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Abstract 
The purpose of this study has been to investigate how math teachers in the last three 

years in compulsory school and in the upper secondary school perceive how they work 

with feedback. Another aspect of the study was to describe the context of the feedback 

given by the teachers and what the teachers focus on in their feedback. In this text, 

feedback is defined as different ways of giving the student a way to take the learning 

process to the next level. The theoretical framework has been Hatties and Timperleys 

(2007) "model of feedback". Qualitative interview was the method chosen for this study. 

The interviews were semi-structured which is a method that's right in between a 

questionnaire and an open interview. In total, eight interviews with math teachers were 

conducted.  

The result of the study showed that the teachers like to work with feedback, but that the 

time they are given isn't enough to formulate it in a, for them, satisfactory way. The 

teachers generally gave feedback directly to the student during the lessons which was 

centered around the task at hand or directed towards the student. Many of the teachers 

would like to see a more individualized feedback. They would also like to work more 

with teaching the students different strategies for feedback, in order to increase their 

learning. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare som undervisar i årskurs 7–9 

och gymnasiet i ämnet matematik, uppfattar att de arbetar med feedback. Syftet har även 

varit att beskriva vilken nivå lärarna uppfattar att de ger feedback på, samt vad lärarna 

fokuserar på i sin feedback. Feedback definieras i arbetet som olika sätt att ge eleven 

återkoppling som för lärandet framåt. Den teoretiska utgångspunkten har varit Hattie 

och Timperleys (2007) ”model of feedback”. Metoden som har använts i denna studie är 

kvalitativ intervju. Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuform, som ligger 



 

 

mellan den öppna intervjun och ett strikt frågeformulär. Totalt genomfördes åtta 

enskilda intervjuer med lärare som undervisar i matematik.   

Resultatet från studien visade att lärarna gärna arbetar med feedback, men att de 

upplever att de skulle behöva mer tid för att kunna utforma den på det sätt de skulle 

vilja. Lärarna gav i huvudsak feedback i stunden som var centrerad till uppgiften som 

eleverna arbetade med eller till eleven som person. Många av lärarna skulle gärna se en 

mer individualiserad feedback. De skulle även vilja arbeta mer med att lära eleverna 

olika strategier för feedback, för att på så vis öka deras inlärning.  

Nyckelord 

Feedback, matematik, matematikundervisning, återkoppling, intervju, lärare, gymnasiet, 

årskurs 7–9 
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1 Inledning 

Matematikämnet har på senare tid fått mycket kritik från olika håll, bland annat efter att 

svenska elever under en längre period visade svaga prestationer i flertalet av de 

internationella mätningarna, till exempel PISA. Positivt är att de svenska eleverna i den 

senaste PISA-mätningen ligger på OECD-snittet för matematik (Skolverket, 2016). Ett 

sätt att hjälpa elever med matematikundervisningen är att ge dem kontinuerlig 

feedback. Feedback är den internationella benämningen på fenomenet att genom 

kommentarer låta eleven veta var den befinner sig och hur den ska arbeta för att nå de 

uppsatta målen. I mitt arbete kommer jag att använda mig av både begreppet feedback 

och dess svenska översättning: återkoppling. 

Forskare har påvisat att det finns fler positiva effekter med att använda sig av feedback, 

bland annat Wiliam (2010) som lyfter fram feedback som en av nyckelstrategierna inom 

formativ bedömning. En annan som också påtalar varför det är bra att använda feedback 

är Shute (2008) som bland annat nämner att en välriktad positiv feedback kan hjälpa 

elever som är osäkra, att stärka sin motivation och därmed öka sin inlärning. Genom en 

väl formulerad feedback kan eleverna få upp ögonen för olika metoder som de använder, 

som kanske inte alltid är de mest effektiva, och de kan då få en chans att förändra sin 

inlärningsmetod för att på detta sätt kunna öka sitt lärande, enligt Shute. Genom att 

lärare använder feedback kan de därför hjälpa elever att få ökat självförtroende, bli mer 

motiverade samt öka sin inlärning. Även Lundahl (2011) visar i sin forskning hur 

feedback kan användas som ett redskap för lärare när de vill hjälpa elever att nå målen. 

Att feedback är ett viktigt verktyg för lärare och lärande stöds således av flera forskare.  

Feedback kan anses vara ett ämnesöverskridande verktyg som lärare kan använda, 

oavsett vilket ämne de undervisar i. Det intressanta blir hur ett sådant övergripande 

redskap kan brytas ner och användas mer ämnesspecifikt och hur denna användning ser 

ut. Det finns därför ett behov av att få veta hur man kan arbeta med just feedback. Det 

bedrivs, som ovan nämnt, mycket forskning i ämnet feedback. Några exempel är Sadler 

(1989) med kriterier för feedback, samt Hattie och Timperley (2007) med ”models of 

feedback”. När det gäller feedback inom matematikämnet finns forskning av bland annat 

Hodgen och Wiliam (2006). Det finns således mycket forskning om hur lärarna kan 

arbeta med feedback. Det finns mindre forskning om hur lärarna uppfattar att de arbetar 
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med feedback, till exempelvad lärarna upplever att de gör när de arbetar med feedback i 

sitt klassrum, samt vad de fokuserar sin feedback på när de ger den till eleven. Forskning 

kring hur lärarna uppfattar att de arbetar med feedback kan också kopplas samman med 

forskning kring hur lärarna faktiskt arbetar med feedback. Om en sådan jämförelse kan 

göras mellan uppfattningar och praktik, kan ytterligare forskning komma till som visar 

hur lärarna kan arbeta med sin yrkesutövning för att kunna ge så effektiv feedback som 

möjligt och som kan leda till mesta möjliga inlärning hos eleverna. Detta arbete är ett 

blygsamt bidrag till en sådan mer omfattande forskning kring lärares arbete med 

feedback.  

Tidigare forskning har visat vikten av feedback som ett redskap för att öka elevernas 

inlärning, samt redovisat metoder som lärare kan använda sig av när de ger feedback. Nu 

är nästa steg att skapa en lika gedigen forskning kring hur lärarna uppfattar att de 

arbetar med feedback, samt att visa hur lärarna faktiskt arbetar med detta för att kunna 

få ihop dessa olika parametrar. Kan dessa två förenas, så att lärarna uppfattar att de 

arbetar på samma sätt som de faktiskt gör, samt kan använda sig av de av forskning 

beprövade metoderna, då kan en ökad inlärning för eleverna inom ämnet matematik ske.  

Det är därför viktigt både ur ett forskningsperspektiv, men också för lärarnas 

yrkesutövning att sådan forskning bedrivs som kan hjälpa lärarna i deras vardag samt 

gagna eleverna på bästa sätt.  

Under min senaste VFU-period hade jag ett mycket intressant samtal med 

minhandledare kring hans användning av formativ bedömning. Hans uppfattning var att 

formativ bedömning visst är mycket gynnsamt för elevers inlärning, men att det finns 

alltför lite tid för att kunna arbeta på det sättet och att hans personliga uppfattning blev 

att det var lättare att arbeta på ett mer summativt sätt, med till exempel prov som 

användes för kunskapskontroll och inte för ett fortsatt lärande. Under vårt samtal kom 

det ändå fram att han arbetar med att ge eleverna viss formativ feedback, bland annat i 

de små samtal som han har med varje enskild elev i klassrummet under lektionerna. 

Sammantaget blev alltså att även om min handledare inte ansåg sig ha tid att arbeta 

formativ, använde han sig ändå av en grundstenarna för formativ bedömning, nämligen 

feedback som ett sätt att öka elevernas inlärning. Detta väckte mitt intresse för hur 

matematiklärare uppfattar att de arbetar med just feedback då detta, som jag visat ovan, 

är något som många forskare av idag anser vara en värdefull resurs för elevers ökade 
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inlärning. En ökad inlärning i ämnet matematik skulle också leda till att eleverna kan 

visa bättre resultat på de kunskapsmätningar som de senaste åren har figurerat frekvent 

i media, till exempel i Lärarnas tidning (TT Nyhetsbyrån, 2013) och Skolvärlden (Färlin, 

2016) för att nämna några. Dessa mätningar används flitigt av politiker för att visa hur 

den svenska skolan ser ut med sjunkande resultat inom bland annat ämnet matematik. 

Det finns då ett intresse hos forskningen att närmare utforska hur detta kan avhjälpas. 

Ett sätt är såklart en mer tydlig kommunikation med eleverna kring frågor som kan 

anses som centrala för både feedback och formativ bedömning (Sadler, 1989; Hattie & 

Timperley, 2007; Black & William, 1998) vilka är de uppsatta målen, hur eleverna ligger 

till i förhållande till målen, samt hur eleverna kan arbeta för att kunna nå ännu längre. I 

den kommunikationen har feedback en viktig roll, inte minst i ämnet matematik som av 

många traditionellt har ansetts vara ett svårt ämne.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares inställning till sitt arbete 

med återkoppling.  

1.2 Frågeställningar 
För att kunna undersöka hur lärarna uppfattar att de arbetar med feedback har följande 

frågeställningar valts som utgångspunkt för denna studie:  

1. Hur uppfattar lärare att de arbetar med att ge feedback?  

1.a Vilka olika sätt/metoder för att ge eleverna feedback använder lärarna   

       sig av?  

1.bPå vilken nivå upplever lärarna att de i huvudsak ger feedback? 

Uppgiftsnivå, processnivå, metakognitivnivå eller personlig nivå?  

1.cHur motiverar lärarna sina olika sätt att ge feedback?  

2. Vad uppfattar lärarna att de fokuserar på när de ger återkoppling? Feed up, feed 

back eller feed forward?  
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom bakgrunden för min studie. Inledningsvis 

kommer jag att beskriva den allmänna bakgrunden som rör styrdokument och 

metodlitteratur kring återkoppling, i rubrik 2.1. Denna rubrik följs av en 

forskningsöversikt, rubrik 2.2, där jag presenterar ett urval av den forskning som finns 

kring återkoppling och lärare. Denna rubrik kommer att avslutas med en 

sammanfattning för att tydliggöra hur min studie passar in i forskningssammanhanget. 

Avsnittet avslutas med en rubrik, 2.3, där jag går igenom min teoretiska utgångspunkt i 

detta arbete. Startgroparna  

2.1 Allmän bakgrund 

I följande avsnitt kommer jag att betrakta feedback ur tre olika vinklar; hur lärare kan 

arbeta med feedback, feedback som en del i formativ bedömning samt feedback i 

förhållande till matematikundervisningen.  

2.1.1 Att arbeta med feedback 
Feedback bör användas som ett sätt att hjälpa elever att uppmärksamma sina misstag 

och därmed kunna justera dessa. Detta anser Nilsson och Waldermarson (1994) som 

också menar att feedback är ett sätt för lärare att kunna kommunicera med sina elever 

om vart de är på väg, i förhållande till de uppsatta målen. Detta håller också Skolverket 

(2014) med om, då de menar att arbetet med återkoppling också kan stärka dialogen 

mellan lärare och elev om hur eleven bäst ska arbeta för att kunna utvecklas och komma 

närmare de uppsatta målen. 

När eleverna har fått sin återkoppling är det viktigt att de kan använda sig av den. Som 

lärare kan man inte enbart ge eleverna återkoppling och tro att alla vet vad de ska göra 

med den. Att hjälpa eleverna med strategier för hur de ska använda sin feedback är att 

använda sig av ett formativt förhållningssätt, enligt Jönsson (2013). Han poängterar hur 

viktigt det är att eleverna använder den återkoppling som de får och refererar till Sadler 

(1989) som gör skillnad på feedback (återkoppling som eleverna använder) och 

information (återkoppling som eleverna inte använder). Att eleverna inte använder sig 

av återkopplingen menar Jönsson kan bero på flera olika faktorer, t.ex. att eleverna inte 

förstår den återkoppling de får, att återkopplingen inte upplevs som användbar, att 

eleverna saknar strategier för att använda återkopplingen samt att eleverna enbart 
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fokuserar på betyg och därmed inte är intresserade av återkopplingen.  För att 

feedbacken ska bli så bra som möjligt menar Jönsson att det är bra att den ges: ”(a) så 

snart som möjligt, (b) har en balans mellan att fokusera på utvecklingsbehov respektive 

styrkor, (c) ges på ett neutralt och sakligt sätt samt (d) kompletteras med förklaringar, 

aktiviteter eller konkreta exempel” (Jönsson, 2013, s. 107–108).När det handlar om 

effektiviteten hos feedbacken anser Jönsson att för att vara så effektiv som möjligt ska 

återkopplingen helst ske på processnivå, alltså att återkoppling sker på förmågor som 

eleven kommer att använda även för framtida uppgifter (Jönsson, 2013). Enligt Jönsson 

bör man undvika att ge eleven återkoppling som kan relateras till eleven som person. 

Istället är det att föredra att ge feedback som grundar sig på uppgiften. 

2.1.2 Feedback som del i formativ bedömning 
När man talar om feedback är det svårt att inte också komma in på formativ bedömning, 

då dessa påminner så starkt om varandra och även i vissa fall anses vara samma sak. Ett 

exempel på det är Klapp Lekholm (2010) som beskriver formativ bedömning som 

varande att läraren ger eleverna kvalitativ feedback under ett pågående arbete (Klapp 

Lekholm, 2010) för att på så sätt hjälpa dem framåt i sitt lärande.  

Feedback har en central roll inom formativ bedömning, något som poängteras i både 

Wiliam (2013) samt Wiliam och Leahy (2015). Denne Wiliam är ett stort namn inom 

formativ bedömning och har gett ut flera metodböcker i området. Ett exempel är de 

kriterier han ger för formativ bedömning (William, 2010) som stämmer väl överens med 

de strategier som Skolverket (2014) beskriver på sin hemsida.   

Wiliam & Leahy (2015) menar att det är viktigt för lärarna att hitta strategier hur de ska 

ge feedback. Författarna ger därför förslag på olika metoder som lärare kan använda sig 

av när de ska ge feedback till sina elever. Övergripande menar dock författarna att 

”Feedback ska ge mer arbete till mottagaren än till givaren” (Wiliam & Leahy, 2015, s. 

172). Några av förslagen hur lärarna kan använda feedback är:  

• Att fokusera på hur eleverna reagerar på feedbacken, snarare än på feedbacken i 

sig. 

• Att hjälpa eleverna att hitta strategier för att använda och ta emot feedback.  

• Att hjälpa eleverna att se samband mellan feedback och förbättring.  

• Att fokusera på uppgiftsorienterad feedback.  
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• Att utveckla ett system för när feedback ska ges.  

Wiliams (2013) beskrivning av feedback innefattar att feedback som inte ges korrekt 

ofta har ingen eller mycket liten påverkan på elevernas inlärning och att felaktigt 

formulerad feedback till och med kan ha negativa konsekvenser för eleven. Wiliam anser 

att det är viktigt att feedbacken fokuserar på den uppgift som eleven utför och inte på 

eleven som person. Det är också av vikt att det beröm som utdelas från läraren inte ges i 

tid och otid, utan att eleven känner att det är allvarligt menat när den väl kommer. 

Tidpunkten för när feedbacken levereras har även den en stor betydelse. Feedbacken ska 

heller inte serveras i färdiga svar, utan det är mer positivt för elevernas inlärning om 

feedbacken bara ges i sådana mängder att det precis räcker för att eleverna ska komma 

igång igen. Detta spar också lärartid (Wiliam, 2013).  

2.1.3 Feedback i matematikundervisningen 
Skolverkets (2003) rapport visar att elever i senare delen av grundskolan samt 

gymnasiet inte är så nöjda med den återkoppling de får i matematikundervisningen. 

Rapporten visar att elever i de yngre åldrarna och i vuxenutbildningen är mer nöjda med 

sin återkoppling. En viktig del menar rapporten är att den traditionella 

matematikundervisningen är så stramt uppbyggd kring prov och summativa uppgifter 

att det inte finns någon tradition av att ge elever feedback. 

2.2 Forskningsöversikt 

I min genomgång av tidigare forskning kommer jag att, för tydlighets skull, följa samma 

rubriksättning som i den allmänna bakgrunden, fast nu ur ett forskningsperspektiv.  

2.2.1 Att arbeta med feedback 
I en uppmärksammad forskningsöversikt som gjordes av Black och Wiliam (1998) 

redovisar författarna tre centrala frågeställningar inom formativ bedömning: Var är jag? 

Vart ska jag? Hur ska jag nå dit? Forskningsöversikten har fått stor genomslagskraft 

inom pedagogisk forskning och syftar till att visa hur effektiv formativ bedömning är för 

ett ökat lärande. Just de tre frågeställningar som Black och Wiliam finner vara centrala 

för den formativa bedömningen kan återfinnas hos andra forskare som varande mycket 

lik definitionen av begreppet feedback, t.ex. ger Sadler (1989) en i det närmaste identisk 

definiering när hon räknar upp kriterierna för feedback; att eleven vet var målet är, hur 

eleven tar sig dit samt var eleven befinner sig i relation till målet. Även Hattie och 
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Timperley (2007) nämner dessa tre frågor som centrala när det gäller arbetet med 

feedback.  

