
2007:026 

E X A M E N S A R B E T E

Feedback
En studie om betydelsen av feedback i undervisningen

i de tidigare åren

 Christer Fredriksson
 Tarmo Holappa

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:026  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/026--SE



Abstrakt 
 
I detta arbete har vi undersökt i vilken omfattning och i vilka former feedback 
förekommer samt om feedback har betydelse för motivationen i lärandet. 
Undersökningen genomfördes på två grundskolor bland elever i år 5 och 6, och 
bland lärare vilka arbetat mellan 10 månader och upp till 37 år. Enligt litteraturen 
är feedback detsamma som återkoppling och påverkar elevernas motivation i 
skolan och feedback bör nyttja eleven så att denne motiveras att inhämta vidare 
kunskaper. Litteraturstudien påvisade även att det finns olika typer av feedback, 
summativ och formativ, samt att det är betydande både för elever och lärare med 
feedback. Studien visade även att feedback leder till reflektion då eleven fått så 
pass mycket hjälp att denne på egen hand söker vidare kunskaper. I våra 
undersökningar framkom det att det inte har någon större betydelse om 
feedbacken är muntlig eller skriftlig, fördelen med skriftlig feedback var dock att 
den är varande och erbjuder möjlighet att återvända till, vilket hjälper eleven att se 
sin egen utveckling, medan fördelen med muntlig feedback var att den kan ges 
spontant.  



Förord 
 
Detta examensarbete har vi funnit mycket intressant och lärande. Arbetet är resultatet på 
våran undersökning angående hur feedback används i undervisningen samt feedbackens 
betydelse för motivationen och vi vill tacka de elever och lärare som deltagit i 
undersökningen, samt ett stort tack till våra familjer som visat förståelse och stöttat oss under 
denna tid. 
 
Vi som gjort examensarbetet heter Christer Fredriksson och Tarmo Holappa. 
 
Slutligen ett stort Tack till Marja-Liisa Lejon för handledning. 
 
 
Kalix, Haparanda 
2007 02 05 
Christer Fredriksson 
Tarmo Holappa 
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Inledning 
 
Tidigt i lärarutbildningen väcktes tanken kring betydelsen av feedback och vi har under 
verksamhetsförlagda utbildningar observerat att feedback ofta förekommer endast i form av 
ett ”bra ”längst ned på elevens inlämnade arbete. Vi har även själva under utbildningen 
upplevt att då vi fått bra feedback av någon lärare så har det känts som om läraren verkligen 
engagerat sig och att arbetet betyder något. Vi har även fått tillbaka arbeten utan en enda 
anteckning vilket medfört att vi upplevde som om läraren inte ägnat en tanke åt arbetet. I detta 
examensarbete undersöker vi betydelsen av feedback som motivationsfaktor i lärandet. 
Begreppet feedback är detsamma som återkoppling och betyder i detta sammanhang positiv 
feedback, om inget annat anges och människan behöver positiv feedback i lärandesituationer 
för att utvecklas och det finns ett ständigt behov av återkoppling. Positiv feedback gör 
mottagaren, i detta fall elever i de tidigare åren medveten om vad läraren ser och värdesätter 
hos eleven. Feedback kan även förekomma i negativ form, det viktiga är att det känns 
avslappnande och naturligt mellan lärare och elev, att få kritik och bli korrigerad är en viktig 
del i lärandet. Det är vanligt att människan tycker att det är svårt att ge och ta emot feedback 
men är samtidigt beroende av bekräftelse för att må bra och växa. Den lärare som kan skapa 
en naturlig miljö för positiv feedback har mycket att vinna i form av en stark gruppgemenskap 
med trygga motiverade elever. Det finns olika typer av feedback och det krävs kunskaper av 
läraren för att feedbacken inte ska vara missvisande, samtidigt är det svårt att veta vilken 
metod som är bäst då det inte finns några färdiga mallar eller något facit att rätta sig efter. I 
styrdokumenten (2006) står att läsa att skolan ska sträva mot att eleverna utvecklar en 
förmåga att själva bedöma sina resultat och reflektera över egna arbetsprestationer. 
 
