi att anstränga sig ytterligare. Positiv feedback ger eleverna ökat självförtroende och 

klasskamraterna som uppfattar den positiva feedbacken kommer ta efter beteendet för att i sin 

tur få samma uppmärksamhet. Vill man använda sig av beröm bör det ges under tiden eleven 

arbetar eller strax efter.  

Något som visat sig vara effektfullt är indirekt beröm, då man ger beröm genom andras 

ögon genom att säga ex ”Vad tror du din nya lärare märker som säger henne att du gör 

framsteg?” (Målberg och Sjöblom, 2014, s 60). Att indirekt beröm är effektivt beror på att den 

leder till att eleven själv får upptäcka sina egna resurser vilket i sin tur leder till att eleven lär 

sig värdera sina resurser och förmågor och på så sätt förstärka sig själv. En viktig punkt är att 

återkopplingen ska fokusera på uppgiften – inte på eleven som person (Jönsson, 2013). 

Black och Wiliam (1998) skriver att det är viktigt att feedback ska vara framåtsyftande. 

Istället för att feedback visar vad som är fel i de gjorda uppgifterna ska kommentarerna 

formuleras så att eleverna får reda på vad de ska göra för att förbättra sitt lärande i framtiden. 

Eleverna är inte ”intresserade av utvärderande dissekeringar av sina tidigare arbeten om det 

inte finns en kristallklar vägledning för nästa utmaning och hur man bäst når dig” (Hattie & 

Yates, 2014, s 95). Wiliam (2014) skriver att ”Hemligheten med effektiv feedback är att det 

inte räcker med att säga vad som är fel. Effektiv feedback måste ge recept för framtida 

åtgärder” (s 134). Detta innebär alltså att poäng som feedback inom matematikundervisningen 

inte är effektiv feedback, eftersom det endast visar på vad eleverna gjort fel och inte säger 
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något om vad eleverna ska göra för att förbättra sina prestationer.  Wiliam (2014) gör flera 

jämförelser med idrottstränare, där det inte räcker med att klargöra det nuvarande tillståndet 

och målet, utan tränaren måste berätta/visa hur idrottaren tar sig till målet. Wiliam 

sammanfattar forskning kring feedback i teoretiska ämnen till en idé: ”feedback måste 

generera tänkande”(2014, s. 135). Den typ av återkoppling som hjälper eleverna att ta ansvar 

för sitt eget lärande kan ge stora positiva effekter på elevernas prestationer (Kluger & DeNisi, 

1996). ”Återkoppling behöver engagera eleverna så att de måste tänka själva, om man vill 

stödja deras lärande” (Jönsson, 2013 s. 92).  

Wilam (2014) skriver att en grundläggande princip för effektiv feedback är att den ska 

ge mer arbete för mottagaren än för givaren, samt att feedback ska vara något konkret och 

fokuserat. Mindre feedback får ofta större verkan för att den är mer fokuserad. För att 

återkopplingen (Heyer och Hull, 2014) ska vara så effektiv som möjligt, bör den ges så snart 

som möjligt efter avslutad uppgift och så ofta som möjligt under tiden eleverna arbetar.  

Ytterligare en sak som William (2014) nämner är att feedbacken ska vara relaterad till de 

lärande mål som satts upp tillsammans med eleverna. Det är viktigt att feedbacken relaterar 

till bedömningsmatrisen, lärandemålet eller kriterierna, något som kan tyckas självklart, vilket 

det dock inte alltid är i praktiken. Han ger också ett konkret tips till lärare som undervisar i 

matematik, där feedback som poäng är vanligt förekommande. Om man bara sätter rätt eller 

fel vid de lösta uppgifterna genererar inte feedbacken speciellt mycket tänkande. Wiliams tips 

är att istället skriva ”Fem av dessa är fel. Hitta dem och fixa dem.” Denna typ av feedback 

genererar tänkande, är konkret och fokuserad samt tar med tid för mottagaren än för givaren. 

Studier visar på att det ibland inte räcker med en förklaring utan att det kan krävas konkreta 

exempel och ytterligare uppgifter för att visa på hur en bättre prestation kan se ut (Nyquist, 

2003). Bedömningsmatriser kan hjälpa till i återkopplingsprocessen (Jönsson, 2010) genom 

att visa på ”här är du, hit ska du”. Matrisen som används ska vara anpassad så att den riktar 

sig mot uppgiften och inte mot eleven som person. 

         Det finns en diskussion gällande om återkopplingen ska vara positiv eller negativ. 

Forskning visar att både positiv och negativ återkoppling tycks ha goda effekter på elevernas 

lärande (Kluger & DeNisi, 1996). Elever efterlyser en balans mellan positiva och negativa 

kommentarer (Weaver, 2006). För osäkra och lågpresterande elever kan det gälla att negativ 

återkoppling är nedslående och påverka motivationen negativt (Hattie & Timperly, 2007). 

Därför, enligt Shute, (2008) kan det finnas en skillnad i hur återkopplingen bör ges till hög- 
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respektive lågpresterande elever. Hattie och Yates (2014) skriver att lärare uppger att de ger 

mycket feedback på elevernas arbete, men eleverna upplever inte samma sak. Det som 

eleverna efterfrågar är feedback på hur det ska förbättra sitt arbete så att de lyckas bättre nästa 

gång. I studien berättar eleverna att de inte vill ha kritik, trots detta är negativ feedback 

vanligt förekommande då lärarna gärna vill rätta till elevernas misstag. Författarna skriver att 

vi mentalt uppväger en dålig händelse mot fyra eller fem bra händelser, då förstår vi att det 

blir jobbigt för eleverna att få flera negativa kommentarer 

          Det råder delade meningar inom forskningen vad gäller om feedback ska ges muntligt 

eller skriftligt. Shute (2008) skriver att muntlig återkoppling bör undvikas då den kan 

uppfattas som mer personlig och på så sätt avleda uppmärksamheten från uppgiften till att 

istället fokusera på den personliga nivån. Skriftlig återkoppling upplevs som mer neutral och 

ger bättre effekt. Samtidigt visar studier (Ice mfl 2007; Lunt & Curran, 2010) att om läraren 

spelar in sina kommentarer som ljudfiler istället för att formulera sig i text, så förstår och 

använder sig eleverna av feedbacken i större utsträckning. Vidare skriver Heyer och Hull 

(2014) att feedbacken bör vara skriftlig för att kunna följas upp under tid och även fungera 

som dokumentation över elevens utveckling.  

          Något som är uppenbart är elevernas behov av individuellt anpassad återkoppling, 

Hattie och Yates (2014) visar dock på att många lärare har mekaniska rättningsrutiner och 

återkoppling. Författarna skriver att nybörjare behöver ha återkoppling baserad på 

ämneskunskaper (korrigerande), elever på medelnivå behöver på återkoppling baserat på de 

metoder och strategier som används (processinriktad). Elever som befinner sig på mer 

avancerad nivå behöver få återkoppling som rör självreglerande och begreppsinriktat lärande 

(konceptuell). Hattie och Yates (2014) gör en intressant liknelse, de liknar klassrummet med 

ett dataspel utan återkoppling, där eleverna inte vet vad de strävar efter eller när de lyckas och 

som inte är på rätt svårighetsnivå och därmed inte ger rätt utmaning. 