När det handlar om hur feedbacken ska vara utformad för att nå bäst resultat för ett ökat 

lärande hos eleven, finns flera förslag bland annat menar både Nyqvist (2003) och 

Lundahl (2011) att feedbacken tydligt ska visa vart eleven befinner sig kunskapsmässigt, 

hur målet ser ut samt visa hur eleven tar sig dit. Genom att utforma feedbacken så att 

den svarar mot dessa tre påståenden, blir eleven medveten om var han eller hon 

befinner sig samt informerad om hur den vidare kunskapsinhämtningen bör gå till. Detta 

förslag ligger helt i linje med de tre frågeställningar som Black och Wiliam (1998) 

redovisade och som jag har refererat till ovan. Lundahl poängterar också att feedbacken 

kan betraktas som ett redskap som läraren kan använda för att hjälpa eleverna att nå de 

uppsatta målen (Lundahl 2011). Det är viktigt, precis som Nyqvist och Lundahl är inne 

på, att feedbacken är utformad på ett väl fungerande sätt. Detta stöds av Shute (2008) 

som också menar att det finns flera faktorer som påverkar hur eleverna tar emot 

feedbacken. Elevernas prestationsnivå, förkunskaper samt inställning till ämnet är 

faktorer som påverkar hur väl eleverna tar till sig feedbacken. 

En som har valt att studera hur feedback kan se ut i en specifik situation är Hofvendahl 

(2006) som i sin avhandling har undersökt utvecklingssamtal och bland annat hur 

läraren väljer att uttrycka och ge feedback till eleverna. Detta är av intresse för min 

studie eftersom det berör en mycket specifik situation där eleverna får direkt feedback 

från läraren och där hela situationen är uppbyggd kring att eleven ska få veta hur den 

presterar i skolsammanhang. Samtalet är centrerat runt ett feedbackfokus. Det är därför 

extra viktigt hur läraren väljer att presentera feedbacken för eleven (och även för 

närvarande vårdnadshavare). Något som framträder i Hofvendahls avhandling är att 

lärarna ofta väljer att fokusera på de fel eleverna gör istället för att lyfta fram deras 

framgångar. Även när svarsfrekvensen av andelen korrekta svar hos en elev är 98,8 % 

väljer läraren att lägga fokus på den del som eleven inte klarade (Hofvendahl 2006). 

2.2.2 Feedback som del i formativ bedömning 
Några som ser positivt på möjligheterna med formativ bedömning är Håkansson och 

Sundberg (2012) som anser att just feedback är en viktig del i framgångssagan kring 

formativ bedömning. De beskriver hur denna återkoppling ska se ut: ”Återkopplingen till 

eleverna är stödjande och att bedömningen sker löpande, mot en stegvis fördjupning och 
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successivt ökad självständighet för eleven” (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 269). 

Författarna visar således hur feedback är en viktig byggsten inom den formativa 

bedömningen och att återkopplingen är ett steg för att eleven på sikt ska kunna ta ett 

större ansvar för sitt eget lärande.  

Nyckelstrategierna för formativ bedömning bygger på de strategier som Wiliam (2010) 

och Sadler (1989) talar om i sin forskning. En av dessa strategier handlar om hur eleven 

ska gå vidare i sitt arbete. Under denna punkt konstateras att återkoppling är ett sätt att 

få eleven att förstå var den befinner sig och därmed hjälpa eleven framåt och minska 

klyftan mellan den förmåga som eleven behärskar och den nya förmågan som 

undervisningen syftar till att utveckla. Detta synsätt, att genom feedback koppla samman 

platsen där eleven kunskapsmässigt befinner sig med platsen dit eleven ska nå, återfinns 

hos Hattie och Timperley (2007). Dessa två menar även att det är viktigt att 

återkopplingen grundar sig i elevernas tidigare kunskaper, för att visa hur dessa kan tas 

tillvara för att fortsätta arbeta mot nya uppsatta mål (Hattie & Timperley, 2007).  

2.2.3 Feedback i matematikundervisningen 
Det finns flera studier kring hur lärare kan arbeta med feedback. I ett häfte riktat till 

lärare som undervisar i matematik beskriver Hodgen och Wiliam (2006) bland annat 

hur lärare kan arbeta med feedback genom att referera till det studieprojekt som 

föranlett häftet. I projektet använde sig de deltagande lärarna gärna av den tidssparande 

metoden att rätta elevernas arbeten genom att markera korrekta och felaktiga svar med 

antingen bokstaven ”R” eller genom att skriva en bock. Efter detta räknandes det totala 

antalet korrekta svar samman. Detta är dock inte särskilt gynnsamt ur ett formativt 

perspektiv på lärande, vilket författarna påvisar i tre punkter. För det första ges ingen 

feedback om vad eleven gjorde för fel och hur dessa fel kan korrigeras. För det andra ger 

endast poäng uttryck för en konkurrens som inte syftar till personlig utveckling och för 

det tredje motiverar enbart en redovisning av poäng inte de lågpresterande eleverna, 

samtidigt som det inte erbjuder någon utmaning för de elever som presterar på en högre 

nivå. Lärarna i studien använde gärna redovisningen av poängen tillsammans med en 

kommentar, men som Butler (refererad till i Hodgen & Wiliam 2006) visat i sin 

undersökning är denna kommentar helt onödig för eleverna och slöseri med lärarens tid, 

eftersom eleverna tenderar att ändå inte ta någon notis om kommentaren. Butlers 

undersökning (refererad till i Kjellström 2012) syftar till att visa hur elever tar emot 
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olika feedback på uppgifter. Studien genomfördes i årskurs 8 med elever som utförde 

undersökande uppgifter i matematik. Eleverna delades in i tre olika grupper där den ena 

gruppen enbart fick ett betyg, den andra gruppen fick både betyg och en kommentar 

medan den sista gruppen enbart fick en kommentar. Undersökningen visade att det bara 

var de elever som enbart fick en kommentar som genomgick en förbättring. Enligt 

Butlers undersökning var det alltså verkningslöst att ge en kommentar till eleverna om 

de samtidigt fick ett betyg (Kjellström 2012). 

Hodgen och Wiliam påstår att skrivna kommentarer är det enskilt vanligaste sättet för 

en lärare att ha en dialog med varje elev. De menar dock att det inte är någon mening 

med att skriva en kommentar om den inte innehåller fakta om vad eleven kan och vad 

eleven bör arbeta vidare med för att kunna nå de uppsatta målen. Björklund Boistrup 

(2010) har påtalat att inom matematikundervisningen är det inte positivt av läraren att 

ge feedback som är av värderande karaktär, eftersom risken då är att eleven inte är aktiv 

i sin matematikinlärning. Björklund Boistrup fortsätter med att feedback av just 

värderande karaktär, som användandet av belöningar och bestraffningar, mycket sällan 

förekommer i matematikundervisningen. Även feedback som baseras på ett missnöje 

med något eleven har gjort är ovanligt hos matematiklärarna, istället används feedback i 

form av beröm (Björklund Boistrup, 2010). De lärare som deltog i projektet som Hodgen 

och Wiliam skriver om menade att det var väl använd tid att skriva kommentarer, även 

om det tog mycket tid att skriva dem. Det framkom att det också var av större värde att 

skriva kommentarer varannan eller var tredje vecka istället för att kommentera varje 

enskild uppgift. Hodgen och Wiliam ger också konkreta förslag på hur lärare kan tänka 

för att spara tid och inte kommentera varje enskild uppgift som eleverna gör:  

• ge särskild feedback på en speciell aspekt av en elevs arbete 

• påpeka speciella typer av fel som syns i en elevs arbete 

• ge strukturerad feedback som gör det möjligt för eleven att se sina egna misstag 

• uppmuntra elever att använda sina kunskaper för att bedöma sitt eget arbete. 

(Hodgen & Wiliam, 2006, s. 32).  

En som har studerat bland annat hur lärare arbetar med att ge feedback i 

matematikklassrummet är Löwing (2006) som har skrivit en avhandling där hon tar upp 

olika dilemman som kan uppkomma i matematikundervisningen. Ett av dessa dilemman 

handlar just om lärare som försöker ge elever hjälp och muntlig feedback under 
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lektionstid. De lärare som ingick i studien hade alla svårt att använda sig av ett 

strukturerat sätt för denna muntliga kommunikation med eleverna och eleverna fick ofta 

se sig avbrutna av andra elever eller att läraren i sin ambition att hjälpa eleven ofta 

pratade om alltför svåra saker. Lärarna gav sig heller inte tid till att hjälpa varje enskild 

elev på det sätt som skulle ha varit mest gynnsamt för dem. Detta var inte ett handlande 

av ondo från lärarnas sida utan handlade istället om att de ville försöka hinna hjälpa så 

många elever som möjligt (Löwing, 2006). Löwing visar därmed hur svårt det kan vara 

för matematiklärare att hinna med att ge konstruktiv muntlig feedback under en 

pågående lektion. 

Ovanstående yttrande styrks av Greve Henriksen (2017) som menar att det krävs mycket 

arbete för lärare som undervisar i matematik för att de ska kunna ta in och arbeta med 

feedback i sin undervisning, eftersom detta arbetssätt, enligt författaren, skiljer sig 

mycket från det traditionella matematikklassrummet. Det skulle krävas en annan 

didaktisk syn av lärarna på matematiken för att kunna lyckas med feedback. Greve 

Henriksen menar dock att även om det skiljer sig från den traditionella innehållsstyrda 

undervisningen i matematik så är arbetet med feedback helt i samråd med den nya 

grunden i ämnet som handlar om kompetenstänkande.  

Hodgen och Wiliam (2006) är som förstått, positiva till att arbeta med feedback även i 

matematikundervisningen och menar att trots att kommentarer till varje enskild elev är 

ett ypperligt tillfälle för läraren att ge personlig feedback, tenderar många lärare att 

använda formuleringar som också används i helklass. Hodgen och Wiliam föreslår dock 

olika strategier för lärarna att använda sig av när de skriver kommentarer: 1. Ge eleverna 

möjlighet att se sina egna misstag. 2. Identifiera vad elever använder för metoder och ge 

dem tips på hur de kan utveckla dem. 3. Uppmuntra elever att reflektera. 4. Föreslå 

elever att diskutera sina lösningar med andra elever. 5. Uppmuntra elever att visa sitt 

arbete. 6. Råd om hur man lär sig fakta och metoder (Hodgen & Wiliam, 2006).  

Björklund Boistrup (2013) skriver att feedback är positivt i den mening att det ökar 

möjligheterna för att eleverna blir mer aktiva och engagerade i sin egen 

matematikinlärning. Detta möjliggörs genom att feedbacken blir ett sätt att bjuda in 

eleven till att delta i sitt eget lärande. Viktigt är då att läraren tar sig tid till att ge 

feedback till eleverna.  
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

För denna uppsats har jag valt att anta ett sociokulturellt perspektiv på feedback, vilket 

innebär att jag har valt att fokusera på feedback som något som sker i ett socialt samspel 

mellan lärare och elev. Feedbackens syfte är att hjälpa eleven att nå de uppsatta målen. 

Med feedback avses i detta arbete den återkoppling och information som ges till eleven 

för att hjälpa denne framåt i sitt lärande. Det teoretiska ramverket i denna uppsats 

grundas i Hatties och Timperleys modell ”model of feedback” (Hattie & Timperley, 

2007).  

2.3.1 Modell för feedback 

I sin modell för feedback poängterar Hattie och Timperley att effektiv feedback måste 

grundas på tre avgörande frågor: Vilka är målen? Var befinner jag mig nu? Vad behöver 

göras för att nå målen? Hattie och Timperley benämner dessa som ”Feed up”, ”Feed back” 

och ”Feed forward”. Dessa frågor återfinns redan hos Black och Wiliam i deras arbete 

från 1998, när de skrev om formativ bedömning. I Hatties och Timperleys modell 

beskrivs dessa frågor som grundläggande för att arbeta med feedback. När dessa 

tillämpas kan en god lärandemiljö skapas. Dessa tre frågor kan sedan utgöra grunden för 

arbete med feedback utifrån fyra olika nivåer.  

 

De nivåer som Hattie och Timperley beskriver i sin modell är: uppgiftsnivån, 

processnivån, metakognitivnivå samt personlig feedback. Enligt Hattie och Timperley är 

det den feedback som återfinns på den första nivån, uppgiftsnivån, som är den typ av 

feedback som lärare använder sig mest av i sin undervisning. Denna feedback grundar 

sig i den uppgift som eleven har utfört och den information och fakta som återfinns däri. 

Den gör således inget för att påverka elevens motivation för själva ämnet, eftersom 

feedbacken snarare är centrerad kring hur eleven har presterat. Feedbackens syfte är att 

förklara och reda ut eventuella missförstånd kring den aktuella uppgiften. 

Återkopplingen kan också betraktas som varande av en värderande karaktär eftersom 

det handlar om att läraren i feedbacken ska göra en bedömning av hur väl eleven har 

utfört uppgiften i förhållande till de, för uppgiften, uppsatta målen. Denna typ av 

feedback är mycket effektiv i sin användning när det handlar om att klargöra och hjälpa 

elever med svårtolkade uppgifter. Det vill dock till att feedbacken är tydligt formulerad 

för att fylla sitt syfte.  
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När det gäller den andra nivån, processnivån, är denna mer generaliserbar än den 

tidigare uppgiftsnivån. Denna typ av feedback hjälper eleven att förstå informationen i 

uppgiften och visar hur de kan ta till sig denna för att också kunna använda sig av 

återkopplingen i andra uppgiftssituationer. Den feedback som eleverna får på denna nivå 

syftar således till att lära dem hur de kan använda sig av feedbacken, till exempel genom 

att lära dem olika lärstrategier, till fler uppgifter och inte enbart på en, som i den tidigare 

uppgiftsnivå. Enligt Hattie och Timperley kan feedback på processnivån hjälpa till att 

stärka elevernas självförtroende.  

 

Den tredje nivån, den metakognitiva nivån, har inslag av båda de tidigare nivåerna. 

Denna nivå handlar om att stärka eleverna i deras eget självförtroende så att de vågar 

testa nya och mer utmanande uppgifter. Feedbackens uppgift är att hjälpa eleverna att 

utveckla egna strategier för lärande och att de också ska skapa förmågan att utvärdera 

sin egen insats för att veta hur de kan förbättra sin inlärning, så kallad självutvärdering. 

Genom att öka elevernas tillit för sin egen bedömning, samt öka deras delaktighet menar 

Hattie och Timperley att elevernas förståelse för andra bedömningssituationer ökar. Det 

är dock viktigt att feedbacken på denna nivå tydligt är kopplad till den aktuella uppgiften 

för att den ska ha positiv effekt på elevernas inlärning.  

 

På den fjärde nivån, den personliga nivån, handlar feedbacken om elevens person istället 

för den prestation som eleven utför. Enligt Hattie och Timperley har denna typ av 

feedback inte lika stort värde för elevernas inlärning som de andra tre nivåerna. 

Feedbacken nämner nämligen inte hur eleverna ligger till eller hur de ska arbeta framåt 

och svarar därför dåligt mot de tre grundläggande frågor som Hattie och Timperley tar 

upp som grund för feedback. Denna typ av feedback förekommer ofta i beröm till 

eleverna och kan ha ett syfte eftersom den kan hjälpa till att öka en elevs motivation för 

ett ämne. 

I relation till sin modell med de fyra nivåerna tar Hattie och Timperley upp fyra 

omdebatterade faktorer som påverkar feedback; när feedbacken ska ges, effekterna av 

positiv och negativ feedback, den optimala användningen av feedback i klassrummet 

samt bedömningens roll i feedback. När det gäller tajmingen av feedback så finns ingen 

uttalad tidpunkt då det skulle vara mest gynnsamt att ge feedback, även om Hattie och 

Timperley lyfter forskning som visar att det för feedback på uppgiftsnivå är bättre med 
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en viss fördröjning, medan det på processnivå kan vara att föredra att få feedback direkt. 

Effekterna av positiv respektive negativ feedback menar Hattie och Timperley mer 

handlar om på vilken nivå den levereras än själva innehållet i feedbacken. Hattie och 

Timperley menar att det generellt inte förekommer så mycket feedback i 

klassrumssammanhang, men att det som används ofta är beröm. Hattie och Timperley 

menar att feedback som används vid bedömning inte uppfyller kravet på de tre 

grundfrågorna kring feedback och att lärarna alltför ofta använder feedback tillsammans 

med bedömning för att göra ett påstående om den enskilda eleven.  

 

I sin avhandling utgår Björklund Boistrup (2013) Hatties och Timperleys ramverk. Enligt 

henne beskriver Hattie och Timperley att feedback är till för att minska klyftan mellan 

den aktuella prestationen och det uppsatta målet. Björklund Boistrup visar att olika 

typer av feedback ryms inom Hattie och Timperley grundfrågor. Feed forward bryts ner 

till kontroll, guidning och utmanande. Feedback handlar om att visa antingen intresse 

och engagemang från lärarens sida eller om ointresse och ett icke befintligt engagemang 

från läraren. Feed back kan också handla om att läraren uppmärksammar att en elev gör 

något. De bedömningsgrunder som hör hemma inom feed back menar Björklund 

Boistrup är belöning, straff, godkända eller icke godkända. Björklund Boistrup visar att 

feed up alltid samverkar med antingen feed back eller feed forward (hon poängterar 

dock att feed back och feed forward kan förekomma utan någon feed up). Hon menar 

också att feed up i hennes studie hörde samman med något av alternativen nationella 

mål, lärobokens mål eller lokalt uppsatta mål.  