Vad säger styrdokumenten  
 
Nedan presenterar vi vad styrdokumenten för grundskolan, Lpo94 och skolverket säger om de 
olika verktyg, däribland feedback, som läraren kan använda sig utav för att motivera och lära 
eleverna ta ansvar, samt se sin egen utveckling.  
 
I styrdokumenten för grundskolan står det att varje elev ska känna tilltro till sig själv och 
kunna reflektera över sina arbeten, eleven ska även kunna bedöma kvaliteten på sitt eget 
arbete. Eleven ska med andra ord utveckla ett ansvar för sina studier och sträva mot att själv 
bedöma sin egen prestation utifrån egna förutsättningar. Det betonas att eleven ska ha en 
förmåga att själv reflektera och utvärdera sitt eget arbete.  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina 
resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna.  
(Lpo 94, s.18) 

 
För att hjälpa eleven att se sin egen utveckling finns det olika verktyg och bedömningsformer 
för läraren att använda sig utav, ett av dessa verktyg är feedback. Detta eftersom feedback 
förtydligar för eleven var denne befinner sig för närvarande i lärandet, feedback ger även 
möjlighet för reflektion. Vidare står det i Lpo 94 att lärarens roll är att göra en allsidig 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling utifrån de nationellt fastställda målen, samt att 
göra elev och föräldrar medvetna om elevens kunskapsutveckling. 
 



2 

Skolverket (2001) skriver dock att bedömningar i de tidigare åren handlar främst om att 
läraren ska säkerställa elevens riktning, att eleven är på rätt väg, samt att förutsättningarna 
främjar elevens kunskapsutveckling och väg mot de nationella målen. 
 

Skolan och främst lärarna måste också fortlöpande bedöma om den enskilda eleven 
följer den väg som planerats och når de mål som ska uppnås. (Skolverket, 2001, 
s.10) 

 
För elevers och föräldrars möjligheter att påverka är det en förutsättning att skolan är tydlig 
vad gäller mål, innehåll och arbetsformer. I Lpo94 står att läsa att det är skolans uppgift att 
föräldrar och elever känner till målen med undervisningen, de ska även känna till vilka krav 
och skyldigheter, men även vilka rättigheter föräldrar och elever har. Då läraren använder sig 
av feedback i skriftlig form erbjuds möjlighet för föräldrar att se vad barnet är bra på, men 
även vad barnet behöver utveckla. 
 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 
skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 
har. (Lpo 94, s.6) 

 
Vidare står att läsa i Lpo94 att eleverna kan utveckla ett reflekterande ”tänk”, och ta ett 
personligt ansvar för sin egen utbildning. För att detta ska vara möjligt ska eleverna ges 
tillfälle att delta i planering och utvärdering. Skolan ska utifrån värdegrund och uppdrag 
skolan främja varje elevs lärande och stimulera eleven till att på egen hand söka och fördjupa 
sig inom respektive ämne  

 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. (Lpo 94, s.7) 

 
Det är nödvändigt att eleven känner till vad denne ska tänka på i framtiden för att utvecklas, 
för att detta ska vara möjligt krävs en ständig dialog mellan lärare och elever. Diskussioner 
ska föras där eleverna blir medvetna om vad som är fel och vad som behöver förbättras samt 
hur de ska gå till väga.  
 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 
utgångspunkter i en sådan diskussion. (Lpo 94, s.8) 
 

Enligt Jenner (2004) så baseras ett lärande på samspelet mellan barn och vuxna, men även 
barn emellan. Läraren finns för eleverna, och en av lärarens uppgifter är att hjälpa eleverna till 
att utvecklas i rätt riktning, och ge eleverna stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande individer. Eleverna behöver även känna tilltro till sig själva, till sin egen 
förmåga att lära sig. Då läraren ger feedback till sina elever så får de reda på vad de ska arbeta 
mera med, de blir även medvetna om sin egen utveckling. 
 