Hattie och Yates (2014) har sammanfattat litteratur som rör effektiv användning av 

återkoppling och uppmärksammat följande: 

1. Det är viktigt att fokusera på hur återkopplingen tas emot snarare än på hur den ges. 

2. Återkoppling blir effektiv när den gör kriterierna för hur man når inlärningsmålen tyd-

liga för den lärande. 

3. Återkoppling blir effektiv när den riktar in elevens uppmärksamhet på uppgiften och 

effektiva uppgiftsrelaterade strategier, men bort från självfokusering.  
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4. Återkoppling måste engagera eleverna vid eller strax ovanför deras aktuella nivå. 

5. Återkoppling ska utmana eleven att anstränga sig att sätta upp utmanande mål. 

6. Elevens miljö måste vara öppen för fel och för avsaknad av bekräftelse (diskonfirmat-

ion). 

7. Kamratåterkoppling är en värdefull plattform för utvecklande samtal. Om de får till-

fälle lär sig eleverna lätt lämpliga metoder och regler för att ta respektfull kamratåter-

koppling i anspråk. 

8. Återkoppling visar lärare på brister i deras undervisning och kan leda till att de an-

stränger sig att förbättra undervisningsmetoderna. 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att analysera mitt resultat utifrån Lundahls (2011) teori kring feedback, att eleven 

måste förstå varför det blev fel och hur hen ska göra för att det inte ska bli fel nästa gång, för 

att bedömningen ska hjälpa eleven att närma sig målet. Lundahl beskriver sin teori som en 

GPS, feedbacken måste berätta för eleverna var de befinner sig, vart de ska och hur de ska ta 

tas dit, för att eleverna ska kunna använda sig av den för fortsatt lärande. Denna slags 

feedback är den som kallas formativ feedback. Att eleverna tilldelas rätt och fel på prov visar 

enligt Lundahl endast att vissa svar är fel, det säger inte något om hur eleverna ska göra nästa 

gång. Denna slags feedback kallas för summativ och har inte lika stort värde som den 

formativa.  

          Enligt Lundahl är det hur vi använder bedömningen som avgör om den blir formativ 

eller summativ. Formativ bedömning formar processen, den kan visa läraren att 

undervisningen behöver ändras och eleverna att de behöver ändra sitt tänkande. Den 

summativa bedömningen sker när lärandet är avslutat, ex i form av betyg. 

          Det är viktigt att läraren synliggör elevernas lärande och detta ska göras ofta för att det 

ska få så stor effekt som möjligt. Lundahl betonar att det är viktigt att synliggöra lärandet 

medan det fortfarande finns en chans att påverka det. Alltså blir den dagliga informella 

återkopplingen viktigare än betyg och skriftliga kommentarer efter att ett område är avslutat. 

         Enligt Lundahl är det viktigt läraren vid minst ett tillfälle varje lektion uppmärksammar 

eleverna och ser vad de gör för fel och varför och därifrån hjälper dem vidare. Detta innebär 

att den dagliga muntliga feedbacken i klassrummet, blir av yttersta vikt för elevernas lärande. 

Lundahl skriver att läraren bör gå runt och iaktta eleverna för att kunna upptäcka när eleverna 
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sitter fast med någon uppgift. Sedan behöver läraren förstå varför eleven fastnat och ge hjälp 

så att eleven kommer vidare. Detta bör göras så ofta som möjligt då formativ bedömning är 

som mest effektiv om den äger rum hela tiden.  

          Det är viktigt med bedömning som synliggör lärandet medan det ännu går att påverka, 

alltså behövs annan bedömning än betyg och kommentarer efter genomförda prov. För att 

eleverna ska lära sig känna igen svar och lösningar av olika kvalitet kan man, enligt Lundahl, 

med fördel använda sig av olika elevexempel i sin undervisning där eleverna själva får 

diskutera och värdera lösningar av olika kvalitét. En annan fördel med denna typ av 

undervisning är att eleverna får ta del av och dela med sig av olika strategier för att lösa 

uppgifter. 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

Val av metod 

I min undersökning kommer jag undersöka människors uppfattningar och syn på sitt arbete, 

till denna typ av undersökning lämpar sig kvalitativ metod bäst (Ahrne, 2011). I denna typ av 

studie är utgångspunkten att verkligheten uppfattas på olika sätt och att det inte finns någon 

absolut sanning, detta gör att man inte kan ställa sina frågor genom en enkät, utan man 

behöver få djupare svar (Mc Cracken, 1988). När man genomför en kvalitativ studie börjar 

man med att göra litteratursökningar för att lära sig mer om vad som redan är känt kring det 

som ska undersökas, data samlas in och analyseras, sedan sammanställer man resultaten och 

diskuterar dem med bakgrund av vad som redan var känt. Det finns olika metoder att välja på 

när man jobbar med kvalitativ metod: semistrukturerade intervjuer, gruppintervjuer och 

observationer. 

          I mitt arbete kommer jag använda mig av semistrukturerade intervjuer med en person i 

taget, för att få svar på mina frågeställningar. Enligt Johansson och Svedner (2006) ger 

intervjuer ofta intressant information om hur lärare ser på undervisning och målsättning. 

Kvalitativa intervjuer ger djupgående information och det är därför jag har valt den typen av 

intervju. 
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Kvalitativ intervju  

Den största utmaningen med kvalitativa intervjuer är att få den intervjuade att ge så 

uttömande svar som möjligt, för att lyckas med detta måste frågorna anpassas efter hur varje 

intervju ser ut så att den intervjuade tar upp allt som denne vill tillföra. Detta innebär att man 

inte enbart kan ställa förutbestämda frågor i tur och ordning, utan man måste var lyhörd för 

vad den intervjuade svarar och anpassa följdfrågorna efter svaren, risken är annars att det 

övergår i en strukturerad intervju eller en muntlig enkät. Den kvalitativa intervjun är en 

balansgång mellan de två nämnda formerna och det osystematiska samtalet. Patel och 

Davidsson (2011) skriver att intervjun ska ha en viss grad av standardisering och 

strukturering, för att den ska relatera till syftet. Med standardisering menas att i vilken grad 

den som leder intervjun kan ändra formulering och ordning på frågorna under intervjun. 

Strukturering handlar om hur stort utrymme den intervjuade ges. Låg grad av både 

standardisering och strukturering ökar chansen att komma åt den intervjuades egna tankar och 

åsikter, något som används vid kvalitativa intervjuer. Därför ska den intervjuade ges stort 

svarsutrymme och den som leder intervjun ska ha möjlighet att ställa följdfrågor.  

Vid kvalitativa intervjuer är det av största vikt hur frågorna formuleras, för 

allmänt formulerade frågor riskerar att ge intetsägande svar. Det är viktigt att ha konkreta 

frågor om den intervjuades erfarenheter. Varför-frågor bör undvikas av anledningen att de kan 

sätta den intervjuade i försvarsställning och skapa förväntningseffekter. Att ”som man frågar 

får man svar” dvs att frågans undertext antyder vad man vill ha till svar, är den allvarligaste 

svagheten med kvalitativa intervjuer. Även utbildade intervjuare har svårt att undvika att deras 

åsikt om ämnet påverkar svaren (Chadwick, Bahr & Albeercht 1984).  