Sammanfattning 
I detta avsnitt har tre frågor framkommit som varande centrala för feedback; Vilka är 

målen? Var befinner sig eleven? Vad behöver göras för att nå målen? Dessa kriterier 

stämmer också överens för formativ bedömning, där feedback ingår som en av 

nyckelstrategierna. Både i den allmänna bakgrunden samt i forskningsöversikten ges 

förslag på en rad metoder som lärarna kan använda i sitt arbete med feedback, till 

exempel att uppmuntra eleverna till självbedömning. I forskningsöversikten framkom 

det att lärare i matematik gärna använder sig av beröm eller skriftliga kommentarer när 

de ger feedback till elever. Forskningen visar dock att det är svårt för lärarna att hinna ge 

feedback till sina elever. I den teoretiska utgångspunkten behandlas fyra olika nivåer för 

feedback: uppgiftsnivån, processnivån, metakognitiv nivå och personlig nivå.  
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3 Metod 

När man ska genomföra en vetenskaplig studie finns det olika metoder att använda sig 

av för att samla in data. Vilken metod man väljer beror på vilket syfte man har med sin 

studie. I denna studie fokuserades lärarnas uppfattningar kring deras arbete med 

feedback. Det lades ingen vikt vid hur lärarna faktiskt arbetar i praktiken, det blev 

således ett andra ordningens perspektiv på feedback. Valet av metod för denna studie 

föll på kvalitativa forskningsintervjuer, en metod som Kvale och Brinkmann (2009) 

menar kan fördjupa resultatet hos en studie. Samma författare skriver att ett 

fenomenologiskt perspektiv ofta finns med som en röd tråd i kvalitativa studier. 

Perspektivet innebär att det ligger i forskningens intresse att studera enskilda individers 

perspektiv och uppfattningar, eftersom tanken är att detta är den relevanta verkligheten. 

Enligt Kvale och Brinkmann krävs det gedigen träning och erfarenhet för att genomföra 

intervjuer, eftersom det är kvalitén hos intervjuarens kunskaper som avgör kvalitén på 

intervjun. Jag ska ödmjukt erkänna att jag inte tidigare har genomfört någon 

forskningsintervju av detta slag, men hoppas dock att jag genom att vara påläst och väl 

förberedd ändå ska kunna frambringa en god datainsamling.  

 

När man ska genomföra intervjuer finns det olika sätt att strukturera dessa. Jag har valt 

att utforma mina intervjuer som en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att 

intervjun kan liknas vid ett öppet vardagligt samtal, men att den innehar ett syfte och en 

specifik teknik som gör att det blir en blandning mellan öppen intervju och slutet 

frågeformulär. Intervjun har då fokus på vissa teman och eventuellt förslag på frågor. 

Anledningen till valet av en halvstrukturerad intervjuform är att jag upplever att den 

fasta strukturen skulle styra lärarnas svar alltför mycket, samtidigt som den helt öppna 

intervjun kanske skulle göra det svårt att hålla lärarna kvar vid mitt efterfrågade syfte 

eftersom i den öppna intervjun ska frågorna inte eftersträva ett korrekt svar och där ska 

"undersökningspersonerna utifrån den egna förståelsen av företeelsen ⦋ges⦌ möjlighet 

att själva avgränsa, behandla och definiera innehållet” (Alexandersson, 1994, s. 123).  

Det är vanligt att transkribera intervjun och att denna utskrift tillsammans med inspelat 

material är grunden för analysen (Kvale & Brinkmann,2009). Genom mitt metodval är 

det min avsikt att lärarnas uppfattningar får stå i centrum och att de får möjlighet att tala 

mer fritt, samtidigt som det finns frågor som syftar till att hålla samtalet till den röda 
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tråden som knyter an till mitt syfte. Genom att ha enskilda intervjuer istället för 

gruppintervjuer försäkrade jag mig om att det var just den enskilde lärarens uppfattning 

som lyftes fram i min datainsamling.  

3.1 Urval 
Eftersom jag har valt kvalitativa intervjuer som min arbetsmetod kommer mitt val av 

informanter att spela en stor roll. Alexandersson (1994) skriver till exempel att det är 

viktigt att urvalsgruppen inte blir alltför likstämmig. Han skriver även att en metod för 

att få till en bredd i sitt urval av informanter är att ta personer i olika åldrar och från 

olika arbetsplatser. Utifrån detta resonemang har jag valt att handplocka de lärare som 

jag ska intervjua, allt för att få grepp om ett så brett urval av informanter som möjligt. Jag 

sökte mitt urval utifrån egna kontakter genom tidigare VFU-skolor, familj och vänner. Jag 

skickade ut mitt informationsbrev och kunde genom att utnyttja mitt eget kontaktnät 

komma i kontakt med lärare som arbetar både i större städer samt på mindre skolor på 

landsbygden. De lärare som sedan medverkade i intervjuer är i olika ålder och har olika 

lång erfarenhet av yrket. Därmed anser jag att jag i mitt val av informanter har uppfyllt 

de rekommendationer som finns för att få till en bra bredd av åsikter till min studie. 

Tyvärr valde många av de lärare som jag var i kontakt med att avböja medverkan i 

studien, då tiden för när studien skulle genomföras också är en mycket intensiv period i 

skolans värld och lärarna hade alltför hög arbetsbelastning för att hinna med någon 

intervju.  

 

Enligt rekommendation från Dan Åkerlund bör en studie av denna storlek omfatta cirka 

10 intervjuer (Åkerlund,2017). Jag har haft detta som riktmärke, men på grund av ovan 

nämnda arbetsbelastning landade intervjuantalet på åtta stycken. Jag har dock ändå 

lyckats få den eftersträvansvärda bredden av uppfattningar som jag eftersökte hos de 

lärare som valt att medverka. 

3.2 Intervjuguide 
Frågorna i min intervjuguide är utformade med min frågeställning som utgångspunkt, 

men är formulerade till att mer precist fråga lärarna hur de arbetar med feedback. I min 

frågeställning identifieras två större frågeområden: hur lärarna arbetar med feedback 

samt vad lärarna uppfattar att de fokuserar på i sin feedback. Dessa större områden, som 

innehåller mer öppna frågor där lärarna själva får tolka vilket svar de ska ge, efterföljs 
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avföljdfrågor för att se till att hålla intervjun på den röda tråden som är syftet med 

studien.  

I följande stycke kommer jag att gå igenom hur min intervjuguide är utformad. Intervjun 

(se intervjuguiden i bilaga 2) inleds med att jag påminner den medverkande läraren om 

syftet med studien, samtyckeskravet och att intervjun kommer att spelas in. Läraren får 

också underteckna samtyckesformuläret (se bilaga 1). Därefter får lärarna berätta lite 

om sig själva utifrån några bakgrundsfrågor, bland annat får de berätta om de har fått 

någon utbildning i att arbeta med feedback.  

Den del av intervjun som ska ge svar på mina forskningsfrågor inleds med att lärarna får 

berätta hur de definierar ordet feedback. Det är viktigt att jag vet vad den intervjuade 

läraren avser när han eller hon använder begreppet feedback i den fortsatta intervjun för 

att veta hur jag ska tolka svaren. Därefter fortsätter intervjun med den övergripande 

frågan ”Hur ger du dina elever feedback?”. Tanken med denna fråga är att få lärarnas 

spontana uppfattningar kring hur de arbetar med att ge feedback (vilket också är min 

första forskningsfråga). Till denna fråga har jag skapat en tänkbar följdfråga att använda 

om svaret blir alltför knapphändigt eller om samtalet börjar hamna utanför studiens 

syfte. Genom att ge exempel på några olika bedömningsmetoder, till exempel skriftliga 

kommentarer, muntlig återkoppling eller beröm, är tanken att hjälpa läraren att tänka 

efter vad just han eller hon använder sig av i sin yrkesvardag. Denna följdfråga knyter 

också an till min forskningsfråga 1a.  

Avsikten med nästa huvudfråga ”Vad fokuserar du din feedback på?” är att leda in 

samtalet till att handla om forskningsfråga 1b. Här har studiens teoretiska ramverk (som 

också har inspirerat forskningsfrågorna) använts för att skapa tänkbara följdfrågor, vilka 

kan användas för att förtydliga frågan genom att ge exempel utifrån vad som ingår i 

ramverkets olika nivåer. Nästa huvudfråga ”Varför ger du feedback?” grundar sig i 

forskningsfråga 1c som handlar om hur lärarna motiverar sin feedback. Även till denna 

övergripande fråga finns ett antal följdfrågor till hjälp. Dessa följdfrågor handlar bland 

annat om vad lärarna själva uppfattar som positivt med sitt sätt att ge feedback, samt 

vad de anser kan förbättras med deras sätt att ge feedback. Den sista huvudfrågan ”Hur 

relateras din feedback till de uppsatta målen?” är främst tänkt att ge svar på 

forskningsfråga 2. Här har det teoretiska ramverket legat till grund för de följdfrågor 

som är tänkta att användas för att tydliggöra vad intervjufrågan handlar om. Ett exempel 
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på följdfråga är om lärarna uppfattar att feedbacken de ger fokuserar på de uppsatta 

målen för eleven.   

Intervjun avslutas med ett exempel hämtat från ett nationellt prov i matematik för 

årskurs 9 (se bilaga 3). Att exemplet är hämtat från den årskursen är för att alla lärare 

ska kunna svara på det praktiska exemplet, oavsett vilken ålder de undervisar. Exemplet 

har avskilts från intervjuguiden eftersom det skulle visas för de intervjuade lärarna, som 

inte på förhand skulle se intervjufrågorna, och då framför allt följdfrågorna eftersom de 

ska kunna resonera fritt kring dessa. Det inlyfta exemplet tjänar syftet att lärarna 

praktiskt skulle få visa hur de ger feedback och vad de fokuserar på, vilken nivå de ger 

återkoppling på, men också hur feedbacken relateras till exempelvis de uppsatta målen.  

Intervjuerna är utformade för att likna ett samtal, en tanke som stöds av både Kvale och 

Brinkmann (2009) samt av Aspers (2011). Aspers rekommenderar dock att samtalet ska 

utgå från ett antal övergripande teman, vilket Dahlgren och Johansson (2009), håller 

med om. Genom mina större övergripande frågor får läraren möjlighet att framföra sin 

uppfattning kring sitt arbete med feedback, utan att styras av alltför precisa frågor och 

en förhörsliknande situation. Istället kan jag använda mig av följdfrågor för att förtydliga 

det informanten säger, vilket också visar mitt intresse för det sagda samt ger intervjun 

karaktären av ett samtal. I min roll som intervjuare följde jag Kvale och Brinkmanns 

rekommendationer om att skapa ”god kontakt genom att lyssna uppmärksamt, genom 

att visa intresse, förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger och genom att 

vara tydlig med vad honintervjuaren vill veta” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). 

3.3 Genomförande av intervjuer 
Jag valde att spela in mina intervjuer, med stöd i Alexandersson (1994). Detta tjänade två 

syften. För det första ansåg jag att det var viktigt att jag inte missade någon information 

som lärarna sa under intervjuerna, vilket lätt kunde vara fallet om jag enbart skulle 

anteckna det lärarna sa. För det andra var det viktigt av etiska skäl för att inget som 

lärarna sa skulle kunna missförstås.  

Både Kvale och Brinkmann (2009) samt Trost (2005) poängterar vikten av att den som 

blir intervjuad ska känna sig trygg för att den ska kunna svara så ärligt som möjligt på 

intervjufrågorna. Som Kvale och Brinkmann (2009) skriver finns det dock alltid ett mått 

av asymmetri i maktfördelningen vid en intervjusituation, då den ena parten ska ställa 
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frågor som den andra ska besvara. Medveten om detta försökte jag vara så informativ 

som möjligt för att den intervjuade läraren skulle ha full förståelse för arbetsförloppet. 

Jag inledde intervjun med att repetera de forskningsetiska kraven för intervjun samt 

studiens syfte och bakgrund. Under intervjun försökte jag mest att hålla mig i 

bakgrunden och visa intresse för det som informanten hade att säga. Jag visade mitt 

engagemang med kroppsspråk och korta bifall. För att de intervjuade lärarna skulle 

känna sig trygga med intervjusituationen fick de själva välja plats för intervjun, ofta en 

lugn vrå på lärarens arbetsplats. Intervjuerna tog mellan 25-50min att genomföra.   

3.4 Transkribering 
Då jag har valt att spela in mina intervjuer behövde dessa transkriberas, gärna i sin 

helhet (Alexandersson, 1994), för att kunna analyseras. Jag har försökt att hålla mig till 

detta så långt det är möjligt, men har fokuserat min transkribering på det som lärarna 

har sagt som är relevant för min studie. Jag har därför valt att göra uppehåll i 

transkriberingen om till exempel något har stört intervjun eller att läraren har börjat 

prata om något som inte är relevant för min studie.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att det kan vara svårt att översätta ett talat språk 

till ett skrivet språk och att man kan vara olika noggrann i sin transkribering. Jag har i 

det längsta försökt att hålla mig till det talspråkliga talet, men har valt att använda den 

skrivna formen då missförstånd annars hade kunnat uppstå, till exempel vid talspråkets 

slarviga användning av ordet ”de” som synonymt med det skrivna ”det”. I övrigt är 

transkriberingen ordagrann för att kunna fånga nyanserna i informantens uppfattningar. 

Vid förekommit mummel där det inte går att höra vad läraren säger har detta markerats 

med "mummel".  Under arbetet med transkriberingen har jag även haft i åtanke det som 

Kvale och Brinkmann påpekar: att transkribering är en tolkande syssla och därför är alla 

eventuellt uppkomna fel i samband med transkriberingen helt mina egna. 

3.5 Tillvägagångssätt vid analysen 
När man ska genomföra en studie är det viktigt att vara medveten om att den egna 

förförståelsen, erfarenheten och personliga åsikter kan komma att påverka 

undersökningen, en problematik som tas upp av både Kvale och Brinkmann (2009) samt 

Trost (2005). I min studie har jag försökt att, både under mina intervjuer samt i min 

analys, betrakta informanten och det insamlade materialet med ett så öppet sinnelag 
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som möjligt för att verkligen vara säker på att det är den intervjuade lärarens 

uppfattning som får stå i centrum.  

Vid min analys har jag utgått från Braun och Clarke (2006) och deras framställning av 

tematisk analys. Författarna presenterar två olika sätt för analys där jag har valt att 

använda mig av en teoretisk analys av materialet, vilket innebär att forskaren redan har 

färdiga teman att utgå ifrån i sin analys. Jag tog avstamp i mitt teoretiska ramverk, som 

redan innehåller olika områden och nivåer, teman om man så vill, samt mina 

forskningsfrågor. Braun och Clarke skriver att definitionen av ett tema är att det 

innehåller något viktigt från det insamlade materialet som kan sättas i relation till 

forskningsfrågorna. Författarna anger inga krav för hur omfattande ett tema måste vara 

för att få kallas tema.  

Braun och Clarke (2006) presenterar en steg-för-steg-guide i sex steg hur en tematisk 

analys kan genomföras. Jag har försökt att, i så stor utsträckning som möjligt, hålla mig 

till denna arbetsgång under analysen av mitt insamlade material. Det första steget 

handlar om att bekanta sig med det insamlade materialet, till exempel genom att 

transkribera och lyssna igenom inspelade intervjuer. Steg två innebär att forskaren går 

igenom hela det insamlade materialet för att hitta intressanta koder, vartefter data 

samlas som är relevant för varje framkommen kod. Efter min transkribering läste jag 

igenom mina utskrifter för att finna uppfattningar hos lärarna som kunde fungera som 

intressanta koder i mitt material och försökte ordna dessa tillsammans. Det tredje steget 

i guiden går ut på att samla ihop koder som kan fungera som teman. Därefter ska 

uppgifter i materialet samlas som kan vara relevanta inom varje tema. När jag hade sett 

ut de olika koderna såg jag relativt tydligt att de teman som jag hade fått fram i min 

granskning också matchade de teman som fanns i mitt teoretiska ramverk samt i mina 

egna forskningsfrågor. Jag läste då igenom mitt material för att ta ut de bitar som 

passade till respektive tema.  