Skolan har många viktiga uppdrag och ett av de kanske viktigaste uppdragen är att tillgodose 
möjligheter för eleverna att utvecklas språkligt, eleverna ska känna sig säkra i att tala och 
skriva, samt våga uttrycka sig i olika sammanhang. De ska även utveckla en förmåga att 
själva bearbeta egna texter och reflektera över resultatet.  
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Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar en språklig 
säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan.  (Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2000, s.97) 

 
Vi anser att läraren ska bemästra olika tillvägagångssätt för att motivera eleverna att erövra 
kunskap och sedan på egen hand analysera det egna arbetet. Eleverna ska även utvecklas till 
att lära sig samarbeta med varandra och kunna påverka andra. Feedback är ett mycket bra 
verktyg för läraren att använda sig utav för att medvetengöra eleverna om deras egen 
utveckling eftersom feedback förtydligar vilka mål som skall uppnås, vilket innehåll som skall 
bearbetas samt vilka arbetsformer som kommer att tillgås. Människan är ofta osäker vid 
användandet av feedback, och även hur feedback ska ges för att vara utvecklande. 
 
Begreppsförklaring 
 
Feedback är detsamma som återkoppling vilket innebär att information om ett styrt beteende 
återförs till den styrande. Därigenom kan någon styras mot ett önskat mål, trotts förändringar i 
omgivningen. Begreppet feedback har vidare fått en bred spridning inom beteende och 
kommunikationsteori. Positiv feedback utlöser en förstärkande reaktion till exempel när 
ökningstakten i en mycket gles population accelererar med stigande populationstäthet. 
(Nationalencuklopedin, 1991, s.168) 
 
Bakgrund  
I bakgrunden har vi studerat litteraturer angående olika typer av motivation samt olika typer 
av bedömning, feedback är en typ av bedömning.  Vi beskriver teorier och former av 
feedback, samt varför feedback är viktigt. 
 
Motivation 
Motivation kan kännas som en klar sak, men om man börjar fundera lite närmare på vad 
motivation egentligen innebär så kan det förbrylla många och forskare har länge sökt efter ett 
svar till vad motivation egentligen är. Ordet motivation kommer ursprungligen från det 
latinska ordet: ”movere” – som i sin tur betyder att röra sig. Vilket är samma stam som i 
engelskans ”move”. Motivation påvisar de krafter som ger människan hennes beteende, 
energi och riktning och en lärare har till uppgift att sätta sina elever i rörelse i riktning mot 
bestämda mål. (Stensmo, 1997) 
 
Imsen hävdar att motivation är det som orsakar verksamhet hos eleven, det är motivationen 
som håller verksamheten vid liv, ger mål och mening. Vidare beskriver Imsen 
att motivationen kan vara något ”inre” som: lusten att lära, vilket innebär att själva kunskapen 
upplevs som viktig och inhämtandet av kunskapen ses som en personlig utveckling. (Imsen, 
2000) Stensmo nämner att de absolut äldsta tankarna om motivation börjar hos den grekiske 
filosofen Epikuros (341-270 f Kr) och hedonismen. Epikuros menade att människan strävar 
efter att uppleva lust och undvika olust. Lust –olust principen från hedonismen innebär alltså 
att människan strävar efter mål som är förknippade med välbefinnande, och undviker mål som 
är sammankopplade med obehag. Den hedonistiska motivationsteorin fungerar ungefär som 
en prototyp för senare teorier eftersom den kännetecknar två typer av mål. Dessa mål går ut på 
att uppnå något samt att undvika något och kan finnas inom en människa i form av behov eller 
känslor, men även i form av ett sökande efter yttre belöningar, eller undvikande av 
bestraffningar, det förekommer även att mål uppkommer genom interaktion mellan 
människan och dennes omvärld. (Stensmo, 1997) 
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Olika typer av motivation 
Inre (intrinsic) motivation hänvisar till en situation där personen handlar för att fylla sina 
behov, målen finns i form av behov som ska tillfredsställas. Det är fråga om 
självförverkligande, och att utveckla sig själv. Forskare hävdar att det är olika faktorer som 
ligger bakom inre motivation, till exempel klassrumsmiljön. För att den skall kunna stärka den 
inre motivationen måste miljön upplevas som positiv och stödjande av individerna i skolan. 
(Biggs & Collis, 1982) Motivation kan även vara yttre (extrinsic) vilket betyder att målen 
finns i den omgivande miljön. Yttre motivation är ett behov som handlar om att säkerhet och 
sociala behov. Yttre motivation betyder att eleven utför aktiviteten för att uppnå ett mål. Med 
yttre motivation är syftet att tillexempel klara en skrivning eller få bra betyg, skaffa sig en 
utbildning eller få en möjlighet att visa sin kompetens. (Stensmo, 1997) Enligt Imsen (2000) 
är yttre motiverade elever ofta prestationsorienterade vilket innebär att de går i skolan för att 
det är obligatoriskt, för att föräldrarna vill det, och för att uppfylla de krav lärare, föräldrar 
och arbetsmarknaden ställer på dem. Imsen menar att yttre motivation bygger på att ett 
beteende eller en handling upprätthålls, vilket motiveras på grund av någon typ av belöning 
som i sin tur inte har mycket med själva handlingen att göra.  
 