Det är viktigt att tid och eftertanke ges till hur intervjufrågorna formuleras, 

eftersom detta kan ge olika bild av begreppens, som nämns under intervjun exempelvis 

feedback, innebörd. För att den intervjuade inte ska påverkas utan kunna svara sanningsenligt 

och med sin egen åsikt, är det viktigt att intervjuarens åsikter inte lyser igenom i frågorna 

(Johansson & Svedner, 2006). Frågorna bör vara enkelt formulerade så att de inte kan 

misstolkas och de ska heller inte vara varken ledande eller vägledande. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att man som intervjuare inte får ha några fördomar eller försöka bekräfta 

allmänna åsikter i sin intervju.  
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Analysmetod 

Johansson och Svedner (2006) beskriver tre analysmetoder utifrån kvalitativa intervjuer: att 

särskilja uppfattningar, att analysera utvalda, representativa individer och att dela upp 

individerna i grupper efter uppfattningar. Jag har valt att dela upp de intervjuade lärarna i 

grupper efter deras uppfattningar och valt att redovisa dessa uppfattningar och olika arbetssätt 

i mitt resultat. Jag hade som mål att hitta både likheter och variationer i hur lärarna upplever 

och uppfattar feedback i matematik. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet vid kvalitativa intervjuer handlar framförallt om metoden som använts verkligen 

undersökt det som den var tänkt att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Min uppfattning 

är att så är fallet i mitt arbete, metoden som jag använt har undersökt det jag hade som avsikt 

att undersöka, nämligen hur lärare som undervisar på högstadiet ger feedback i ämnet 

matematik och hur det upplever att feedbacken påverkar elevernas lärande. Hög reliabilitet 

betyder att om en liknande undersökning görs av någon annan bör denna ge i huvudsak 

samma resultat (Britton, Garmo, 2002). Alltså handlar det om tillförlitligheten hos en 

mätning, att resultatet ska bli detsamma vid upprepade mätningar och om oberoende av vem 

som gör undersökningen. Reliabilitet handlar också transkriberingen av intervjuerna, den ska 

se likadan ut om den genomförts av en annan person.  

          Jag anser att undersökningen håller hög reliabilitet, då jag tycker jag varit objektiv 

under mina intervjuer och försökt att inte påverka lärarna under intervjuerna. Under 

transkriberingen av intervjuerna har jag endast fokuserat på vad som sagts under intervjun och 

inga egna tolkningar gjorts.  

 

Etiska utgångspunkter 

När man ska genomföra en vetenskaplig undersökning ska man jämföra värdet av kunskapen 

man förväntar sig komma fram till med de möjliga negativa konsekvenser som undersökning-

en kan medföra för uppgiftslämnarna. För att undvika detta har Vetenskapsrådet, 2002, fast-

ställt fyra huvudkrav att utgå från, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet och nyttjandekravet.  
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          Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska informeras om studi-

ens syfte, deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna 

ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de skulle vilja. 

Detta krav tillgodosåg jag genom att berätta om syftet, uppgiften och villkoren i både mailet 

jag skickade ut och jag berättade det även före intervjuerna startade. Jag sa före intervjun att 

den intervjuade när som helst kunde avbryta om hen skulle vilja. Jag informerade också att 

det insamlade materialet endast skulle komma att användas i min undersökning och inte till 

något annat. 

          Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning har rätt att bestämma 

över sin medverkan, de ska alltså lämna sitt samtycke. Eftersom deltagarna i min undersök-

ning själva var aktiva, fick alla lämna samtycke före intervjuerna startade.  

          Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet 

och att obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifter. Jag har i mitt arbete inte hanterat 

några personuppgifter, förutom epost-adresser och de är sparade på min dator som endast jag 

kan logga in på. Vidare har jag sett till att de intervjuade är anonyma genom hela processen 

och det går heller inte i det färdiga arbetet att identifiera någon av de medverkande. 

          Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in i studien endast får användas 

för forskning. All data som jag samlat in har använts i mitt examensarbete och inte i något 

annat syfte. Detta gäller även personuppgifter så som namn och epostadresser. 

 

Urval 

När man väljer ut personer till kvalitativa intervjuer är det bra att välja personer som är så 

olika varandra som möjligt, för att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av det 

man vill undersöka. Det är bra om de personer som väljs ut har mycket att berätta om det som 

ska studeras. Antalet personer som väljs ut är oftast få, eftersom man undersöker var och en 

detaljerat och på djupet.  

          De personer som jag valt att intervjua är åtta stycken lärare som undervisar i matematik 

på högstadiet. Enligt Britton och Garmo (2002) ökar reliabiliteten med större urval, därför har 

jag valt så många lärare som möjligt utan att det ska ta alltför mycket tid. Genom att välja 

lärare som arbetar på två olika skolor får jag möjlighet att jämföra skillnader och likheter 

mellan skolorna. De två högstadieskolorna ligger i två grannkommuner i södra Sverige, att jag 
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valt dessa två skolor beror på att de ligger geografisk lättillgängligt för mig. De lärare som 

valts ut är lärare som är behöriga i matematik samt undervisar i ämnet på högstadiet.  
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Genomförande 
 
Jag spelade in intervjuerna med diktafon för att de efteråt skulle kunna skrivas ner och 

avkodas så att den intervjuades identitet inte skulle kunna spåras. Åtta lärare intervjuades och 

de blev informerade om att de blev inspelade och fick godkänna detta innan vi startade. Att 

jag valde att spela in mina intervjuer beror på att det är svårt att hinna med att anteckna allt 

den intervjuade säger och genom att spela in intervjuerna kunde jag lyssna på dem flera 

gånger under min analys, vilket jag tycker är en fördel. De intervjuade blev informerad om 

syftet med mitt arbete och att den intervjuade skulle vara helt anonym efter avkodningen och 

att det i det slutliga arbetet inte kan gå att spåra vem som svarat vad. De intervjuade fick inte 

reda på mina konkreta frågor före intervjun, detta för att jag vill ha spontana svar på hur de 

arbetar och inte förbereda ”rätta svar”. Jag ställde öppna frågor där den intervjuade själv fick 

berätta om sitt arbete med feedback och jag var förberedd med olika följdfrågor beroende på 

vad den intervjuade berättade. En sak som Johansson och Svedner (2006) skriver är att det är 

viktigt att göra pauser, så att den intervjuade får chans att lämna så uttömmande svar som 

möjligt, detta är något jag tänkte på att göra under intervjuerna.   