När man har kommit så långt i sitt analysarbete att olika teman har börjat urskiljas, är 

det dags för det fjärde steget som handlar om att ta reda på om de olika teman som 

framtagits fungerar i relation till det kodade materialet och även till hela det insamlade 

materialet i stort. Detta ger sedan en slags karta som underlag för analysen. Därefter 

sker steg fem som betyder att forskaren definierar och namnger de olika teman som har 

framkommit. I min analys kunde jag tydligt se att de teman som framkom också 
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relaterade väl till mitt teoretiska ramverk, samt till mina forskningsfrågor och 

namngivningen skedde därför utifrån dessa. Det sista steget handlar om att välja ut ett 

urval av exempel samt göra en analys av dessa och sedan relatera analysen till studiens 

forskningsfråga och litteratur. Detta genererar sedan en vetenskaplig rapport med 

utgångspunkt i analysen. När namngivningen var klar granskade jag återigen mitt 

insamlade material för att ta ut exempel som matchade de olika teman som hade tagits 

fram för att göra en analys av detta utifrån mitt teoretiska ramverk. I analysen knöt jag 

också samman resultatet av analysen med mina forskningsfrågor. Eftersom jag använde 

mig av en teoretisk tematisk analys har mina forskningsfrågor hela tiden varit nära i 

mitt analysarbete och detta anser jag har bidragit till en tydlig röd tråd genom arbetet.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

När man ska göra en studie som omfattar människor måste man ta flera etiska 

hänsynstagande, bland annat genom att se till att individskyddskravet uppfylls 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta krav handlar om att skydda de individer som medverkar 

i studien och kan brytas ner i fyra olika delar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om forskarens 

skyldighet om att informera dem som deltar om syftet med studien. Detta krav uppfyllde 

jag genom att skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 4) till lärarna där jag förklarade 

bakgrund och syfte med min studie, arbetsprocessen samt informerade om att deras 

aktiva samtycke krävdes för att medverka. Det sistnämnda i informationsbrevet handlar 

om att uppfylla samtyckeskravet som innebär att de som deltar har fått tagit del av 

information, haft möjlighet att ställa frågor samt är medvetna om att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan utan att förklara varför. I samband med intervjun fick lärarna 

skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 1) där de återigen blev informerade om 

ramarna för samtyckeskravet.  

 

Hur det insamlade materialet används regleras av nyttjandekravet, att materialet endast 

får användas i forskningssammanhang och med tillstånd från de medverkande, och 

konfidentialitetskravet, att ingen utomstående får del av uppgifterna samt att de 

medverkande inte går att identifiera. Genom att skriva under samtyckesformuläret gav 

de medverkande lärarna sitt tillstånd till att jag fick använda det insamlade materialet i 

min studie, och det kom enbart att användas i forskningssyfte i densamma. När jag 

transkriberade mina intervjuer kom det inte heller att framgå vare sig namn eller 
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arbetsplats på lärarna, då detta inte heller är relevant för syftet med min studie utan det 

är lärarnas uppfattningar som står i centrum. Jag spelade in mina intervjuer för att jag 

inte skulle riskera att gå miste om information, men också av etiska skäl för att undvika 

missuppfattningar. Inspelningarna tillsammans med transkriberingarna kommer inte att 

spridas utanför min studie.  

 

När man genomför intervjuer med lärare bör man vara medveten om att de elever som 

lärarna undervisar kan komma på tal. Min avsikt var att då avkoda dem på liknande sätt 

som lärarna i min transkribering. I de fall då lärarna nämnde elevexempel hittade de 

dock själva på fingerade namn på eleverna.  

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När man genomför en studie är det några begrepp som är viktiga att ta ställning till och 

reflektera runt. Dessa begrepp är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. En studie 

behöver innehålla dessa för att kunna anses som trovärdig. När det gäller validitet menar 

Kvale och Brinkmann (2009) samt Larsson (2005) att det enkelt uttryckt handlar om att 

se till att studien i slutet kom att undersöka det som den från början sagt att den ska 

undersöka. Kvale och Brinkmann fyller på med: ”Valideringen vilar på forskarens 

hantverksskicklighet under en undersökning, på att han ständigt kontrollerar, 

ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 268).  

I mitt fall har jag utformat min intervjuguide efter mina forskningsfrågor och sedan varit 

noga med att ställa mina framkomna resultat och analys i relation till min frågeställning, 

för att därigenom kontrollera att jag har fått med det som jag avsåg i mitt syfte. Mina 

intervjuer inleds också med att den intervjuade läraren ombeds att definiera ordet 

feedback. Detta är för att den intervjuade ska tänka på samma sak som det som avses 

med intervjun (Alexandersson 1994). Denna fråga blev då också en naturlig ingång till 

intervjun. I min analys av materialet gick jag ofta tillbaka till mitt teoretiska ramverk 

samt min frågeställning för att kontrollera att jag höll rätt kurs. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver också att validering handlar om att forskaren kontrollerar analysen så att 

den inte ger en snedvriden bild av resultatet. Detta har jag försökt att motverka genom 

att arbeta nära mina utskrivna transkriberingar, men också genom att lyssna upprepade 

gånger på mitt insamlade material för att försäkra mig om att jag har tolkat lärarna rätt i 

deras uppfattningar.  
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För att undvika missförstånd i mitt samspel med informanterna och på det sättet riskera 

validiteten hos studien, har jag lutat mig mot Kvale och Brinkmann (2009) i deras 

resonemang kring vikten av att ställa kontrollfrågor kring oklarheter under intervjun, 

för att på så sätt underlätta vid analysen. Jag har därför varit tydlig med att använda 

mina följdfrågor som kontrollfrågor för att vara säker på att jag fått med det material 

som kan ligga till grund för att svara på mitt syfte och min frågeställning.  

Begreppet reliabilitet innebär enligt Bryman (2011) att ett liknande resultat kan uppnås 

om studien skulle genomföras ännu en gång. Larsson (2005) fyller på med att en hög 

reliabilitet kan uppnås genom att resultatet av studien inte påverkas av variationer i tid, 

plats eller vem som intervjuar. I denna studie genomfördes intervjuer med fokus på 

lärarnas individuella uppfattning kring hur de arbetar med feedback.Detta blir mycket 

svårt att rekonstruera med andra informanter och studien erhåller därför en låg 

reliabilitet. För att få en högre reliabilitet skulle samma informanter behöva användas 

vid en ny studie.  

Då kvalitativa metoder ofta studerar enskilda fall eller mindre grupper i en särskild 

kontext, är det ofta mycket svårt att kunna säga något om generaliserbarheten hos 

resultaten. Larsson (2005) menar att denna svårighet vid just kvalitativa metoder beror 

på att det vid dessa typer av studier inte kan uppvisas samma resultat två gånger och 

förhållandena kan skilja sig åt mellan olika tidpunkter då studien genomförs, vilket även 

skapar problem vid reliabiliteten, se ovan. Detta stämmer även i mitt fall. Denna studie 

har undersökt uppfattningarna hos åtta olika lärare som arbetar på olika skolor. Det är 

en alltför liten grupp för att den på något sätt ska kunna representera lärare i 

matematikämnet och därför måste studien betraktas som just en studie av dessa 

specifika enskilda lärare och deras uppfattningar. Bryman (2011) förespråkar istället att 

den som genomför studien bör ge detaljerade beskrivningar av det insamlade materialet 

för att den som läser arbetet på egen hand ska kunna tolka huruvida resultatet går att 

överföra eller inte. Detta har jag försökt att uppnå genom att ha med flera citat från 

intervjuerna där läsaren av arbetet själv kan se hur en specifik lärare har beskrivit sin 

uppfattning. Det gör också att läsaren kan se hur jag har tolkat mitt material.  
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4 Resultat 

För att tydligt sätta mitt forskningsresultat i relation till mitt teoretiska ramverk och 

mina frågeställningar kommer jag att redovisa mitt resultatunder en distinkt 

rubriksättning som knyter an till mina frågeställningar. De teman som jag kommer att 

utgå ifrån är: Att arbeta med feedback – olika metoder, Nivåer för feedback, Motivering 

och förbättring av feedback samt Lärarens fokus vid feedback – Feed up, feed back eller 

feed forward. De mönster som jag har sett i min insamlade data har också utkristalliserat 

sig till att tydligt knyta an till dessa teman. Kapitlet inleds med en kort presentation av 

lärarna som har utgjort grunden för det insamlade materialet.  

4.1 Presentation av informanter 

Till denna studie har åtta lärare intervjuats om deras syn på feedback. Här följer en kort 

presentation av lärarna samt vilken utbildning de har fått i att arbeta med feedback.  

Lärare A – är en 59-årig man som arbetar på gymnasiet i en större stad. Lärare A har 

arbetat som lärare på samma skola sedan han avslutade sin utbildning år 2000. Innan 

utbildningen arbetade han som lärarvikarie. Lärare A är förstelärare i ämnet matematik, 

men har inte fått någon vidareutbildning inom feedback. Under intervjun reflekterar 

Lärare A kring att feedback skulle kunna vara ett ämne att diskutera på ämnesträffarna.  

Lärare B – är en 54-årig man som har arbetat som lärare i 14 år. För tillfället arbetar han 

på gymnasiet i en mindre stad, men har tidigare arbetat både på folkhögskola och 

universitet. Lärare B kan inte påminna sig att han har fått någon utbildning i feedback, 

utan benämner själv att han är utbildad enligt metoden ”learning by doing”.  

Lärare C – är en 50-årig kvinna som arbetar på gymnasiet i en större stad. Hon är 

behörig för åk 3–9 samt gymnasiet och har tidigare arbetat i åk 7–9. Sedan år 2003 

arbetar Lärare C på gymnasiet. Hon säger att hon inte har fått någon utbildning i att 

arbeta med feedback.  

Lärare D – är en 30-årig kvinna som arbetar i åk 7–9 i en mindre ort. Lärare D är behörig 

för åk F-9 och gymnasiet. Hon har tidigare arbetat med yngre barn, men sedan två år 

tillbaka är hon på högstadiet. Lärare D har under den tiden deltagit i en modulkurs 

tillsammans med övriga lärare på skolan, där de har utbildat sig i Bedömning för 
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lärande, där feedback ingår som en viktig nyckelstrategi. Kursen är utformad av Dylan 

Wiliam.  

Lärare E–är en 26-årig man som arbetar på gymnasiet i en större stad. Han har arbetat 

ett år som lärare. Under sin utbildning fick Lärare E ta del av flera olika tekniker för 

arbetet med feedback, samt en fördjupande del under den avslutande vårterminen där 

summativ vs formativ bedömning och Bedömning för lärande diskuterades.  

Lärare F–är en 55-årig man som arbetar i åk 7–9 i en mindre stad. Han blev färdig med 

sin utbildning år 2003. Lärare F kan inte komma ihåg att han har fått någon utbildning i 

att arbeta med feedback.  

Lärare G – är en 25-årig kvinna som arbetar i åk 7–9 i en mindre stad. Hon har arbetat 

som lärare i två år. Under sin utbildning läste Lärare G en terminskurs i Bedömning för 

lärande där feedback ingick, men hon vill minnas att just feedback och hur man bäst 

levererar sådan till eleverna var något som ofta förekom på seminarier under hennes 

utbildning.  

Lärare H – är en 31-årig man som arbetar på gymnasiet i en större stad. Han har arbetat 

ett år som lärare. Lärare H kan inte minnas att han har fått någon särskild utbildning i 

feedback annat än att det ibland togs upp på seminarier.  

4.2 Att arbeta med feedback – olika metoder 

Denna rubrik handlar om hur lärarna uppfattar att de arbetar med feedback, till exempel 

vilka metoder de använder sig av och hör samman med frågeställningen som handlar om 

samma sak. Under den här rubriken kommer jag även att sammanfatta hur lärarna 

definierar ordet feedback och vad det innebär för dem.  

Samtliga lärare som har intervjuats är eniga om att en definition av feedback är att 

betrakta begreppet som synonymt med återkoppling. Lärarna B, D, E och G är alla 

överens om att feedback kan definieras som kommentarer som ges för att beskriva vad 

elever har gjort bra och vad de kan göra för att förbättra sin inlärning till nästa gång. 

Lärare B beskrev feedback som: ”att återkoppla en uppgift till en elev, muntligt eller 

skriftligt i syfte att stärka och utveckla elevens ämneskunskaper” (Lärare B).Enligt 

Lärare A kan feedback vara av både positiv, att stärka eleven, samt negativ karaktär, då 

eleven har gjort något fel och feedbacken ska hjälpa eleven att komma till insikt. Lärare 



25 

 

H menar också att feedback behöver inte enbart vara mellan lärare till elev, utan kan 

även vara från elev till lärare samt elever emellan.  

De absolut vanligaste metoderna som lärarna använder när de ger feedback är muntliga 

och skriftliga kommentarer till eleverna, där de muntliga är i majoritet. Det skiljer sig 

dock hur lärarna använder dessa kommentarer. Många av lärarna uppgav att de ofta går 

runt i klassrummet och ger eleverna korta muntliga kommentarer. Lärare B berättade att 

han: ”använder mig av muntlig och skriftlig feedback. Även betyg naturligtvis, men då har ju 

feedbacken ingen inverkan på lärprocessen” (Lärare B). Lärare A och C använder sig gärna 

av muntliga samtal där eleven får vara med och diskutera hur de ska öka sin inlärning i 

ämnet. Detta är dock en mycket tidskrävande metod och det kan ta upp till tre lektioner 

innan alla elever har fått ett samtal, av hänsyn till detta beskriver Lärare A beskriver att 

den mesta av hans feedback sker i helklass med inslag av individuell hjälp. I dessa fall av 

enskild feedback anpassar han ordval och förklaringar till varje specifik elev. Han 

beskriver också skillnaden mellan att ge individuell feedback och feedback i helklass 

under en genomgång:  

om eleven själv initierar då då är det mera specifik just med eleven och dens 
förutsättningar att få eleven att den ska förstå mitt resonemang. Pratar jag med en hel klass 
så riktar jag mig till alla oavsett nivå då blir det mer övergripande (Lärare A).  

 

Lärare D och F håller med om att det är svårt att hinna ha muntliga samtal med eleverna, 

något som Lärare D försöker att ha efter prov för att eleverna ska kunna ställa frågor. Vid 

inlämnade uppgifter och diagnostiska prov försöker hon istället att ge skriftliga 

kommentarer. Lärare F uppger att han gärna använder sig av korta muntliga 

kommentarer till eleverna i stilen ”Bra jobbat” och ”tänk på det här”. Denna typ av korta 

kommentarer menar Lärare G att: ”flera av mina elever har svårt att läsa och ta till sig 

längre skriftliga kommentarer så är det så att jag ger skriftliga kommentarer så är de ofta 

väldigt korta till exempel ’bra jobbat’ eller ’bra tänkt’” (Lärare G). Längre feedback ger hon 

hellre muntligt då hon är noga med att visa vad eleven har gjort bra, men också kan 

förklara vad eleven ska tänka på till nästa gång. 

Två av lärarna uppger att de inte vill fastna i att enbart ge muntliga och skriftliga 

kommentarer. Lärare F uppmuntrar istället till att vara kreativ när det gäller hur man 

kan arbeta med feedback för att inte fastna i gamla hjulspår. Han rekommenderar att 

lärare ska försöka komma på olika sätt att ge återkoppling till eleverna. Han menar att 
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olika situationer kräver olika typer av feedback. Lärare D anser att det finns många olika 

sätt att ge feedback på och tar stöd i den kurs i Bedömning för lärande som hon för 

tillfället arbetar med på sin arbetsplats.  

När det kommer till vad feedbacken handlar om poängterar Lärare F att feedback 

handlar mycket om att bygga upp en relation med eleverna och visa att man ser dem, 

men också att veta hur varje elev bäst tar emot feedback:  

Och jag tänker ju ibland att det kan va precis rätt feedback att inte säga någonting till en 
elev i vissa situationer därför att det hade bara blivit negativt så att ibland tror jag att avstå 
från att se vissa saker som kanske inte är så bra kan vara precis rätt sätt att inte lyfta upp 
det för det blir ju lätt negativt (Lärare F).  

Även Lärare C menar att feedback handlar om att skapa en förståelse och ett förtroende 

hos eleven om att de arbetar tillsammans för att eleven ska utvecklas. Lärare F är också 

lite självreflekterande och konstaterar att det: ”skulle vara intressant att fråga elever hur 

dom tycker man ger feedback, man kanske inte alls ger feedback på det sätt som man 

tror själv” (Lärare F).  

Några konkreta exempel på metoder att arbeta med ger Lärare F och G som har använt 

sig av ”Two stars and a wish”. Lärare G beskriver det som att: ”låta eleverna lära sig att 

bedöma det dom gör och kanske också att de får se vad de själva kan utveckla. Det är 

något eleverna uppskattat otroligt mycket att göra” (Lärare G). 

4.3 Nivåer för feedback 

Denna rubrik handlar om vilken nivå som lärarna upplever att de ger feedback på. I den 

bakomliggande teorin till denna studie talar Hattie och Timperley om fyra olika nivåer: 

uppgiftsnivå, processnivå, metakognitivnivå och personlig nivå. I intervjuguiden handlar 

den övergripande frågan om vad lärarna uppfattar att deras feedback fokuserar på. 

Denna fråga efterföljs sedan av flertalet följdfrågor som tjänar till att precisera vilken 

nivå det är som lärarna ger feedback på.I detta avsnitt kommer alla uppfattningar från 

lärarna, som kan anses vara relevanta, att samlas under de olika nivåerna för feedback.  