Stensmo hävdar att motivation även kan förekomma som interaktiv viket betyder att 
motivationen formas i ett samspel mellan en person och en situation och hänvisar till Kurt 
Lewin (Lewin, 1951) som i mitten av 1900 –talet beskrev interaktiv motivationsteori. Lewin 
menar i sin fältteori att människan befinner sig i ett fält där krafter strävar mot olika mål, där 
varje mål har olika målkonflikter som följd. De mål som blir dominerande beror på tidigare 
erfarenheter av misslyckande eller framgång. En av Lewins medarbetare, Fredrich Hoppe 
förklarar interaktiv motivation i form av en formel.  
 
 
 
 
Figur 1. visar Fredrich Hoppes formel hur ett mål nås. 
 
I figur ett står M för motivation, F är förväntan om framgång eller möjlighet att misslyckas 
och V betyder värdet av att nå ett mål, att ha framgång. En elevs ansträngning att nå ett 
specifikt mål är en kombination av målets värde och förväntan om att misslyckas eller lyckas 
nå målet. Den egna kapaciteten samt tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckande 
påverkar förväntan om framgång. Värdet av framgång är beroende på hur viktigt målet 
upplevs för eleven. (Stensmo, 1997) 
 
Även Birenbaum hävdar att det har genom olika studier visat sig att faktorer som till exempel 
inre motivation, inlärningsstil, grad av självständighet och provängslan påverkar elevens 
studieresultat. Han anser att elevers provängslan minskas genom att eleverna själva har 
möjlighet att välja svårighetsgrad på provuppgifter, han hänvisar till studier att detta faktiskt 
är fullt möjligt. Birenbaum skriver vidare att om elever får möjlighet att testats på de sätt som 
passar dem bäst så minskas risken att felaktiga slutsatser dras om elevens kunskaper. 
(Birenbaum, 1996) Briggs & Collis hävdar att provprestationer påverkas av faktorer som är 
kopplade till eleven, och inte har något med provet att göra. Dessa faktorer kan vara 
koncentrationssvårigheter, trötthet eller personliga bekymmer. Denna typ av faktorer visar sig 
främst vid ett provtillfälle. Sker bedömningen istället genom insamling av data som insamlats 
vid flera tillfällen i form av informella observationer, minskas risken att läraren underskattar 
elevernas kompetenser. (Briggs & Collis, 1982) 

M = F * V 
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Bedömning 
I dag är skolans bedömningssystem väldigt målrelaterat, vilket kräver att läraren diskuterar 
grunderna till sin bedömning med sina elever. På grund av att elevers kunskaper relateras till 
olika mål, måste även målen vara tydliga för eleverna. För att kommunikationen ska vara ett 
”fruktbart samspel” kring ett innehåll och inblandade förutsätts kommunikation mellan lärare 
och elev, och även gärna mellan elev och elev. Det är dock viktigt att känna till att formativ 
bedömning har stor betydelse för elevens lärande. (Lindström & Lindberg, 2006) 
 