          Jag kontaktade rektorerna på de två högstadieskolorna för att få e-post adresser till de 

behöriga lärare som undervisade i matematik. Sedan kontaktade jag lärarna via e-post och 

berättade om mitt arbete samt ställde frågan om de ville ställa upp på en intervju. Intervjuerna 

genomfördes på de två skolorna och spelades in med hjälp av en diktafon. Lärarna fick innan 

intervjuerna startade ge sitt samtycke till att de blev inspelade och informerade om att de när 

som helst kunde välja att avbryta intervjun. För att inte glömma bort de följdfrågor som jag 

kom på under intervjuernas gång som jag ville ställa efter att den intervjuade svarat på en 

fråga, gjorde jag anteckningar under intervjun. Detta gav även naturliga pauser under 

intervjun vilket hjälpte till att få så utömmande svar som möjligt från den intervjuade. Under 

intervjun utgick jag från mina öppna frågor, vilka ibland omformulerades och gick in i 

varandra beroende på hur den intervjuade svarade. Olika svar och berättelser från de 

intervjuade ledde också till olika följdfrågor från mig, för att fördjupa eller förtydliga lärarnas 

svar.  

          För att ge de intervjuade möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och berätta om hur de 

arbetade försökte jag ställa så öppna frågor som möjligt och därefter anpassa följdfrågorna 

utifrån de intervjuades berättelser. Detta innebar att följdfrågorna kunde bli olika från intervju 
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till intervju, men att jag ändå fick svar på mina frågeställningar under varje intervju. Jag har 

försökt att undvika ledande frågor för att inte påverka de intervjuade. 

          När jag analyserade mina intervjuer började jag med att skriva nyckelord i margnialen 

på transkriberingarna, för att få en överblick av vad som sades. Jag gjorde även en 

sammanfattning av varje intervju för att få det mer överskådligt under de jämförelser jag 

senare skulle komma att göra mellan dem. Med hjälp av nyckelorden letade jag sedan efter 

teman som senare skulle underlätta mina grupperingar av lärarna efter deras uppfattningar och 

upplevelser av feedback.  

  



 

20 

 

Resultat och analys 
 

I denna del kommer resultatet från undersökningen presenteras. Här har jag satt olika rubriker 

som representerar mina frågeställningar och under varje rubrik har jag tagit upp det väsentliga 

från de genomförda intervjuerna. När man bearbetar kvalitativa intervjuer ska man, enligt 

Patel och Davidsson (1994) hitta teman, mönster och kategorier för att skapa grunden till re-

sultatet. Det är den metod jag använt när jag redovisat mitt resultat.  

Presentation av de intervjuade lärarna 

Här kommer en kort presentation av de lärare som jag intervjuat, jag har valt att döpa dem till 

bokstäverna A-H. Lärare A , C och D arbetar på samma skola, den enda högstadieskolan i en 

liten kommun. Lärare A är 43 år och har arbetat som lärare i knappt 20 år. Lärare C är 47 år 

och har arbetat som lärare i två år. Lärare D är 35 år och har arbetat som lärare i nio år. Lärare 

B, E, F, G och H arbetar på samma skola, även denna skola är den enda högstadieskolan i en 

kommun som är något större än den första, men fortfarande en liten kommun. Lärare B är 29 

år och har arbetat som lärare i två år. Lärare E är 63 år och har arbetat som lärare i drygt 30 år, 

varav ungefär hälften av tiden som speciallärare. Lärare F är 38 år och har arbetat som lärare i 

tio år. Lärare G är 61 år och har arbetat som lärare i 14 år. Lärare H är 62 år och har arbetat 

som lärare i 35 år. 

Hur lärare använder sig av feedback i sin undervisning 

Här kommer jag presentera hur lärarna ger feedback till sina elever, vid vilka tillfällen de ger 

feedback och vilken slags feedback de ger.  

          De intervjuade lärarna berättar att de ger eleverna både muntlig och skriftlig feedback. 

De berättade allihop att de ger eleverna muntlig feedback vid i princip varje lektion, när 

eleverna räcker upp handen och svarar vid en genomgång och när läraren går runt och hjälper 

eleverna när de räknar i klassrummet. Denna feedback kan variera väldigt beroende på vad 

eleven har gjort eller behöver ha hjälp med. Oftast är det bara några få ord för att hjälpa 

eleven på rätt väg eller bekräfta att eleven gjort rätt, andra gånger kan lärarna behöva sätta sig 

med eleven och ge mer utförlig feedback. Det som lärarna ger exempel på är att de går 

tillbaka till tidigare uppgifter som eleven räknat för att de ska förstå hur de ska tänka nu, 
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lärarna kan ge början till lösning av uppgiften eller ställa en fråga som får eleven att börja 

tänka på rätt spår. Två av de intervjuade lärarna nämner att de kan be eleven titta på en 

klasskamrat för att se hur den har löst uppgiften. En av lärarna ifrågasatte sig själv om de 

korta meningarna som ges under ex en genomgång eller i klassrummet verkligen kan kallas 

feedback, eftersom det är respons på vad eleven åstadkommit och inte alltid något 

framåtsyftande.  

          Alla lärare berättade att de ger eleverna skriftlig feedback efter att eleverna skrivit prov 

eller andra typer av bedömningsuppgifter. Här skiljde det sig mellan lärarna hur denna 

feedback såg ut. Två av de intervjuade lärarna, (som jag kommer benämna som lärare G och 

H i fortsättningen) berättade att de satte rätt och fel på proven och angav det uppnådda betyget 

högst upp på provet, ibland skrev de en kort kommentar till de uppgifter som eleven gjort fel 

på. Två av lärarna (lärare A och B) berättade att de rättade proven men inte satte ut några 

poäng, eftersom det dels var svårt då samma uppgifter kan lösas på olika sätt och de så skulle 

behöva fundera över vilken slags lösning som skulle ge ett visst antal poäng och att de var 

pålästa inom forskningen att det med poäng inte gynnade elevernas lärande. Istället för poäng 

skrev lärare A och B en kort kommentar till varje uppgift samt markerade på proven om de 

löst uppgiften på E-, C- eller A-nivå.  

          Fyra av de intervjuade lärarna (lärare C, D, E, och F) berättade att de använde sig av 

matriser som stöd för feedbacken i samband med prov. De satte rätt och fel på provet samt 

skrev kommentarer, här varierade omfattningen på kommentarerna lite mellan lärarna, och de 

hade en matris till varje elev där de markerade med överstrykningspenna om eleven visat ex 

metodförmåga på E-, C- eller A-nivå. Matriserna som används var plockade från skolverket. 

Lärare C och D berättar att de efter provskrivningar ibland, när tid finns, plockar fram olika 

elevlösningar och sätter upp på tavlan för att visa jämföra lösningarna och visa eleverna vad 

som krävs för att nå olika betyg inom exempelvis resonemangsförmåga. Flera av lärarna 

uppger att de går igenom provuppgifterna på tavlan för att eleverna ska se hur uppgifterna 

skulle kunnat lösas samt få ta del av alternativa lösningsstrategier. Lärare D och E berättar att 

de försöker sitta ner med varje elev och tillsammans gå igenom kommentarerna och 

matriserna efter provtillfällena och på så sätt ge muntlig feedback i kombination till den 

skriftliga. De flesta av lärarna betonar vikten av att ge eleverna rätt feedback och berättar att 

det är något som de skulle vilja bli bättre på, men att tiden inte riktigt finns.  
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Hur feedbacken visar var eleven står i förhållande till målet 

Här kommer jag redovisa vad lärarna berättat om hur de upplever att deras feedback bidrar till 

att visa eleverna var de befinner sig i förhållande till målet.  