4.3.1 Uppgiftsnivå 
När lärarna fick svara på frågan var deras fokus ligger när de ger feedback menade 

Lärare A att återkoppling inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till en viss uppgift. 

Generellt är det dock mycket tydligt bland de deltagande lärarna att de har ett stort 

fokus på de uppgifter som eleverna utför. Lärare B och H berättade att de gärna iakttar 
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om elever upprepar ett särskilt fel, till exempel om eleven inte behärskar en viss 

räknemetod och därför återkommande gör samma fel vid ekvationslösning, och därefter 

försöker hjälpa eleven via feedback att förstå vad den har gjort för fel.  Lärare A utgår 

inte alltid från elevens lösning utan kan ibland hjälpa eleven genom att visa hur han själv 

skulle ha löst samma uppgift.  

4.3.2 Processnivån 
Flera av lärarna uppgav att de arbetar med att försöka ge eleverna strategier som kan 

hjälpa dem att öka deras lärande. Två av dessa lärare som gärna fokuserar på vart eleven 

ska nå, med utgångspunkt i en specifik uppgift, är Lärare D och E. Lärare D upplevde 

dock problem när hon försöker ge eleverna skriftliga kommentarer som ska hjälpa dem 

framåt och stärka deras självförtroende:  

Tyvärr ser jag många elever som kastar de skriftliga kommentarerna eftersom de inte ser 
dem som värdefulla. Tror att jag behöver bli bättre på att hjälpa eleverna att använda 
feedbacken. Vi har talat på skolan om att införa ämnesmappar i varje ämne där eleverna 
kan spara feedback och gamla uppgifter för att kunna gå tillbaka och titta och använda sig 
av tidigare feedback när de får en uppgift nästa gång men som med allt annat så hinns det 
inte med (Lärare D).  

Fler som också resonerade kring att lära eleverna strategier var Lärare B och H där B var 

av uppfattningen att vissa saker måste man: ”helt enkelt gneta sig till utan att förstå och 

förhoppningsvis kommer förståelsen under den processen” (Lärare B). Lärare H menade 

å sin sida att det inom matematiken handlar om att lära eleverna att förstå regler, 

formler och samband för att de sedan ska kunna applicera dessa på svårare uppgifter.  

4.3.3 Metakognitiv nivå 
I det insamlade materialet var det två lärare som uppgav att de använde sig av muntliga 

samtal som metod för att ge feedback. I de muntliga samtal som Lärare A beskrev, vill 

han gärna att eleverna själva ska göra en typ av självbedömning där de får beskriva hur 

de tycker att de ligger till i matematikämnet. De muntliga samtal som Lärare C har 

fokuserar istället på: ”att gå igenom förbättringsområden men också att de ska motivera 

elever att fortsätta kämpa mot högre mål” (Lärare C).  

När det handlar om att stärka elevernas självförtroende genom feedback arbetar lärarna 

lite olika. Lärare C och G berättade att deras feedback till största delen handlar om att 

stärka elevernas självförtroende. Lärare B menade att det kan vara en svår balansgång 

mellan beröm och konstruktiv feedback, men menade att självförtroendet ökar när 

resultaten ökar. Lärare H å sin sida ansåg att lösa en uppgift själv är mycket stärkande 
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för en elevs självförtroende och att hans uppdrag är att styra elever mot uppgifter som 

de kan klara av för att komma förbi hinder av typen: ”Matte och siffror är ingenting för 

mig, vi kommer inte överens” (Lärare H). När Lärare D träffar på elever som är av 

nämnda uppfattning brukar hon fokusera på att ta uppgifterna i flera steg för att 

eleverna ska känna att de klarar av utmaningen. Hon skulle dock önska att det fanns mer 

tid för att sitta i mindre grupper med dessa elever, för att verkligen kunna bygga upp 

deras självförtroende i matematik. En som försöker lösa tidsbristen och komma runt 

hindret med vad eleverna uppfattar att de kan och inte kan, är Lärare A som gärna 

använder sig av uppgiftslösning i helklass där han tillsammans med eleverna löser 

uppgifter som han vet ligger inom ramen för vad eleverna klarar. Han märker dock att 

eleverna trots dessa genomgångar väljer att hoppa över snarlika uppgifter om de finns 

med på till exempel ett prov, som ett resultat av bristande självförtroende.  

För att få elever att våga testa svårare uppgifter med hjälp av feedback har lärarna lite 

olika tekniker. Lärare D går gärna från början in i ett område med uppgifter på olika 

nivåer där det finns en bas-nivå som alla elever ska göra och en mer avancerad nivå för 

de som hinner klart. Det är dock inte så att den avancerade nivån är lika med ett högre 

betyg, utan åtminstone några av uppgifterna på basnivån är utformade på ett sådant sätt 

att genom att redovisa sina tankar väl kan eleven även visa högre förmågor. Lärare D 

förklarade: ”Tanken är att det ska också stärka eleverna i att man behöver inte vara 

snabb för att få ett bra betyg. Noggrannhet skall icke föraktas *skratt*” (Lärare D). Lärare 

H tror istället på att utforma uppgifter som tar tillvara på elevernas starkare sidor med 

följdfrågor som hjälper till att träna de svagare sidorna hos eleven. Lärare F försöker få 

elever som gärna gör svåra uppgifter att bredda sig genom att till exempel leda 

förklaringen av ett visst moment i klassen, på det sättet får eleven möjlighet att visa att 

den verkligen har förstått samtidigt som man kan ta tillvara på kompetensen i gruppen. 

Lärare A använder även här sin metod att lösa uppgifter tillsammans i helklass på tavlan, 

gärna då lite svårare uppgifter som befinner sig strax utanför elevernas kunskapsram.  

Utifrån frågan om lärarna anser att deras feedback hjälper eleverna att lära sig att 

självutvärdera sitt arbete svarade både Lärare F och H att eleverna ofta själva har en bild 

av huruvida de har lyckats eller inte. Lärare H jämförde med hur det ser ut efter ett prov 

då eleverna kan säga kommentarer i stil med: "Jag kan ju det där egentligen varför skrev 

jag inte si och så?", "Vet inte vad som hände på den uppgiften, brainfart" (Lärare H). Han 
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menade att elevernas första tanke är att höja sitt betyg, men att de i den strävan blir 

självbedömande. Lärare D och F har testat att låta eleverna göra kompisbedömningar i 

par. Lärare D upplevde dock att eleverna tycker att detta är svårt och hänvisar återigen 

till tidsbristen, då hon tror att kamratbedömning är något som skulle kunna gagna 

eleverna mycket om det gavs tid till att lära sig processen ordentligt.  

Två av lärarna urskilde sig från de andra genom sitt uttalade uppmuntrande sätt att ge 

feedback. En av lärarna var Lärare F som berättade att han gärna går in och lyfter det 

positiva hos eleverna. Han menade att det blir en godartad dominoeffekt, om en elev hör 

att någon annan elev får positiv feedback vill den också ha det och så vidare. Lärare G sa 

även hon att hon hellre uppmuntrar eleverna än går in och rättar småfel: ”Det är bättre 

att de känner att de kommer framåt och kan lyckas än att läraren ska vara där och peka 

på alla fel hela tiden” (Lärare G).  

4.3.4 Personlig nivå 
När det handlar om feedback som gränsar till eleven som person menade både Lärare D 

och F att det krävs finkänslighet för att kunna tala om eleven som person eftersom 

många kan ta illa upp. Lärare D berättade att:  

Jag försöker så långt det går att fokusera på deras prestation men en del elever behöver få 
känna att de blir uppmärksammade och då handlar det mer om deras person som individ 
snarare än det som de presterar i mitt klassrum. Det får man känna av lite när man lär 
känna eleverna (Lärare D).  

Lärare H ansåg också feedback kopplad till eleven som person, till exempel för att 

uppmärksamma ett gott klassrumsbeteende och tillrättavisa ett dåligt beteende, skulle 

kunna anses höra till skolans fostransuppdrag. Feedback som berör eleven som person 

kan också handla om att eleven söker bekräftelse. Lärare A berättade att han har en elev 

som oftast får rätt svar, men som vill ha bekräftande feedback från läraren att det 

verkligen är rätt, fast elevens svar stämmer helt överens med det svar som anges i facit. 

Att eleverna söker bekräftelse och uppmärksamhet är något som enligt Lärare A är 

vanligare i de tidigare matematikkurserna 1 och 2, då eleverna är i början av sina 

gymnasiestudier. Då blir också feedbacken mer nödtorftig. I de senare 

matematikkurserna, och då fram för allt matematik 4 som är en valbar kurs, har eleverna 

ofta lärt sig att bli mer självständiga och kan testa att lösa uppgifter på egen hand. I 

matematik 4 är det ofta färre elever, vilket Lärare A ansåg öppnar dörren för att samtal 

kring matematik kan föras på en annan nivå än i de tidigare kurserna. 
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4.4 Motivering och förbättring av feedback 

Denna rubrik handlar om hur lärarna motiverar sitt sätt att arbeta med feedback och hur 

de vill förbättra sin feedback. I intervjuguiden följdes den övergripande frågan av 

följdfrågor som även fick lärarna att reflektera över hur de kan motivera det positiva 

med deras sätt att ge feedback.  

På den övergripande frågan varför de ger feedback svarade både Lärare A och E att deras 

främsta syfte med feedbacken är att eleverna ska utvecklas i ämnet. Lärare A uttryckte 

det som att:  

syftet är ju att eleven ska utvecklas, det är syftet. Annars skulle jag ju kunna strunta i det. 
Då skulle jag ju kunna stå och bara föreläsa och gå därifrån i princip… man vill ju att 
eleverna ska utvecklas i matematik, för att de ska klara sig. Men det är ju också för min 
egen skull, jag får ju en respons på min undervisning (Lärare A).  

 

Även lärare H var inne på att feedback kan ske åt båda hållen och att också läraren kan få 

feedback från eleverna för att få ett kvitto på hur de upplever undervisningen. Lärare G 

menade att hon ger feedback för att kunna visa eleverna vad de gör bra och vad de kan 

förbättra.  

När det handlar om varför lärarna uppfattar att de ger just den feedbacken som de gör 

svarade Lärare D att det inte alltid är ett aktivt val från hennes egen sida att hon ska ge 

just den feedbacken hon ger, utan att det i majoriteten av fallen handlar om tidsmässiga 

vinstskäl. När hon har tid är dock tanken bakom feedbacken att ”eleverna ska kunna 

utveckla sitt lärande så att när de kommer till en liknande uppgift nästa gång ska våga 

testa och kanske till och med klara av den utan att behöva be om hjälp. Om de kan det då 

har min feedback lyckats, när den inte längre behövs” (Lärare D). Lärare B berättar att 

han ger feedback för att hjälpa eleven att korrigera sina misstag och att de därmed ska 

kunna växa i sina ämneskunskaper.  

Alla lärare kan motivera sin feedback med att de kan se positiva saker med att ge 

feedback på just det sätt som de gör. Lärare B, D, E och H tyckte alla att det är positivt att 

de fokuserar på att eleven får med sig kunskap till nästa uppgift, så de blir bättre rustade 

för att ta sig an liknande uppgifter i framtiden. Lärare F menade att det är positivt att 

han försöker vara så ärlig som möjligt i sin kommunikation av feedback till eleverna och 

vara tydlig med att det är hans tolkning av elevens prestationer som han förmedlar och 

att det sedan är upp till eleven att bevisa om det är rätt eller fel tolkning. Enligt Lärare G 
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är hennes mest positiva feedbackegenskap att hon är bra på att ge daglig återkoppling 

till eleverna, något hon själv upplever att eleverna växer av.  

Av lärarna kunde så gott som samtliga komma på och motivera förbättringar för sitt sätt 

att ge feedback. Både Lärare A, B och D menade att det är tiden som är deras största 

hinder, men om det gick att bortse från den, skulle de gärna individualisera sin feedback 

mer. Lärare D reflekterade kring att i ett tidigt stadie lära eleverna hur de ska använda 

feedbacken, för att på det sättet kunna ge feedback på ett mer effektivt sätt. Även Lärare 

E var inne på vikten av att eleverna ska förstå den feedback de får och såg detta som ett 

stort utvecklingsområde, både för honom som lärare, men också för att eleverna ska ta 

tid till att ta till sig feedbacken. Lärare G trodde att hennes feedback skulle bli bättre om 

hon kunde få ner mer skriftlig feedback, vilket skulle frigöra tid då hon skulle slippa 

upprepa återkopplingen flera gånger för de elever som gör upprepade fel.  

4.5 Lärarensfokus vid feedback - Feed up, feed back eller feed 

forward? 

Under följande rubrik redovisas och analyseras vad lärarna uppfattar att de fokuserar på 

när de ger feedback till sina elever. Detta kommer att ställas i relation till Hatties och 

Timperleys tankar om feed up, feed back och feed forward som behandlar hur 

feedbacken relateras till de uppsatta målen. Under denna rubrik kommer även lärarnas 

tankar kring ett elevexempel som fanns med i intervjuguiden att lyftas fram. I exemplet 

fick lärarna reflektera kring hur de skulle ge feedback till en enskild elev i olika 

sammanhang.  

Den övergripande frågan handlade om att lärarna fick svara på hur de uppfattar att deras 

feedback fokuserar på de uppsatta målen som eleverna ska nå. Lärarnas svar skiftade 

alltifrån Lärare B som menade att han snarare har det centrala innehållet i fokus till 

Lärare E som alltid utformar uppgifter med kunskapskraven som utgångspunkt. Lärare E 

menade också att den feedback han ger eleverna blir mer greppbar för eleverna om han 

tydligt kan tala om vad de behöver arbeta med för att kunna förbättra sin prestation 

gentemot de uppsatta målen. Även Lärare D tar sin utgångspunkt i kunskapskraven som 

hon förmedlar till eleverna i början av varje nytt arbetsområde. Hon menade dock, i 

likhet med Lärare C, att målen kanske inte alltid står i centrum:  
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Jag har med mig målen i bakhuvudet men det är inte alltid jag förmedlar dem som tydliga 
mål till eleven. Eleverna vet vilka mål vi arbetar mot när vi arbetar inom ett visst 
arbetsområde, det går jag igenom i början av ett nytt område. Men vid varje enskilt 
feedbacktillfälle så handlar feedbacken snarare om just det som eleven gör här och nu, men 
såklart finns en tanke om målen med i mitt bakhuvud när jag ger feedbacken (Lärare D).  

Lärare H resonerade tvärtemot Lärare C och D eftersom han i princip aldrig visar 

eleverna kunskapskraven från Skolverket, eftersom han anser att de är alltför diffusa och 

svårt formulerade för att eleverna ska kunna ta dem till sig. Istället kan han, efter till 

exempel ett provtillfälle, referera till de sju förmågorna i matematik om eleven undrar 

vad han eller hon behöver förbättra till nästa gång.  

Lärarna reflekterade också över hur deras feedback relaterade till frågor som vad eleven 

har gjort, vad den skulle ha gjort och vad den ska göra. I detta sammanhang svarade 

samtliga lärare att de i första hand fokuserade på den genomförda uppgiften, alltså vad 

eleven har gjort. Om det fanns tid gav de även framåtsyftande feedback, där de först gick 

tillbaka för att ge återkoppling kring hur eleven skulle kunna ha gjort för att sedan 

fokusera på hur eleven ska göra nästa gång den kommer till ett liknande problem. Lärare 

H beskrev hur han arbetar med detta:  

Konkret säga till dom hur dom ska göra kanske inte lär dom nånting på den enskilda 
uppgiften men om man går igenom hur en viss typ av uppgift skall lösas tillsammans så kan 
man sedan be eleven att lösa uppgifter själv av samma typ, och då ha det genomgångna 
exemplet som arbetsmall (Lärare H).  

Om feedbacken ska fokusera på hur eleverna ska nå målen uppgav flera av lärarna att de 

upplever att det är svårt att formulera sådan framåtsyftande feedback. Lärare F menade 

att feedbacken tenderar att bli en temperaturkoll på var eleven befinner sig just nu. Om 

Lärare F ska ge någon framåtsyftande feedback så gör han det gärna i muntliga samtal 

med eleverna. Lärare A tog en elev som exempel för att visa hur han arbetar med 

framåtsyftande feedback. Eleven är mycket duktigt inom matematikämnet, men slarvar 

gärna med att redovisa sina uträkningar, framför allt vid prov då han gärna går tidigt 

från salen. Lärare A menade att i ett sådant fall handlar feedbacken snarast om att eleven 

behöver visa sina kunskaper så att läraren kan se dem för att kunna nå målen. Det räcker 

inte enbart med att visa dem muntligt i klassrummet utan även i provsammanhang.  

När det handlar om att delge eleverna var de befinner sig i relation till de uppsatta 

målen, svarade flera lärare att det är svårt att hinna delge detta till eleverna på en 
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kontinuerlig basis. Lärare D och H berättade att det är framför allt vid utvecklingssamtal 

som eleverna delges hur de ligger till i förhållande till de uppsatta målen.  