 De lärarna som endast hade lämnat poäng och betyg på sina prov förklarar att eleverna 

ser tydligt vilket betyg de uppnått och vilka uppgifter de inte klarat. Utifrån den informationen 

är det upp till eleverna att ”räkna fler liknande uppgifter för att bli bättre”, säger lärare H. 

Båda lärarna berättar att de brukar gå igenom utvalda provuppgifter på tavlan efteråt och att 

eleverna då kan jämföra sin lösning med den korrekta och på så sätt se var den befinner sig i 

förhållande till målet. Lärare G berättar att det kan dyka upp frågor från någon enstaka elev på 

specifika uppgifter och att läraren då sätter sig med den eleven och går igenom uppgiften. 

 De två lärarna som skriver kommentarer till provuppgifterna istället för poäng, upplever 

båda att de tycker eleverna verkar förstå hur långt de nått på provet och var de befinner sig i 

förhållande till målet. De berättar båda två att kommentarerna ibland kräver förklaringar och 

att de löser en del av uppgifterna gemensamt på tavlan. Lärare A berättar att det är ganska 

vanligt förekommande att eleverna jämför sina kommentarer med varandra och då blir det 

ofta ännu tydligare för eleverna var som ex saknades i deras lösning för att nå högre i 

kunskapskraven.  

 Bland de fyra lärarna som använder sig av matriser som komplement till de rättade 

proven är det blandade åsikter om huruvida det hjälper eleverna att se var de befinner sig i 

förhållande till målet eller inte. De flesta lärare som använder sig av matriser berättar att det 

tagit ett tag innan eleverna vant sig vid att se de olika stegen i kunskapskraven och att det 

krävts flera diskussioner och elevexempel för att eleverna själva ska förstå vilka skillnader det 

kan finnas mellan ex ett resonemang på C-nivå och ett resonemang på A-nivå. Lärare F 

berättar att matrisen är jättebra för lärarens skull, det blir tydligt inför ex utvecklingssamtal 

och betygsättning var eleven ligger i de olika förmågorna, men att eleverna själva inte alls 

förstår matrisen och dess innebörd. Lärare D berättar att eleverna haft svårt att förstå matrisen, 

då den är hämtad direkt från skolverket och därför lite svårt skriven, men att eleverna efter ett 

tag vant sig och att läraren även fått gå igenom och förklara de olika rutorna och dess 

innebörd i början. Denna lärare berättar att det var ovant i början att plocka bort poängen och 

att eleverna ständigt frågade efter hur många poäng de fått på provet, men att både läraren och 

eleverna nu vant sig vid att arbeta med matriser och att själva poängen helt tappat sin mening. 
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Läraren har med sig en pärm med matriser och visar hur tydligt det blir, för både lärare och 

elev, vilka förmågor som eleven nått vid varje provtillfälle. 

          De andra två lärarna som använde sig av matriser i samband med provskrivningar 

berättar att de upplever att eleverna har lättare att se var de befinner sig i förhållande till målet 

med hjälp av matrisen än med antal poäng på provet. De säger även att den muntliga 

feedbacken de ger till varje elev efter provtillfället hjälper till att konkretisera både vad eleven 

lyckats med och vad som krävs för att nå högre nästa gång.  

 De flesta av lärarna som använder sig av matriser berättar att de upplever att eleverna 

har mer koll på målen och var de själva befinner sig i förhållande till dem, sen de började med 

matriser. Eftersom det arbetet ”tvingat” lärarna att förklara mål och kunskapskrav för att 

eleverna ska kunna förstå markeringarna i matriserna. 

 

Hur feedbacken påverkar elevernas lärande 
 

Här kommer jag redovisa vad lärarna berättat om hur de upplever att feedbacken påverkar 

elevernas lärande, hur feedbacken tas emot och hur eleverna jobbar vidare med den.  

 Gällande den muntliga feedbacken som ges i den dagliga undervisningen svarar lärarna 

i stort sett samma sak, att eleverna tar till sig av den feedback de får och sedan räknar vidare. 

Ibland efterfrågar eleven själv en tydligare förklaring och då får läraren försöka förklara igen. 

Två lärare berättar om att en del elever kräver särskilt tydlig feedback och förklaring för att 

kunna komma vidare, ex att läraren behöver hämta något konkret praktiskt material och visa. 

Lärare A, ”Det kan vara när vi pratar om den analoga klockan, som många elever har svårare 

än vad man tror för nu för tiden, då kan jag gå och hämta en klocka, låtsas alltså, för att kunna 

visa tydligare hur många timmar och minuter det är mellan två tidpunkter”. 

 Vad gäller den skriftliga feedbacken som lärarna ger eleverna efter prov och andra typer 

av räkneuppgifter som lämnas in, är det mer spritt bland uppfattningarna om hur feedbacken 

tas emot av eleverna.  

 De två lärare som använder sig av rätt och fel samt ett betyg på sina prov berättar att 

eleverna oftast bara läser av betyget och antal poäng och sedan lägger undan provet. Många 

av eleverna jämför antal poäng med kompisen de sitter tillsammans med. Ytterst få av 

eleverna, och då i princip uteslutande de högpresterande, öppnar proven och går igenom och 

tittar var de gjort fel. Lärarna berättar att eleverna under genomgången av provet har framme 
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sina uträkningar och på så sätt kan hänga med och se vad det var som gjorde att de inte fick 

poäng på en viss uppgift. Den ena av lärarna berättar att det inte är någon idé att skriva några 

kommentarer på proven, eftersom det enda eleverna är intresserade av är att få veta hur många 

poäng och vilket provbetyg de fått. ”De vill veta om de klarat provet eller inte, och såklart vill 

de veta vilket betyg de fått och gärna även vad grannen också fått för betyg.” berättar lärare 

G.  

 Flera av lärarna berättar att det är väldigt olika hur mycket tid eleverna ägnar sig åt den 

feedback som de får. Oftast är det de högpresterande eleverna som läser kommentarerna 

medan de lågpresterande framförallt tittar på om de är godkända eller inte. De lärare som 

använde sig av ifyllda matriser som komplement till kommentarerna på proven upplevde i 

större utsträckning att eleverna läste kommentarerna och även ställde frågor kring hur de 

skulle förbättra sina resultat till nästa gång, än de som endast hade kommentarer. Lärare D: 

  

Sedan jag började med matriserna märker jag en väldig skillnad i de frågor som 

eleverna ställer efter ett prov. Innan vad det många som frågade efter vad som 

skulle vara de rätta svaren, nu är det mer, hur ska jag säga, hur de skulle räknat 

och redovisat som de vill ha reda på och vad de ska träna på till nästa gång.  

 

De lärare som använder sig av kommentarer i kombination med matriser berättar alla att de 

upplever en ökning i tiden som eleverna lägger på att förstå och ta till sig av feedbacken efter 

ett provtillfälle än när de tidigare använt sig av poäng. Lärare C berättar att eleverna kan 

efterfråga ytterligare feedback genom att påpeka att hen skrivit för lite i sina kommentarer.  

 Lärarna som använde sig av elevexempel och hängde upp på tavlan efter provskrivning 

berättar att de tycker det är väldigt framgångsrikt vad gäller elevernas utveckling. Det ger 

eleverna möjlighet att ta del av andras lösningar och på så sätt utveckla sina egna strategier 

samtidigt som de får se väldigt konkret hur skillnaderna kan vara mellan de olika 

betygsstegen i olika förmågor. ”Att förklara vad som är en generell lösning till exempel blir 

väldigt mycket lättare när jag kan visa på två olika elevexempel än om jag ska förklara det 

själv och eleverna tar till sig det på ett annat sätt också när det är deras egna lösningar som vi 

tittar på” berättar lärare E.  
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Analys utifrån teori 

Här kommer jag svara kortfattat på mina frågeställningar utifrån mitt resultat och jag kommer 

analysera detta utifrån min valda teoretiska utgångspunkt. 

          Min studie visar att lärare ger feedback vid många olika tillfällen och på många olika 

sätt. Den dagliga återkopplingen är viktig för att synliggöra elevernas lärande och det berättar 

alla intervjuade lärare att de använder sig utav. De beskriver hur de går runt i klassrummet och 

hjälper eleverna vidare på olika sätt när de kör fast. Denna feedback är formativ och synliggör 

elevernas lärande, både för eleverna själva och för läraren. Läraren får en uppfattning om vad 

eleverna kan, vilket är till fördel både inför framtida bedömning samt för att uppmärksamma 

läraren på att undervisningen kan behöva justeras.  

Det är stor skillnad i om feedbacken visar eleverna var de står i förhållande till 

målet eller inte, alltså om den är formativ eller summativ. Enligt den teoretiska utgångspunkt 

jag valt (Lundahl, 2011) måste eleven förstå vad som den gjort fel och vad den ska göra åt det, 

för att den ska kunna förbättra sig. Detta kan ske genom exempelvis muntliga förklaringar 

eller skriftliga kommentarer. De elever som får feedback av de lärare G och H som uppgett att 

de lämnar poäng och betyg på sina prov, kommer enligt min teoretiska utgångspunkt inte 

kunna förbättra sig med hjälp av den feedbacken. Denna feedback är den som räknas som 

summativ, och synliggör inte elevernas lärande utan visar bara på vilka svar som är rätt och 

fel. Dock hjälper inte de skriftliga kommentarer (som övriga lärare ger) om lärandet är 

avslutat, dvs om de endast ges i slutet av ett område efter ett prov. För att kommentarerna ska 

räknas som formativa måste eleverna kunna använda de i sitt fortsatta lärande. De behöver 

alltså kommer under tiden man arbetar med ett område eller vara utformade på ett sådant sätt 

att eleverna kan använda dem i nästa arbetsområde. 

          Den tredje frågeställningen jag utgick från vad hur lång tid eleverna ägnar åt sin 

feedback. Även här berättade lärarna om olika erfarenheter, beroende på vilken slags feedback 

eleverna getts. De elever som endast fått poäng och betyg ägnar ingen tid åt sin feedback, 

vilket stöds av min teoretiska utgångspunkt som säger att denna typ av feedback inte berättar 

något om var eleven befinner sig i förhållande till målet eller vad eleven ska göra för att 

närma sig målet, feedbacken blir inte meningsfull för eleven. När lärarna byter ut poäng mot 

kommentarer och även kompletterar med en matris, blir det tydligt vad eleven gjort fel och 

vad eleven behöver göra bättre till nästa gång. Detta innebär att feedbacken blir meningsfull 

och därför lägger eleverna tid på att ta den till sig och förstå den. 
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Diskussion 

Här kommer resultatet av mitt arbete diskuteras och jag ska se om det går att koppla till litte-

raturen som jag tagit upp i arbetet. I denna del kommer även mina egna tankar att redovisas 

och jag kommer föra en diskussion kring hur undersökningen genomfördes.  

 

Metoddiskussion 

Undersökningsmetoden som jag valde i mitt arbete var kvalitativ intervju. Det som var bra 

med detta val av metod var att jag fick djupgående svar på de frågor jag ville undersöka.  

Jag har genomfört åtta intervjuer, vilket är vad jag kunde genomföra med den tidsaspekten 

som jag hade att röra mig med. För att kunna dra mer generella slutsatser och göra jämförelser 

mellan olika skolor hade det givetvis varit önskvärt med fler intervjuer med flera olika lärare 

verksamma på olika orter, detta hade dock blivit en mycket större undersökning än vad som 

förväntades här. 

          Något som skulle styrkt min undersökning ytterligare är att jag kompletterat 

intervjuerna med några observationer, för att se om det lärarna berättar överensstämmer med 

verkligheten. Tyvärr är observationer tidsödande och det hade krävts flera stycken för att 

kunna studera den olika feedback som lärarna beskriver att de ger vid olika tillfällen och hur 

feedbacken tas emot av eleverna. Det hade varit intressant att intervjua några elever kring den 

feedback de får för att ta reda på om lärarnas uppfattningar om hur eleverna förstår och 

använder sig av feedbacken stämmer överens med vad eleverna säger. Återigen är det dock 

tidsaspekten som sätter stopp för att utöka undersökningen på detta sätt. 

          Andra saker som skulle kunna vara intressanta att undersöka är att titta på feedback ur 

ett genusperspektiv, ex ger lärarna feedback på samma sätt och i lika stor utsträckning till 

killar som till tjejer. Då tänker jag framförallt på den muntliga feedbacken som ges i 

klassrummet dagligen. I litteraturen har kamratbedömning och självbedömning varit 

återkommande som framgångsfaktorer för elevernas lärande, det hade varit intressant att 

undersöka hur lärarna använder sig av denna typ av feedback. 

Jag är nöjd med mitt val av metod med hänsyn till den tid jag har haft att disponera 

över, då jag anser att jag valt den metod som varit mest lämpad till det jag ville undersöka.  
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Resultatdiskussion 

Precis som framkommit i litteraturen (Wiliams, 2014) använder de intervjuade lärarna, 

undantaget en, ordet feedback till all information om hur elever presterat, oavsett om det säger 

något om framtiden eller inte.  

 De två lärarna som gav feedback på prov genom att sätta poäng samt betyg på provet, 

uppgav att deras elever i princip bara läste av vilket betyg de fått och sedan lade undan provet 

samt att en del jämförde sina resultat med klasskamraters. Detta beteende bekräftar 

litteraturen då (Jönsson, 2013) skriver att om återkopplingen inte är framåtsyftande upplever 

inte eleverna den som meningsfull vilket gör att de inte lägger någon tid på den. Även Wiliam 

(2014) poängterar samma sak, om man bara sätter rätt eller fel vid de lösta uppgifterna 

genererar inte feedbacken något tänkande hos eleverna. Feedbacken blir effektiv om den gör 

eleverna uppmärksamma på saker som kan användas även utöver den specifika uppgiften 

(Hattie och Timperley, 2007), vilket poäng och betyg inte gör. Att eleverna gärna jämför sina 

poäng med varandra är något som kommit fram både i mina intervjuer och i litteraturen, 

Hodgen och Wiliam (2011) skriver att poäng betonar konkurrens vilket i sin tur leder till att 

man jämför sig med sina klasskamrater. 