I intervjuguiden fanns det med ett praktiskt exempel från ett gammalt nationellt prov i 

matematik för årskurs 9. Lärarna fick svara på hur de skulle ge feedback till en elev som 

hade utfört uppgiften i olika situationer. Om eleven befann sig i ett klassrum under en 

vanlig lektion skulle både Lärare A, B och C föra en muntlig diskussion med eleven kring 

lösningen som alla tre lärarna uppfattar är korrekt, men rörigt formulerad. I en 

diskussion menade samtliga lärare att de har möjlighet att hjälpa eleven och tipsa den 

om hur den kan få sin uträkning att bli mer matematisk elegant, samt även ge råd om till 

exempel förändringsfaktor för att hjälpa eleven med framtida lösningar. Om feedback 

istället skulle ges efter ett diagnostiskt test menade både Lärare C och H att de skulle ha 

fokuserat på att visa eleven vilka krav olika bedömningskriterier ställer på redovisning 

av lösningar. Genom att också ge tips på hur eleven kan tänka menade lärarna att de kan 

hjälpa eleven att prestera bättre på ett examinerande prov. Om feedback skulle ges vid 

just ett examinerande prov hade Lärare H valt att fokusera på vad eleven hade gjort på 

just den uppgiften. Lärare H menar att om han ” alltid skrev vad en elev skulle ha gjort 

istället för varje elev för varje uppgift skulle man aldrig bli klar. Om eleven däremot 

frågar i efterhand kan det bli mer fokus på hur eleven kunde ha gjort annorlunda” 

(Lärare H). Lärare C hade dock även vid detta tillfälle valt att fokusera framåt på vad 

eleven kan förbättra till nästa examinerande tillfälle.   

Sammanfattning 
I ovanstående rubrik har studiens resultat redovisats. Det har framkommit att de 

vanligaste metoderna för att ge feedback är att använda skriftliga och muntliga 

kommentarer. Vad gäller de olika nivåerna för feedback ger lärarna gärna feedback på 

uppgiftsnivå, samtidigt som de arbetar med att stärka elevernas självförtroende och 

även försöker lära eleverna olika strategier för hur de kan använda sin feedback. Lärarna 

är positiva till sitt sätt att ge feedback, som de ger för att eleverna ska utveckla sig i 

ämnet. Flertalet av lärarna upplever att de kan individualisera sin feedback mer. När det 

handlar om de tre grundfrågorna för feedback är lärarna till största delen överens om 

vilka målen är. De är också överens om att det är svårt att ge framåtsyftande feedback, 

men vid det praktiska exemplet var det just den typ av feedback som flera av lärarna 

lyfte fram.   
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5 Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera mitt resultat. I de första rubrikerna, 5.1–5.4, 

kommer jag att diskutera mitt resultat utifrån mitt teoretiska ramverk som jag har 

baserat på Hattie och Timperley (2007) och deras forskning kring feedback. Jag kommer 

att använda mig av samma rubriksättning som i resultatet ovan, detta för att tydliggöra 

vad det är i mitt resultat som diskuteras. För rubrik 5.2 Nivåer för feedback, finns en kort 

sammanfattning, då detta är en omfångsrik rubrik. Nästa stora rubrik, 5.5, är en allmän 

resultatdiskussion där jag sätter mitt resultat i relation till den forskning som togs upp i 

min bakgrund. Att välja denna disponering av avsnittet är avsiktlig, då samma resultat 

kan diskuteras utifrån olika perspektiv, både utifrån mitt teoretiska ramverk, som har 

utgjort utgångspunkten för min studie, samt utifrån tidigare forskning i ämnet. Valet att 

separera dessa diskussioner grundar sig i en önskan om tydlighet för vad det är som 

diskuteras och utifrån vad. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion, rubrik 5.6.  

5.1 Att arbeta med feedback – olika metoder 
De flesta av lärarna i studien berättar att de ger feedback både i stunden, samt ett tag 

efter utfört arbete. Här arbetar många av lärarna tvärtemot Hattie och Timperley (2007), 

som rekommenderar att feedbacken gärna får ha en viss fördröjning om den sker på 

uppgiftsnivå, när de går runt och hjälper eleverna i klassrummet. Även om 

återkopplingen innehåller väl avvägd information, som till exempel hos Lärare G, sker 

den i alltför direkt anslutning till den uppgift som eleverna utför. Istället bör feedbacken 

komma som hos Lärare D, som ger skriftliga kommentarer efter inlämnade uppgifter och 

diagnostiska prov. Det är dock svårt i matematikämnet att låta eleverna lämna in 

uppgifter i samma utsträckning som i ett textbaserat teoretiskt ämne, till exempel 

svenska, då mycket inom matematiken baseras på en gedigen mängdträning av vissa 

moment, som kräver hjälp i stunden.  

Under sin intervju reflekterade Lärare A kring att feedback kan ha både en positiv och en 

negativ karaktär, något som även Hattie och Timperley tar upp. Författarna menar dock 

att det i dessa fall handlar mer om på vilken nivå som feedbacken levereras än på det 

faktiska innehållet. Lärare A ger som exempel att den positiva feedbacken för honom 

handlar om att förstärka något hos eleven, det kan antas att denna typ av förstärkning 

kan handla om att stärka eleven både på processnivå samt på den personliga nivån. En 
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sådan typ av positiv feedback kan sålunda stärka elevens motivation för ämnet om den 

ges på den personliga nivån samt stärka elevens inlärning om den ges på processnivå. 

Den negativa feedback som Lärare A ger menar han sker i relation till uppgiften och 

handlar om att öka elevens medvetenhet om sina misstag. Denna feedback sker således 

på uppgiftsnivån och kan därför inte anses skadlig utifrån Hatties och Timperleys 

perspektiv.  

I det insamlade materialet verkade det inte som att lärarna, i alla fall inte under 

lektionstid, använde sig av betyg och bedömning som en form av feedback, något som 

annars är mycket vanligt enligt Hattie och Timperley. Betyg som feedback förekom hos 

lärarna endast vid enstaka tillfällen, till exempel vid prov som Lärare D berättade eller 

ibland vid de muntliga samtal som Lärare A och C hade. Lärare B använde sig ibland av 

betyg som återkoppling, men är då medveten om att detta inte ger någon positiv effekt 

på elevernas inlärning.  

Enligt Hattie och Timperley förekommer inte så mycket feedback i 

klassrumssammanhang, en bild som inte har blivit bekräftad i min studie. Lärarna 

uppfattar generellt att de ger mycket feedback, men att de på grund av tidsbrist kanske 

inte alltid hinner utforma den så som de skulle vilja, till exempel Lärare A, C, D och F som 

gärna hade sett tid för längre muntliga samtal. Istället blir det ofta en kortare form av 

beröm, som enligt Hattie och Timperley är den vanligaste formen av feedback i 

klassrummet. Detta är något som bland annat Lärare F och G använder sig av. Att som 

Lärare A känna sig vara tvungen att ge kollektiv feedback för att hinna med är inte en 

rekommenderad metod att ge feedback på enligt Hattie och Timperleys modell. Lärare 

A:s metod att genomföra uppgifter gemensamt på tavlan, tjänar föga sitt syfte om 

eleverna inte får lära sig strategier och kan använda sig av feedbacken och det stärkta 

självförtroendet till att lösa liknande uppgifter när de kommer i andra situationer, till 

exempel på ett prov.  

5.2 Nivåer för feedback 
Inledningsvis ska nämnas att majoriteten av lärarna uppfattade att de har för lite tid för 

att kunna ge den feedback de skulle vilja. Denna problematik är något som lärarna 

återkom till flertalet gånger under intervjuerna, men som blir extra tydligt när det 

handlar om vilken nivå som de ger feedback på, då de tvingas ge feedback på en annan 

nivå än den egna önskvärda.  
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5.2.1 Uppgiftsnivån 
Den första nivån för feedback är uppgiftsnivån och enligt Hattie och Timperley är det 

den nivån som lärare använder sig mest av. Detta stöds även i min studie, där lärarna 

uppfattade att majoriteten av feedbacken de ger sker i direkt relation till den uppgift 

som eleven har utfört. Endast Lärare A sa rent ut att feedback inte behöver grundas i en 

utförd uppgift. De flesta av lärarna försöker att hinna runt under lektionerna för att 

hjälpa eleverna, feedbacken som ges blir då centrerad till uppgiftsnivån. Det är dock 

svårt att veta hur välformulerad denna feedback är, ett krav som Hattie och Timperley 

benämner som varande centralt för denna nivå, då flera av lärarna upplevde att de 

stressar runt mellan eleverna för att försöka hinna hjälpa så många som möjligt. Syftet 

med feedbacken är dock detsamma som Hattie och Timperley lägger fram, att förklara 

och reda ut den aktuella uppgiften.  

Lärare B och H försöker gärna se ett mönster i elevernas uppgifter, för att till exempel se 

om eleven gör något återkommande fel, för att i så fall gå in och med feedback som 

verktyg hjälpa eleven att korrigera sitt fel. Tanken är att eleverna ska kunna lösa 

liknande uppgifter och feedbacken tangerar därför processnivån. Lärarna upplevde sig 

dock ha så stor förankring i den aktuella uppgiften att detta sätt att ge feedback ändå 

hamnar på uppgiftsnivån, eftersom de utgår från den information och fakta som finns i 

den aktuella uppgiften, på samma sätt som Hattie och Timperley menar är 

karakteristiskt för uppgiftsnivån. Precis som Hattie och Timperley skriver så upplevde 

inte heller lärarna att den feedback de ger på denna nivå gör något för att eleverna ska 

öka sin motivation för matematikämnet.  

5.2.2 Processnivån 
Den andra nivån för feedback är processnivån. Flera av lärarna, B, D, E och H, berättade 

att de försöker att ge feedback på processnivå, att de alltså utgår från en viss utförd 

uppgift och sedan försöker lära eleverna strategier för fortsatt lärande. Det är dock 

enbart i ett fåtal fall som läraren hinner med att hjälpa eleverna att förstå processen 

bakom uppgiften, för att de ska kunna ta med sig kunskapen till nästa, liknande uppgift 

som de möter. Lärare D försöker göra feedbacken på processnivån extra tydlig genom att 

ge skriftliga kommentarer efter längre inlämnade uppgifter. I kommentarerna försöker 

hon att både komma med feedback kring hur eleven ska tänka inför nästa snarlika 

uppgift, men också försöka stärka elevens självförtroende. Det verkar dock inte som att 

eleverna tar till sig feedbacken på denna nivå enligt hennes egna utsaga, utan lappen 
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med den skriftliga kommentaren hamnar i papperskorgen. Därmed uppfyller inte 

feedbacken kravet för feedback på processnivå, eftersom den inte kan lära eleverna 

några lärstrategier om den ligger i sopkorgen. Lärare D:s tanke med feedbacken 

uppfyller dock kraven, eftersom syftet är att utgå från den utförda uppgiften för att lära 

eleven strategier för kommande uppgifter. Syftet på processnivån är enligt Hattie och 

Timperley att lära eleverna hur de kan använda sig av feedbacken, där författarna 

snarare menar att eleverna ska lära sig använda till exempel olika lärstrategier för att 

öka sitt lärande. Beteendet att eleverna inte vill ta till sig feedbacken från början blir 

således en annan problematik med feedback.   

5.2.3 Metakognitiv nivå 
Tredje nivån för feedback är den metakognitiva nivån. Tyvärr är det just feedbacken som 

övar upp elevernas olika strategier för att själva kunna ta ansvar för sin inlärning och 

kunna reflektera över den, feedback på metakognitiv nivå, också den feedback som tar 

längst tid, enligt lärarna. En som säger att han använder feedback för att lära eleverna 

strategier som de kan använda för att lösa svårare uppgifter, feedback på metakognitiv 

nivå, är Lärare H. Han ger dock ingen kommentar till hur eleverna tar emot denna 

feedback.  Lärare A:s arbetssätt, som innefattar muntliga samtal med eleverna där de får 

göra en självbedömning, passar in på Hatties och Timperleys tredje nivå av feedback där 

eleven förväntas lära sig att reflektera över sin egen insats för att på så sätt öka sin 

inlärning. Lärare A benämner dock att dessa samtal är ett av de få tillfällen han får för 

feedback som formativt verktyg. Samtalen är inte heller kopplade till en specifik uppgift 

på det sätt som Hattie och Timperley förespråkar i sin modell.  

På den metakognitiva nivån är det ett viktigt inslag att stärka elevens självförtroende. 

Detta är något som majoriteten av lärarna i studien arbetar med. Både Lärare A, D och H 

vill hjälpa eleverna att ta sig an uppgifter som de är osäkra på genom att försöka stärka 

deras självförtroende, lärarnas tillvägagångssätt skiljer sig dock åt. Lärare A försöker 

vinna tid genom att lösa uppgifter i helklass och ge eleverna feedback i grupp. Detta 

ligger inte i linje med vad Hattie och Timperley förespråkar, då det är svårt att ge 

individualiserad feedback till eleverna och det är tveksamt om eleverna kan lära sig 

strategier för lärande och självbedömning i helklass. Lärare A kopplar dock tydligt 

feedbacken till en aktuell uppgift, vilket Hattie och Timperley menar är av stor vikt på 

denna nivå. Lärare D väljer istället att dela upp uppgifterna i flera steg och därigenom 

försöka stärka elevernas självförtroende genom att de får känna att de klarar varje steg. 
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När hon arbetar på detta sätt tar hon en tydlig utgångspunkt i uppgiften, helt enligt 

kravet på den metakognitiva nivån. Lärare H vill istället leda in eleverna på lite svårare 

uppgifter som han vet att de kan klara, för att de därigenom ska få känna ett ökat 

självförtroende.  

Den tredje nivån, metakognitiva nivån, handlar också om att eleverna, efter att ha fått ett 

stärkt självförtroende, ska våga testa svårare uppgifter. Som jag har beskrivit om ovan, 

arbetar flera av lärarna med feedback som ska stärka elevernas självförtroenden. När det 

handlar om att testa svårare uppgifter ser lärarnas upplägg lite olika ut. Lärare A 

använder samma metod för att utmana eleverna som när han stärker deras 

självförtroenden, genom klassgenomgångar där han ger kollektiv feedback. Det har 

redan diskuterats att detta inte är i linje med Hattie och Timperleys rekommendation, då 

det är mycket svårt att individanpassa sådan feedback. 

Lärare D följer inte heller linjerna helt för den metakognitiva nivån när hon låter 

eleverna välja mellan uppgifter på grundnivå eller svårare nivå, eftersom hon varken 

hjälper dem att utveckla några strategier eller vägleder dem till självbedömning. Hennes 

feedback handlar dock om att stärka självförtroendet hos den enskilda eleven för att de 

ska våga testa svårare uppgifter. Lärare H är den av lärarna som mest individanpassar 

uppgifterna och därmed kopplar feedbacken direkt till den aktuella uppgiften, eftersom 

uppgiften är tänkt att passa varje enskild elev. Lärare F har ett helt annat 

tillvägagångssätt där han använder sig av den samlade kompetensen i gruppen och där 

elever som är duktiga inom ett område får förklara för sina klasskompisar. Syftet är att 

stärka självförtroendet hos den duktiga eleven, samt utmana denne till att även kunna 

använda sin kunskap för att förklara, vilket visar på en djupare förståelse för ämnet. Om 

detta sätt att utnyttja och ta tillvara på kompetens inom en elevgrupp har inte Hattie och 

Timperley något att säga. Det får dock antas att om det fungerar, så får den elev som har 

undervisningsansvar verkligen ett tillfälle att reflektera över sitt eget lärande och den 

feedback som ges kan därför sägas ligga i linje med den metakognitiva nivån.  

När det handlar om elevernas förmåga till självbedömning, en viktig del inom den 

metakognitiva nivån, är det den del som flera av lärarna uppfattade att eleverna har 

svårt för. Lärarna angav att det troligtvis beror på att eleverna inte ges chansen att få lära 

sig tekniker för självbedömning. De lärare som har testat, menar att det säkert skulle 

kunna få stor genomslagskraft på elevernas lärande om de själva kunde göra en 



39 

 

uppskattning av sitt arbete. Hattie och Timperley menar att genom att eleverna lär sig 

lita till sin egen bedömning och även öka deras delaktighet kan deras förståelse för olika 

bedömningssituationer öka. Detta skulle därmed kunna vara ett utvecklingsområde 

inom feedback för de intervjuade lärarna. Flera av dem säger också att de gärna skulle 

arbeta mer med till exempel kompisbedömning, just för att göra eleverna 

uppmärksamma på sitt eget lärande och öka deras självutvärdering som ett led till ökat 

lärande.  