 Lärare G, som ger poäng och betyg som feedback, berättade att det inte är någon idé att 

skriva kommentarer på proven, eftersom eleverna ändå bara är intresserade av att få reda på 

hur många poäng och vilket betyg de fått. Detta bekräftar det som framkommit i Butlers 

(1987) studie att feedback bestående av både poäng och kommentarer har samma effekt som 

feedback bestående av endast poäng. Detta förklarade Butler med att de eleverna som hade 

fått höga poäng inte ansåg sig behöva läsa kommentarerna och de som fått låga poäng inte 

ville läsa dem. Alltså är det ingen idé att ge kommentarer som feedback fören man plockar 

bort poängen och provbetyget. De lärare som jag intervjuat som gått över från feedback i form 

av poäng till kommentarer upplever en ökning i den tid som eleverna lägger på att förstå och 

ta till sig av feedbacken. 

 Lärarnas upplevelse att den feedback som innehåller kommentarer och inte bara 

poäng/rätt och fel ägnas mer tid av eleverna, stämmer överens med flera av de studier som jag 

redovisat i min forsknings- och litteraturgenomgång. De lärare som lägger mer tid på sin 

feedback och får den att visa vilka förmågor eleverna behöver arbeta vidare med för att 
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utvecklas, upplever att eleverna i större utsträckning tar till sig av feedbacken och använder 

den för sin utveckling.  

 Fyra av lärarna använder sig av matriser och upplever det som något som stödjer 

elevernas lärande, framförallt deras metakognitiva förmåga. Detta stöds av Jönsson (2010) 

som skriver att bedömningsmatriser kan hjälpa till i återkopplingsprocessen genom att visa 

var eleven befinner sig och vad den har att sträva mot. Det gäller dock att matrisen är skriven 

på ett sådant sätt så att eleven förstår den. Carless (2006) tar upp att eleverna behöver lära sig 

hantera feedback på samma sätt som de lär sig ämneskunskaper, även Jönsson (2013) tar upp 

att elever kan behöva hjälp med att ta fram strategier för att använda feedback. Detta har de 

intervjuade lärarna som använder sig av matriser upplevt, att eleverna i början behövde 

tydliga förklaringar på vad de olika rutorna i matrisen stod för innan de lärt sig det.  

 Att ge bra feedback upplever flera av de intervjuade lärarna som något svårt, detta 

bekräftar Kluger och DeNisis studie (1996) där de kommer fram till att det är i princip 

omöjligt att förutspå vilka reaktioner som kan uppstå till följd av feedback. Reaktionerna 

beror på den som får återkopplingen, vilken slags uppgift återkopplingen avser och 

mottagarens uppfattning om den person som gett återkopplingen. Detta medför att läraren 

behöver anpassa sin återkoppling efter både tillfälle och elev, vilket gör att det blir både 

svårare för läraren, tar med tid och kräver mer än att endast sätta ut ett provbetyg. 

 Det lärarna berättar om att den muntliga feedbacken som ges hjälper till att konkretisera 

målen och kunskapskraven för eleverna stöds av litteraturen, Hodgen och Wiliam (2011) 

skriver att det är positivt för lärandet att få feedbacken förklarad av läraren.  

 Min slutsats är att feedback inte är ett begrepp som betyder samma sak för olika lärare, 

för en del av de intervjuade lärarna är det att lämna tillbaka ett rättat prov med rätt och fel, 

medan det för andra lärare krävs mer än så för att det ska räknas som feedback.  

 Jag tycker att jag genom mina intervjuer fått mycket av den forskning jag tagit upp 

inledningsvis i arbetet bekräftad. 

   

Egna tankar 

Jag anser att framåtsyftande feedback har stor påverkan på elevers lärande och innan min 

undersökning hade jag en bild av att feedback ser väldigt olika ut från lärare till lärare. Efter 

denna studie har min bild av att feedback ser olika ut stärkts. Något som jag lärt mig som jag 
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tycker är skrämmande är att feedback kan ha en negativ effekt på lärandet (Kluger och 

DeNisi, 1996). Enligt deras studie hade nästan två femtedelar av de studier de granskat visat 

att eleverna skulle presterat bättre om de inte fått någon feedback. Detta medför att det är av 

största vikt att man som lärare är medveten om vilken effekt den feedback man ger eleverna 

har.  

          Att feedback ser så olika ut mellan olika lärare som min undersökning visat ger i sin tur 

ger olika förutsättningar för eleverna och deras lärande. Matematik är, enligt min uppfattning, 

ett traditionellt ämne där det är svårt att bryta normer. Det är ett ämne som ofta styrs mycket 

utav läromedlet som används och feedbacken består traditionsenligt av rätt och fel samt poäng 

och eventuellt ett provbetyg. Jag märkte att min uppfattning om att detta poängsystem lever 

kvar hos många, framförallt äldre, lärare stämde när jag gjorde min undersökning. De två 

lärarna som använde sig av rätt och fel samt provbetyg tillhörde en äldre generation som 

arbetat länge i skolan. Att detta traditionella sätt att ge feedback fortfarande finns kvar är för 

mig svårt att acceptera, efter att ha läst att det kan skada elevernas inre motivation (Harlen, 

2004). Lundahl (2011) skriver att siffrorna inte hjälper eleverna utan till och med kan vara i 

vägen. Det är återkommande i litteraturen att det inte räcker med att säga vad som är fel, utan 

för att feedbacken ska vara effektiv måste den vara framåtsyftande och kunna användas vid 

framtida uppgifter (Wiliam, 2014). I Butlers (1987 och 1988) studier visar det sig att de elever 

som fått poäng som feedback inte gjorde några förbättringar till nästa tillfälle och eleverna 

jämförde snabbt poängen med varandra, något som bidrar till en sämre självkänsla hos de 

elever som inte lyckats så bra.  

          Enligt mig var det väldigt olika kvalité på den feedback som de intervjuade lärarna gav 

till sina elever, allt från antal rätt på ett prov till välformulerade kommentarer, muntliga 

förklaringar och markeringar i matriser för att visa på vilka förmågor som uppnåtts och vilka 

som eleverna ska sträva vidare mot. De lärare som gav poäng uppgav som sagts innan att 

eleverna inte brydde sig speciellt mycket om feedbacken, vilket jag kan förstå då det 

uppenbarligen inte ger dem något framåtsyftande eller någon förklaring på vad som ska göras 

bättre till nästa gång. Det räcker att jag går tillbaka till mig själv, har jag gjort en tenta och 

sedan ska jobba vidare är jag inte endast intresserad av att veta om jag klarade tentan eller 

inte. Jag behöver veta vad jag ska förbättra och jobba mer med för att lyckas bättre nästa gång 

och det kan jag inte få reda på genom att titta på hur många poäng jag fick på tentan. Tyvärr är 
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det vanligt även i universitetsvärlden att det endast förekommer poäng eller betyg som 

feedback på bedömningsuppgifter istället för framåtsyftande kommentarer. 