5.2.4 Personlig nivå 
Sista och fjärde nivån för feedback är återkoppling på en personlig nivå. Enligt de 

medverkande lärarna är feedback på den personliga nivån, i tanken att stärka elevernas 

självförtroende, den vanligaste feedbacken, efter återkoppling på uppgiftsnivå. Ett 

exempel på feedback på personlig nivå gav Lärare A genom ett elevexempel om en elev 

som vill ha bekräftande feedback från läraren, fast eleven ifråga får fram ett svar som i de 

flesta fall stämmer helt överens med det som står i facit. Här är det alltså eleven som vill 

ha en bekräftelse från läraren. Feedbacken tjänar då inte något syfte i att föra eleven 

framåt i sitt lärande, utan tjänar endast till att stärka elevens självförtroende. Eftersom 

eleven själv söker denna återkoppling får det antas att detta antingen är något som 

eleven har med sig från tidigare skolgång eller att eleven är osäker i sig själv och vill ha 

en bekräftelse från läraren att det den presterar är tillräckligt bra. Fler lärare som 

arbetar med att ge feedback för att stärka elevernas självförtroende och då faller under 

den personliga nivån med viss angränsning till uppgiftsnivån är Lärare C, G och F.  

Lärarna berättade också att feedback på den personliga nivån kan förekomma även i 

andra fall, men då handlar det inte om att uppmärksamma elevens prestation, utan om 

att uppmuntra eller korrigera ett beteende. Detta har således inget att göra med den 

feedback som Hattie och Timperley diskuterar, då detta inte på något sätt knyter an till 

elevens inlärning och inte svarar mot de grundläggande frågorna för feedback. Det är 

dock en viktig del som Lärare A och H är inne på att elevens sociala hälsa spelar en stor 

roll för inlärningen, men detta ligger utanför denna studies ramar. Som Lärare D lyfte 

fram så försöker hon fokusera på elevernas prestation, men en del elever behöver få 

feedback på en personlig nivå för att bli stärkta som personer för att de ska våga lyckas. I 

dessa fall arbetar Lärare D helt i linje med Hattie och Timperleys resonemang om att 
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personlig feedback kan tjäna sitt syfte, om det kan hjälpa till att öka en elevs motivation 

för ett ämne.  

5.2.5 Sammanfattning av nivåer för feedback 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna främst använder sig av feedback på 

uppgiftsnivå och personlig nivå. De angav själva att det är tidsbristen som får dem att 

välja dessa typer av feedback. Flera av lärarna försöker dock ge feedback även på de 

andra nivåerna, då handlar det främst om att lära eleverna strategier, processnivå, och 

stärka elevernas självförtroenden så att de vågar testa nya och svårare uppgifter, 

metakognitiv nivå. När det handlar om att ge eleverna utrymme för att lära sig 

självbedömning, feedback på metakognitiv nivå, är detta något som mycket sparsamt 

förekommer hos de intervjuade lärarna.  

5.3 Motivering och förbättring av feedback 
Lärarna i studien är överens om syftet bakom sin feedback, de ger feedback för att eleven 

ska utvecklas i ämnet matematik. Tanken bakom feedback som ett hjälpmedel för att 

elever ska utvecklas delas av Hattie och Timperley (2007). Några av lärarna upplevde 

dock att de inte hade möjlighet att ge den feedback de skulle vilja på grund av tidsbrist.  

Lärare B, D, E och H uppfattade alla att deras sätt att ge feedback, där de hjälper eleven 

att fokusera framåt mot nästa uppgift, är ett positivt sätt att ge återkoppling. När lärarna 

ger feedback på detta sätt handlar det om att de enligt Hattie och Timperley ger 

feedback på den andra nivån, processnivån. Det ska noteras att lärarna i stort inte 

uppfattar att de ger särskilt mycket framåtsyftande feedback, men att flertalet lyfter just 

detta som en positiv del av deras sätt att ge feedback. Hattie och Timperley lyfter också 

forskning som visar att det är positivt att ge feedback på processnivå i direkt anslutning 

till det arbete som eleven har utfört. Detta är något som just Lärare G benämnde som 

positivt, att hon ger daglig återkoppling till eleverna. Genom att hon ger eleverna 

återkoppling på en regelbunden basis, öppnar det för att de får lättare att ta till sig 

feedbacken som de får.  

När det handlar om att förbättra sin feedback menade flera av lärarna att om inte tiden 

var begränsad på det sätt som den är i skolan skulle de gärna individualisera sin 

feedback mer än vad de gör idag. Enligt Hattie och Timperley förekommer feedback 

sällan överlag i klassrumssammanhang. Ett svar på varför det förekommer så sällan 

skulle, om man utgår från de intervjuade lärarna, vara att tiden inte räcker till.  
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Lärare G nämnde att ett sätt för henne att göra sin feedback mer tidseffektiv skulle vara 

att använda sig av mer skriftlig feedback, eftersom hon då skulle slippa upprepa samma 

feedback flera gånger. Hattie och Timperley skriver inte så mycket omdetta. Enligt deras 

sätt att se det verkar det därmed vara av mer ringa betydelse hur feedbacken levereras, 

det viktiga är innehållet och att det är välformulerat. Lärare G:s tanke med att skriva ner 

feedbacken, att eleverna ska kunna spara den, är dock bra om man ser det ur feedback 

på processnivån, eleverna lär sig strategier bättre om de kommer ihåg dem. Det är också 

positivt utifrån den metakognitiva nivån, om eleverna har en skriftlig kommentar att 

återgå till blir det också lättare för dem att göra en självbedömning av sin arbetsinsats.  

En annan aspekt som lärarna också nämner, som de menar har förbättringspotential, är 

elevernas möjlighet att förstå den feedback de får. Lärarna uppfattar själva att de 

behöver bli bättre på att lära eleverna strategier för hur de ska kunna använda sig av 

återkopplingen som de får.  

5.4 Lärarensfokus vid feedback – Feed up, feed back eller feed 
forward? 

Enligt Hattie och Timperley (2007) finns det tre grundfrågor som de anser att all 

feedback bör vila på: Vilka är målen? (Feed up) Var befinner jag mig nu? (Feed back) Vad 

behöver göras för att nå målen (Feed forward)? När det handlar om den första frågan, 

vilka målen är, hade jag inte definierat några på förhand, utan lärarna fick själva tolka 

vilka dessa var, om det var Skolverkets kunskapskrav, förmågorna i ämnet eller lärarens 

egna uppsatta förväntningar. De flesta lärare identifierade ganska snabbt målen med 

Skolverkets kunskapskrav.  Därav var majoriteten av lärarna överens om vilka målen är, 

feed up, som de ska förmedla till eleverna. De som skilde ut sig mest var Lärare B som 

menar att han istället använder det centrala innehållet som riktmärke för vad eleverna 

ska lära sig och Lärare H som har förmågorna i matematik som ledstjärna. Lärarna tar 

inte utgångspunkt i samma mål men alla tar avstamp i Skolverkets skrifter, vilket 

stämmer överens med Björklund Boistrups (2013) forskning som menar att feed up hör 

samman med både nationella mål, lärobokens mål och lokalt uppsatta mål. Det var dock 

inte säkert att de lärare som trots allt var överens om målen och visste vilka dessa var, 

förmedlade dem till eleverna. Ett exempel är Lärare C och D som båda tar avstamp i 

målen, men som menade att de inte alltid är huvudsyftet för feedbacken. Genom detta 

resonemang frångår de en av de tre grundfrågorna som Hattie och Timperley menar är 

centrala för all feedback. 
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Den andra grundfrågan för feedback handlar om att återkopplingen ska visa för eleven 

vart hon eller han befinner sig just nu. Detta var den feedback som lärarna upplevde var 

svårast att hinna med, ofta gavs feedbacken enbart med fokus på den specifika uppgift 

som eleven hade gjort och inte på elevens nuvarande kunskap i relation till målen. Denna 

återkoppling skedde, enligt Lärarna D och H, nästan enbart i situationer som till exempel 

utvecklingssamtal eller betygssamtal. Att relatera elevernas nuvarande kunskapsnivå till 

de uppsatta målen är en feedback som hamnar i skymundan och därmed var det flera av 

lärarna som inte gav feedback som svarar mot den andra frågan rörande vart eleven 

befinner sig just nu. I Björklund Boistrups avhandling menar författaren att lärarens 

intresse eller eventuella ointresse är relevant för den andra frågan kring feed back. Om 

man utgår från detta går det genomgående i mitt insamlade material inte att ta miste på 

lärarnas engagemang för sina elever och viljan att de ska lyckas i ämnet matematik. Om 

feed back handlar mer om lärarnas engagemang än om att berätta för eleven vart den 

befinner sig kunskapsmässigt just nu så skulle de medverkande lärarna uppfylla detta 

kriteriet för feedback.  

Den tredje grundfrågan handlar om vad eleven behöver göra för att nå de uppsatta 

målen. Lärarna i studien uppfattade enhälligt att det är mycket lättare att ge feedback i 

stunden som berättar var eleven befinner sig än att ge framåtsyftande återkoppling. I de 

tillfällen då de gav feedback som syftade till att hjälpa eleven framåt tog lärarna ofta först 

ett steg bakåt för att fokusera på vad eleven hade gjort, innan de gav framåtsyftande 

återkoppling kring vad eleven skulle göra till nästa gång. Även i detta fall tenderade 

lärarna att hamna i en sits där den framåtsyftande feedbacken sparades till ett tillfälle 

för en längre muntlig feedback, till exempel vid ett utvecklingssamtal.  

Intervjuguiden avslutades med ett exempel där lärarna fick visa praktiskt hur de skulle 

ge feedback till en elev utifrån en uppgift. De medverkande lärarna gav varierande svar 

på denna fråga. I en klassrumssituation skulle samtliga lärare ta sin utgångspunkt i de 

tre grundfrågorna för feedback, med tyngdpunkt på två av dem. Den första frågan som 

de skulle fästa extra vikt vid är frågan som handlar om var eleven befinner sig just nu. 

Detta skulle de uppmärksamma genom att visa eleven hur den har löst uppgiften. Den 

andra frågan som de skulle fokusera på var frågan om vad eleven behöver göra för att nå 

längre mot målen. Lärarna skulle ge denna feedback genom att gå igenom hur eleven 

skulle kunna ha gjort. Efter ett diagnostiskt prov skulle lärarna, med Lärare C och H i 
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spetsen, välja att fokusera mest på feedbackfrågorna som handlar om vilka målen var 

och hur eleven ska arbeta för att nå dem. Detta för att förbereda eleven inför en 

kommande provsituation.  

I det praktiska exemplet skiljer sig alltså lärarna något från sina tidigare svar där de 

menade att de sällan arbetar med att ge feedback om de uppsatta målen. I det praktiska 

exemplet svarade nämligen flera lärare att de skulle ta sin utgångspunkt i de uppsatta 

målen när de ger feedback till eleverna för att visa vad de ska göra annorlunda i en 

provsituation. Om feedback på uppgiften istället skulle ges i en provsituation blev många 

av lärarna mer restriktiva med att ge framåtsyftande feedback, med hänvisning till att 

det tar alltför lång tid att ge sådana kommentarer. Den som avvek från denna trend var 

Lärare C som menade att hon skulle ge framåtsyftande feedback även om det var ett 

provtillfälle.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna generellt uppfattade att det var mycket svårt 

att ge feedback som fokuserade på målen och att återkoppling av den karaktären gärna 

sparades till utvecklingssamtalen. Det resulterar i att eleverna enbart vid enstaka 

tillfällen får feedback som grundar sig i alla de tre frågor som Hattie och Timperley anser 

bör vara grundläggande för all feedback.   

5.5 Resultatdiskussion 

Inledningsvis kan nämnas att lärarna var positivt inställda till feedback och var villiga att 

testa sig fram för att komma ännu längre i sitt arbete. Detta trots att många av dem helt 

saknade utbildning kring feedback. Denna inställning går stick i stäv med Greve 

Henriksens (2017) uttalande om att en omställning krävs av matematiklärarna för att 

svara mot de nya kraven inom undervisningen.  

Det visade sig i min studie att utvecklingssamtalen är en stor del av lärarnas möjligheter 

att arbeta med feedback. Samtalen ger en möjlighet till att ge eleverna längre muntliga 

kommentarer och det är ofta under dessa samtal som lärarna framför den 

framåtsyftande feedbacken. Lärarna nämnde dock inte att de var så fokuserade på 

elevernas fel vid samtalen, som Hofvendahl (2006) kunde konstatera i sin studie. I min 

studie menade lärarna att de istället fokuserade på att ge feedback som visade var eleven 

befann sig och hur den skulle gå vidare.  
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Alla lärarna i studien arbetade med de frågor som flera av forskarna, där ibland Black 

och Wiliam (1998) samt Hattie och Timperley (2007), kan visa är centrala för feedback.  

Lärarna hade dock svårigheter med den framåtsyftande feedbacken. Genom arbetet med 

de tre frågorna kunde lärarna också visa att de arbetar med formativ bedömning, då 

kriterierna är i långt och mycket detsamma.  

I min studie var majoriteten av lärarna överens om vilka de uppsatta målen var, 

Skolverkets kunskapskrav, medan några lärare hade andra mål som de arbetade mot. 

Samtliga lärare i studien var dock eniga om att feedbacken var till för att hjälpa eleverna 

att utvecklas inom ämnet. Detta arbetssätt stöds i forskning kring att feedback ska 

användas som ett hjälpmedel för att eleven ska kunna nå de uppsatta målen (Nilsson 

&Waldermarson, 1994; Nyqvist, 2003; Lundahl, 2011), inne på att feedback ska 

användas av läraren  

I mitt resultat framkom det mycket tydligt att flertalet av de intervjuade lärarna använde 

sig av beröm och positiv feedback i syfte att stärka elevernas självförtroende, något som 

ligger helt i linje med vad Björklund Boistrup (2013) har visat angående 

matematiklärares arbetssätt. 

I min studie var det några av de intervjuade lärarna som använde sig av skriftliga 

kommentarer till eleverna, men det var i första hand efter enskilda uppgifter, vilket är 

något som Hodgen och Wiliam (2012) inte rekommenderar, eftersom detta sätt att ge 

feedback tar mycket tid. Majoriteten av lärarna gav endast kommentarer som feedback 

och sparade betygen till utvecklingssamtalen eller betygssamtalen. En av lärarna, Lärare 

B, reflekterade också över att de gånger han visade både ett betyg och en kommentar 

hade kommentaren ingen inverkan på elevens inlärning, något som också Butler 

(refererad till i Hodgen och Wiliam 2012) visat i sin undersökning.  

Många av lärarna i studien försökte att arbeta med feedback för att eleverna själva skulle 

kunna ansvara för sin inlärning. Lärarna använde sig bland annat av feedback som skulle 

stärka elevernas självförtroende så att de skulle våga testa nya och svårare uppgifter och 

därmed kunna öka sitt lärande. Detta stöds av Håkansson och Sundberg (2012) som 

menar att feedback är en viktig del för att få eleverna att ta ett större ansvar för sin egen 

inlärning.  
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Ett problem som framkom i min studie var att eleverna inte använde sig av den feedback 

de fick. Ett exempel var en av lärarna, Lärare D, som fick se sina skriftliga kommentarer 

kastas i papperskorgen. Det är ytterst viktigt att eleverna använder sig av den feedback 

de får, vilket både Sadler (1989) samt Jönsson (2013) visar. Lärarna i studien 

reflekterade kring att eleverna saknade strategier för att veta hur de ska använda sin 

feedback, en teori som också Jönsson är inne på. Även William och Leahy (2015) menar 

att en viktig punkt för feedback är just att läraren kan hjälpa eleverna att hitta strategier 

för att ta emot feedback. Lärarna sa att de gärna skulle hjälpa eleverna och lära dem 

olika strategier för att de skulle bli bättre på att kunna använda den feedback de fick. 

Lärarna fick dock återigen se sig besegrade av tiden och fick fortsätta att ge feedback 

som inte kommer alla elever till del.  

Samtliga lärare i studien lyfte problematiken med att de inte ansåg sig ha tillräckligt med 

tid för att ge den feedback som de skulle vilja till eleverna. Hodgen och Wiliam (2012) 

ger olika tips på hur lärare kan arbeta just för att spara tid, men ändå ge fullvärdig 

feedback till eleverna. Ett råd är att enbart ge feedback på en viss del av elevens arbete. 

Jag kunde dock inte se i mitt resultat att lärarna ger eleverna alltför långa och 

svårhanterliga kommentarer som återkoppling. Jag upplevde istället att lärarna mer 

arbetade som Löwing (2006) tar upp i sin studie där lärarna av välmening försöker 

hinna runt och hjälpa så många elever som möjligt under en lektion med följden att flera 

elever får mycket knapphändig återkoppling på sitt arbete.  

5.6 Metoddiskussion 

Valet av metod för denna studie föll på att utföra halvstrukturerade intervjuer. Detta val 

av intervjumetod föll ut väl och gav mig ett fullgott material att bygga mitt resultat och 

min analys på. Det var min uppfattning att lärarna kände sig fria att tolka frågorna och 

visste vad de skulle svara. För den händelse att lärarna behövde extra hjälp att komma 

på vad de skulle säga, fanns följdfrågorna med som ett stöd som höll intervjun på rätt 

spår.  

Jag valde att ha enskilda intervjuer, eftersom jag ville att lärarens egen uppfattning 

skulle få en framträdande roll. Det hade även gått att ha mindre fokusgrupper, där 

lärarna hade fått möjlighet att diskutera med varandra kring sin användning av 

feedback. Det hade varit möjligt att få fram mer information om lärarna hade kunnat 
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diskutera med varandra och på det sättet kunna hjälpa varandra att komma på saker. 

Detta hade kanske genererat mer information kring vissa saker, samtidigt hade det varit 

svårt att fånga varje enskild lärares uppfattningar kring sitt eget arbete. En annan risk 

hade varit att några lärare hade kommit i skymundan och några andra hade tagit mer 

plats.  

Det är naturligt att den som genomför en studie, trots enträgna försök, inte kan hålla sig 

helt objektiv och neutral under en intervju. Jag är därför medveten om att jag kan ha 

påverkat mitt resultat genom att till exempel ha ställt en följdfråga för snabbt innan 

läraren hann tänka klart eller genom att ha missförstått något läraren har sagt. I 

möjligaste mån försökte jag att ställa frågor under intervjun om något var oklart i det 

läraren sa för att så långt det var möjligt undvika missförstånd.  

Missförstånd kan också uppkomma när materialet ska tolkas och analyseras. I min 

metoddel är jag flertalet gånger inne på att transkribering är en tolkande syssla, så är till 

viss del även analysen ett sätt att tolka det insamlade materialet. Jag är medveten om att 

det genom andra glasögon hade gått att få fram andra uppfattningar hos de intervjuade 

lärarna än de som jag fick fram nu. I min analys utgick jag mycket från mitt teoretiska 

ramverk som också fick agera mall för den teoretiska tematiska analysen. Genom detta 

val valde jag såklart bort andra saker, något jag är medveten om.  Metoden hade till 

exempel inte möjlighet att ta reda på om det lärarna sa verkligen stämde i verkligheten. 

Genom exempelvis en observation hade det varit möjligt att se om lärarnas 

uppfattningar stämde med hur de faktiskt arbetar med feedback.    

Jag var redan i min metoddel inne på att det är svårt att generalisera mitt material och 

använda det som en representation för lärare i stort. Detta var något som jag var 

medveten om från början, och så är också fallet när man väljer en kvalitativ intervju. Det 

som studeras är det lilla av det stora hela. Om jag hade använt mig av en annan metod 

som hade gett mig ett större underlag av informanter, till exempel en kvantitativ 

enkätundersökning, hade det varit lättare att generalisera mitt resultat. Nu är det viktigt 

att poängtera att mitt resultat endast visar de åtta enskilda lärarnas åsikter om deras 

arbete med feedback.  
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6 Slutsatser 

I följande avsnitt kommer jag att först att gå igenom mitt resultat i relation till min 

frågeställning, rubrik 6.1, och se om resultatet kunde besvara de forskningsfrågor som 

har funnits med som en röd tråd genom mitt arbete. Sedan beskriver jag vilken betydelse 

denna studie kan tänkas ha för läraryrket samt vilka lärdomar studien kan ge, rubrik 6.2. 

Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning, rubrik 6.3.   

6.1 Resultat i relation till frågeställningen 

Under följande rubrik kommer jag att sätta mina resultat från min analys i relation till 

min frågeställning, för att tydliggöra huruvida min studie har svarat på mina på förhand 

formulerade syfte och frågeställningar.  

Den första forskningsfrågan, 1, handlade om hur de intervjuade lärarna uppfattade att de 

arbetade med att ge feedback. Lärarna uppfattade att mycket av feedbacken som de ger 

sker i stunden. Utifrån detta var det flera av lärarna som uppgav att de känner en stor 

tidspress och att de inte hinner utforma feedbacken som de skulle vilja. Många av lärarna 

skulle gärna se en längre och mer individualiserad feedback än vad de har möjlighet till 

idag. I resultatet kom frågan hur lärarna arbetar med feedback att vävas samman med 

forskningsfråga 1a, som handlade om vilka olika metoder som lärarna upplevde att de 

arbetar med för att ge eleverna feedback. Det framkom att de absolut vanligaste 

metoderna som lärarna använde sig av när de ska ge feedback var muntliga och skriftliga 

kommentarer. 

Den första forskningsfrågan följdes av ytterligare två underfrågor där den första av dessa 

var fråga 1b som knöt an till de olika nivåerna för feedback som finns presenterade i det 

teoretiska ramverket. Frågan handlade alltså om vilken nivå som lärarna upplever att de 

i huvudsak ger feedback på. Här framkom det tydligt att de två nivåer som lärarna i 

huvudsak ger feedback på är uppgiftsnivån, när de går runt och hjälper eleverna i 

klassrummet, och personlig nivå, framför allt i syfte att stärka elevernas självförtroende. 

Flera av lärarna uppgav dock att de skulle vilja bli bättre på att ge feedback på 

processnivå och den metakognitiva nivån, eftersom de upplevde att de genom att 

använda en sådan typ av feedback skulle kunna hjälpa eleverna mer i deras inlärning.  

Återigen var det brist på tid som hindrade lärarna i deras föresträvanden. Värt att lyfta 
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fram är dock att när lärarna fick reflektera över vad som var positivt med deras sätt att 

ge feedback, svarade flertalet att de uppfattade sig som bra på att ge framåtsyftande 

feedback med fokus på nästa uppgift. Detta skulle således innebära att lärarna arbetar 

även med feedback på processnivå.  

Den sista underfrågan, 1c, handlade om hur lärarna motiverar sitt sätt att ge feedback. 

Samtliga lärare i studien var överens om att de gav feedback för att eleverna ska 

utvecklas inom ämnet matematik. Lärarna kunde också räkna upp flertalet saker som de 

upplevde som positivt med sitt eget sätt att ge feedback, till exempel att hjälpa eleven att 

fokusera framåt mot nästa uppgift. De intervjuade lärarna var också mycket ödmjuka 

inför att de hade flera saker som de kunde förbättra med sitt sätt att ge feedback, till 

exempel att individualisera den mer eller ge den i en annan form.  

Till sist handlade den andra övergripande forskningsfrågan om vad lärarna uppfattar att 

de fokuserar på när de ger återkoppling. Denna frågeställning knyts till stor del samman 

med det teoretiska ramverkets tankar kring de tre grundfrågorna för feedback som kan 

sammanfattas i feed up, feed back och feed forward. När det gäller detta, uppfattade 

majoriteten av lärarna att de var överens om vilka målen var, alltså feed up, men att det 

var svårt att hinna ge den typ av feedback som svarar på var eleven befinner sig just nu, 

feed back. När det gäller framåtsyftande feedback, feed forward, tenderade även den att 

komma i skymundan eller sparas till tillfällen för längre muntliga samtal. Generellt 

uppfattade lärarna att den typ av feedback som fokuserar på vilka målen är, var eleverna 

befinner sig i relation till målen samt hur eleverna ska nå målen, är den återkoppling 

som sparas till utvecklingssamtalen.  

Utifrån mina resultat och slutsatser kan konstateras att lärare arbetar aktivt med 

feedback i sin undervisning, men att arbetet skulle kunna utvecklas till att anpassas mer 

efter vad gällande forskning anser är mest effektivt för elevernas inlärning. Positivt är att 

samtliga lärare gärna vill arbeta med sin feedback för att bli bättre i detta arbete. Studien 

har också bidragit till att visa att återkoppling kan användas bättre i skolan. I dagsläget 

är det mycket upp till varje enskild lärare hur denne arbetar. Några skolor driver 

gemensamma utbildningar, till exempel i bedömning för lärande, men långt ifrån alla. 

Feedback har visat sig vara till stor nytta när det handlar om att främja elevernas 

inlärning. Det handlar därför om att redan i tidiga skolår lära eleverna strategier för hur 



49 

 

de kan använda sig av feedback. Formativ bedömning har hittills varit en framgångssaga, 

där feedback är en stor del, och många skolor och enskilda lärare har tagit efter dessa 

idéer. Det skulle behövas mer forskning, även om detta redan är ett utforskat område, 

kring hur man kan använda feedback som ett stöd för elevernas inlärning och hur detta 

arbetssätt kan löpa som en röd tråd genom hela elevens skolgång. Redan när eleverna 

kliver in i skolan för första gången i förskoleklass bör det finnas en plan för arbetet med 

feedback och samtliga lärare i den svenska lärarkåren bör vara införstådda med 

fördelarna av att använda sig av feedback i sin undervisning. Det skulle både elever och 

lärare gå vinnande ur.  

6.2 Studiens betydelse för läraryrket och vad kan vi lära? 

I min studie framkom det att lärarna arbetar mycket med feedback i sin undervisning 

och att de inte alltid är medvetna om på vilket sätt de ger feedback. Ett exempel är att 

flera lärare nämnde att de inte ger framåtsyftande feedback, men svarade senare att det 

just är den framåtsyftande delen av deras feedback som är mest positivt med deras sätt 

att ge återkoppling. Det framkom också tydligt i studien, på flera ställen, att lärarna 

gärna skulle arbeta ännu mer med feedback, men att de på grund av för mycket att göra 

och för lite tid inte hinner. 

Denna studie är för liten för att kunna ge någon bild av hur lärares uppfattningar 

generellt ser ut kring deras arbete med feedback. Det är dock värt att notera att samtliga 

lärare är överens om att tiden brister och att de skulle vilja göra ett bättre arbete om det 

fanns mer tid. Detta är inget nytt i skolans värld. Det är dock viktigt att det kommer fram 

forskning som kan visa hur lärarna uppfattar sin arbetsmiljö. Det är av stor betydelse för 

lärarkåren att deras röster får höras i debatten, då det faktiskt är dem det gäller. Det är 

denna studies ödmjuka förhoppning om att kunna lämna ett bidrag till diskussionen 

kring lärarnas arbetsmiljö. Detta kan betraktas som studiens betydelse för det stora 

sammanhanget, om man blickar mot det lilla sammanhanget, sa så gott som samtliga av 

de medverkande lärarna att de hade fått en ny syn på hur de arbetar med feedback efter 

att ha medverkat i studien. Lärarna menade att intervjun hade hjälpt dem att reflektera 

över sitt sätt att använda feedback och att det fanns saker som de skulle ta med sig i sin 

framtida undervisning. Detta visar att studien hade betydelse för de enskilda lärarna i 

deras yrkesutövning.  
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När det handlar om vad man kan lära av denna studie och vilket värde den kan anses ha 

för kunskapsutvecklingen inom området kring feedback är det värt att även här notera 

att denna studie endast är en droppe i det stora hav som utgör forskning inom skolans 

värld. Tanken med studien är att ge läsaren en inblick i hur lärare uppfattar att deras 

undervisning kan se ut sett genom ett feedbackfokus. Värdet med studien hamnar 

sålunda i att lämna ett bidrag till den forskning som redan finns inom området feedback 

i skolan, men med den vinklingen att den sätter lärarens uppfattningar i första rummet. 

Det är viktigt att lärarnas egna uppfattningar om hur de arbetar också får ta plats och 

inte att det största fokuset ligger på hur lärarna ska göra eller hur de gör. Studien vill 

därmed bidra med att visa lärarnas eget perspektiv på deras arbete med feedback.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har jag endast fokuserat på att undersöka lärarnas egna uppfattningar om 

hur de arbetar med feedback. Jag har därmed inte tittat närmare på hur de faktiskt gör 

och om deras verkliga arbetssätt stämmer överens med hur de säger att de arbetar med 

feedback. En intressant vinkling för en fortsatt studie skulle därmed kunna vara att även 

lägga till observationer för att kunna studera hur lärarna arbetar i praktiken med 

feedback och sedan kunna jämföra detta med de uppfattningar de har om hur de gör. Till 

exempel skilde sig lärarnas uppfattningar om huruvida de fokuserade på de uppsatta 

målen eller ej gentemot deras uppfattning och hur de faktiskt gjorde i det praktiska 

exemplet som följde med intervjuguiden. Ytterligare en utveckling och ett förslag till 

fortsatt forskning skulle vara att också kunna anta elevernas perspektiv och se hur deras 

uppfattningar är kring hur lärare ger feedback och hur de upplever att den feedback de 

får, hjälper dem i deras kunskapsinlärning. I en större studie skulle alla dessa tre delar: 

lärarens uppfattning, elevernas uppfattningar samt hur lärarens faktiskt gör, vara mycket 

intressanta att analysera tillsammans för att på så vis få en större helhetsbild av hur 

feedback används i matematikundervisningen och som stöd för elevernas inlärning.  
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Bilaga 1  

- Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär  

 

Jag har tagit del av informationen kring denna studie, hur matematiklärare 

arbetar med feedback, och har fått tillfälle att ställa frågor.  

 

 Jag samtycker till att delta i studien. Jag kan när som helst avbryta min 

medverkan utan att motivera varför.  

 Jag vill inte delta i studien.  

 

Datum  Underskrift  Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledning  

• Tacka läraren för dennes medverkan.  

• Påminna om studiens syfte och bakgrund. 

• Påminna om samtyckeskravet och att läraren när som helst kan avbryta sin 

medverkan.  

• Påminna om att intervjun spelas in.  

Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv.  

o När utbildade du dig till lärare? 

o Hur länge har du arbetat som lärare? 

o Hur länge har du undervisat i matematik?  

o Vilka årskurser har du arbetat med? 7-9 och/eller gymnasiet?  

• Vilken utbildning har du fått när det gäller att ge feedback till elever?  

Intervjufrågor  

• Hur definierar du ordet feedback?  

• Hur ger du dina elever feedback?  

o Vilka olika sätt/metoder använder du dig av? Ex. Skriftliga kommentarer, 

muntligt, beröm, guldstjärnor, enbart betyg etc. 

• Vad fokuserar din feedback på? 

o Uppgiften som eleven har gjort? 

o Att eleven lär sig lärstrategier som den kan använda på flera olika 

uppgifter?  

o Att stärka elevens självförtroende? 

o Att utmana eleven att testa svårare uppgifter?  

o Att eleven lär sig att självutvärdera sitt arbete? 

o Eleven som individ?  

• Varför ger du feedback?  



 

 

o Varför ger du just den typ av feedback som du gör? 

o Vad är positivt med ditt sätt att ge feedback?  

o Vad skulle du kunna förbättra med ditt sätt att ge feedback?  

• Hur relateras din feedback till de uppsatta målen?  

o Handlar feedbacken om vad eleverna har gjort, vad de skulle ha gjort eller 

hur de ska göra?  

o Fokuserar feedbacken på målen som eleven ska nå?  

o Hur de ska nå målen?  

o Var de befinner sig nu i förhållande till målen? 

Praktiska exempel 

• Följande exempel är hämtat från ett nationellt prov i matematik för årskurs 9.Se 

Bilaga 3 för praktiskt exempel.  

Avslutning 

• Tacka läraren för medverkan. 

• Säga att läraren kan kontakta mig om det är något som skulle vara oklart längre 

fram i arbetet.  

• Läraren får naturligtvis ta del av uppsatsen när den är klar och godkänd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

- Praktiska exempel i intervjuguiden 

Läs nedanstående elevuppgift och granska den efterföljande elevlösningen. Anta att 

eleven vill ha feedback kring sin lösning av uppgiften och fundera på följande 

frågeställning: 

• Hur skulle din feedback till eleven se ut och vad skulle den fokusera på om den 

skedde:  

o i klassrummet under en "vanlig" lektion? 

o på ett diagnostiskt test? 

o på ett examinerande prov? 

Elevuppgift:  

 

 

 

 

 

 

 

Elevlösning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

- Informationsbrev  

Information kring en studie om hur matematiklärare arbetar med 

feedback.  

Hej, 

är du intresserad av att delta i en studie kring hur matematiklärare arbetar med 

feedback i sin undervisning? Mitt namn är Andreas Olsén och jag går min sista termin på 

lärarutbildningen. Under slutet av vårterminen kommer jag att arbeta med ett 

examensarbete inom matematik. Syftet med min studie är att undersöka hur yrkesaktiva 

lärare som undervisar i ämnet matematik arbetar med feedback.  

Underlaget för studien baseras på intervjuer med lärare. De lärare som har anmält 

intresse för att medverka kommer att intervjuas på en gemensamt överenskommen 

plats, förslagsvis någonstans på lärarens arbetsplats. Intervjun kommer att vara ca 30-40 

min lång. Intervjuerna kommer att spelas in, för att jag inte ska gå miste om information 

samt för att undvika missuppfattningar.  

De deltagande lärarna kommer att vara garanterade anonymitet och det kommer inte att 

framgå vare sig identitet på lärare, skola eller kommun i arbetet.  Det insamlade 

materialet kommer enbart att användas för denna studie. De som kommer att ha tillgång 

till materialet är jag, min handledare samt examinator. När arbetet är godkänt kommer 

materialet att förstöras. Naturligtvis är du välkommen att ta del av det färdiga arbetet.   

Att delta i studien är helt frivilligt. Om du väljer att medverka kan du när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att behöva motivera varför. Om du väljer att avbryta din 

medverkan kommer inte det insamlade materialet som rör dig att användas i studien.  

Genom detta brev tillfrågas du om att delta i studien. Är du intresserad av att delta? 

Kontakta mig på nedanstående uppgifter.  

Mvh 

Andreas Olsén (student)  

Mats Brunström (handledare) 