          Flera lärare tar upp bristen på tid för att ge effektiv feedback, här tror jag att införandet 

av något nytt, som exempelvis utförligare kommentarer eller matriser, givetvis tar tid i början 

men att det efterhand som både lärarna och eleverna lär sig arbeta med det är tidsbesparande. 

Eftersom eleverna tar till sig av feedbacken på ett annat sätt än när läraren endast satt rätt och 

fel, kommer läraren inte behöva ge samma feedback flera gånger och på så sätt blir det mer 

tidseffektivt. De lärare som använder sig av matriser påpekar hur tydligt det blir inför både 

utvecklingssamtal och betygssättning vilka kunskapskrav och förmågor eleverna nått, något 

som också spar tid att ha dokumenterat. 

          Mitt sätt att vilja ge feedback till mina framtida elever har självklart påverkats av min 

undersökning. Jag kommer försöka skriva så utförliga kommentarer som möjligt i samband 

med elevernas lösningar och komplettera med markeringar i matriser. En matris för varje 

arbetsområde så att det blir tydligt för både mig och eleverna vilka förmågor de nått och vilka 

de ska fortsätta sträva mot. Jag kommer ha som målsättning att få till ett, om än kort, 

individuellt samtal med varje elev efter provskrivning så att vi tillsammans kan titta på 

matrisen och jämföra med hur det sett ut efter tidigare prov. Något som jag verkligen kommer 

ta med mig är att använda mig av elevlösningar, för att eleverna själva ska få se konkret på 

hur olika lösningar kan visa på förmågor på olika nivå. Både genom att låta eleverna studera 

elevlösningar som jag bedömt och även dela ut elevlösningar som de själva ska få bedöma, 

självklart anonyma lösningar och kanske till och med från en annan klass så ingen elev ska ta 

illa vid sig. 

          Den dagliga återkopplingen är en av de mest effektiva faktorer vi känner till för att 

påverka elevers lärande (Hattie & Timperley, 2007) och flera studier (ex Elawar och Corno, 

1985) visar vilken kraft feedbacken har för elevernas lärande. Detta innebär för mig att det är 

viktigt att varje lärare är medveten om hur man använder sig av feedback på bästa sätt. Det är 

många faktorer som påverkar effekten av feedback och som lärare är det viktigt att känna till 

dessa för att kunna ge återkoppling på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Som Dweek (2000) skriver 

så påverkas elevernas lärande och hur de tar till sig av feedback på deras inställning till 

framgång, det gäller att få eleverna att inse att både framgång och misslyckande beror av inre 

faktorer för att de ska ta till sig av den feedback som vi ger och känna att de själva kan 
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påverka sitt lärande. Detta är en stor utmaning, speciellt med de elever som mött 

misslyckande efter misslyckande i skolan värld.         

          Att gamla traditioner som endast poäng och betyg fortfarande lever kvar i skolan trots 

att forskning visat på vilka negativa effekter dessa ger är enligt mig förvånande. Flera av 

studierna jag tagit upp i mitt arbete är många år gamla så jag tycker denna kunskap borde 

spridit sig i skolan, men ändå finns det lärare som undervisar på högstadiet som ”gör som de 

alltid gjort”, utan att förstå hur det påverkar (eller inte påverkar) deras elevers lärande. Jag tror 

det behöver läggas mer fortbildning inom detta område och att man arbetar mer kollegialt och 

delar med sig av varandras kunskaper på arbetsplatsen, för att detta med framåtsyftande 

feedback ska börja användas av fler lärare. Att dela med sig av sina erfarenheter och vad man 

lyckas med tycker jag sker för sällan i skolans värld, de flesta lärare pratar om tidsbristen och 

de har fullt upp med sig själva och sin egen undervisning. Jag tror på många vinster om man 

vågar dela med sig och ta del av varandras arbeten, att man tillsammans kan bli effektivare 

och på så sätt spara tid. Just inom matematiken tror jag att de starka gamla traditionerna kring 

hur undervisning och feedback ska se ut måste brytas och att nya lärare med nya insikter 

behöver stå upp för sina idéer och kunskaper, när de möter äldre kollegor på arbetsplatser som 

är fast i gamla traditioner som inte alltid är det bästa för elevernas lärande. 

 

Fortsatt forskning 

Denna studie har gett mig många tankar och funderingar som jag skulle tycka det vore 

intressant att forska mer kring.  

          En av de sakerna jag skulle vilja fortsätta forska kring är feedback i ett genusperspektiv. 

Att studera om eleverna ges samma slags feedback och i lika stor utsträckning, både i 

klassrummet och i skrift, beroende på vilken kön de har. 

          Något annat som skulle vara intressant att undersöka är att mer på djupet studera den 

feedback som lärarna ger eleverna under lektionerna. Eftersom denna slags feedback har så 

stor effekt på elevernas lärande (Lundahl, 2011) vore det intressant att studera och jämför 

olika elevers resultat utifrån vilken slags feedback de får under lektionerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev. 

Hej, 

Jag är student vid Karlstad universitet och ska under denna termin skriva examensarbete i 

pedagogik. Jag kommer skriva om feedback i matematik. Syftet med arbetet är att undersöka 

när lärare ger feedback, om feedbacken hjälper eleven mot målet samt i vilken utsträckning 

lärare upplever att eleverna tar till sig av feedbacken. Jag har läst mycket forskning i ämnen 

inför arbetet och skulle vilja komplettera detta med ett antal intervjuer med verksamma lärare, 

där skulle jag behöva din hjälp. 

Intervjun kommer bestå av ett antal frågor där du får berätta om dina erfarenheter och 

upplevelser kring hur du arbetar med feedback i matematik. Intervjun beräknas ta ca 30 

minuter och hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer tas. Deltagandet 

är alltså frivilligt och du bestämmer själv vilka frågor du vill svara på och kommer när som 

helst kunna avbryta intervjun om du skulle vilja. Resultatet kommer endast användas till 

forskning i mitt examensarbete och det kommer inte i det färdiga arbetet kunna gå att spåra 

vem som sagt vad. Intervjuerna kommer att spelas in, med er tillåtelse, och transkriberas, efter 

transkriberingen kommer ljudfilerna förstöras och i transkribering kommer det inte kunna gå 

att identifiera den intervjuade. 

Jag hoppas på ert deltagande och ber er kontakta mig vid frågor.  
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Bilaga 2. Intervjuguide. 

Vid vilka tillfällen i matematikundervisningen ger du feedback till dina elever? 

Hur ser feedbacken som du ger ut? (Poäng, kommentarer eller något annat?) 

Vid vilka tillfällen ger du skriftlig feedback? 

Vad ger du för muntlig feedback? När? 

Hur upplever du att feedbacken visar för eleverna var de är i förhållande till målet? 

Vad är din uppfattning om hur feedbacken som du ger påverkar elevernas lärande?  

Hur tar eleverna emot feedbacken och arbetar vidare med den? 

 

Detta är de frågor som jag utgått ifrån vid mina intervjuer. Eftersom frågorna är öppna har jag 

ibland behövt ställa följdfrågor, ibland inte. 

 