Både lärare och elever har mycket att vinna vid användandet av olika bedömningsformer då 
det är bevisat att lärandet förbättras då eleverna har en klar uppfattning om vad, och även 
varför de ska lära sig något, lärandet förbättras även då eleverna känner till vilken form av 
bedömning som kommer att användas samt hur de själva kan bedöma vad de kan. (Lindström 
& Lindberg, 2006) Enligt Korp (2003) har en lärare vid bedömning en rad olika instrument att 
använda sig av för att få den information som behövs för att kunna bedöma en elevs 
kunskaper. Korp skriver vidare att man brukar man skilja på konventionella och alternativa 
bedömningsformer. Den senare typen av bedömningsform är mer inriktad mot metakognition 
– processkunskap där det bland annat kan handla om att lösa praktiska uppgifter eller svara på 
frågor där det inte finns något precist svar, än om faktakunskap. En annan form av 
bedömningsmetod är autentiska prov vilket är en form av tillämpningsprov, men ändå 
innehåller ett personligt, estetiskt eller praktiskt värde. Vidare är portfolio är en modell som 
används alltmer flitigt för att bedöma kunskap. Genom att lärandeprocessen stor i fokus tränas 
eleverna att reflektera över ett arbete, men även i att identifiera kvalitet. Ett användande av 
prov i mycket stor utsträckning anses dock i dag vara en gammal metod, synen på bedömning 
har ändrats och alternativa bedömningsformer har uppkommit. Korp tydliggör hur viktigt det 
är att läraren vid val av bedömningsform verkligen beaktar att den mäter just de kunskaper 
som undervisningen syftar till att utveckla hos eleverna.  
 
För att läraren ska kunna beskriva elevens starka, respektive svaga sidor som är nödvändiga 
för att planera elevens fortsatta utveckling måste läraren kunna se vilka kunskapskvaliteter 
eleven besitter. Skolverket skriver att läraren, enligt den syn som påverkar kurs –och 
läroplaner, inte kan samla in material från endast ett kunskapselement för att se hur många av 
dessa eleven har tillförskaffat sig vid sin bedömning av elevens kunskaper. Istället måste 
läraren aktivt söka underlag för bedömning, enligt skolverket kan detta göras genom 
observation, samtal, grupparbeten och olika elevarbeten m.m. Vilket även kallas för formativ-
bedömning som i sin tur är detsamma som feedback. (Skolverket, 2001) 
 
Formativ bedömning 
År 1967 introducerade Scriven termerna ”summativ” och ”formativ”. För att förklara 
skillnaden beskriver han att bedömningen är formativ när kocken smakar soppan och då 
gästerna gör det är bedömningen summativ. (Scriven, 1991) Korp (2003) beskriver skillnaden 
med att Summativ bedömning är en summering om vad en elev kan vid en visst tidpunkt, till 
exempel de betyg som elever i Sverige får från år åtta. Är syftet med bedömningformen 
formativt bör läraren låta eleven få visa vad hon/han kan, men även vad hon inte kan. Eleven 
bör även få veta vilket stöd som behövs för att uppnå målen. Eleverna bör vänjas vid att bli 
bedömda utifrån formella metoder i de tidigare åren på grund av att alla typer av prov kan 
vara berättigade, det viktiga är att valet av prov är grundat på syftet med undervisningen, samt 
att eleverna är medvetna om denna koppling. Formativ bedömning utgör ett stöd under en 
elevs lärandeprocess och bör ingå i undervisningen och bör ses som ett instrument för läraren 
då denne utför sitt planeringsarbete, men även som dialog mellan lärare och elev kring 
lärandeprocesser.  
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Ett användande av formativ bedömning innefattar även elevens egenbedömning. Största delen 
av formativ bedömning innefattar att ge eleverna feedback, både för att kunna bedöma vad de 
åstadkommit hittills, och för att hjälpa dem att se vad nästa steg i undervisningen bör vara.  
 
Torrance och Pryor (1998) anser att feedback ger ett stöd för lärande, de beskriver en typ av 
formativ bedömning som är inriktat mot behaviorismen. Vilket innebär att komplex kunskap 
bryts ned i mindre delar och eleven lär sig först enkla fakta, för att senare nå mer abstrakt 
kunskap. Ett sådant synsätt innebär att läraren måste ”testa” elevens kunskaper för att få reda 
på vad denne behärskar för tillfället, samt vad som det måste arbetas mera med och ger sedan 
feedback till eleven. Att läraren ger eleven feedback är som en växelverkande kommunikation 
mellan läraren och eleven, vilket även påverkar motivation för fortsatt lärande. 
 
Forskarna Black och Wiliam (1998) har sammanställt över 20 studier där samtliga varit 
fokuserade på de effekter förstärkt och förändrad formativ bedömning utgör i klassrummet 
för elevers lärandeprocesser. Samtliga studier påvisade samma resultat, nämligen att elevers 
lärande förbättras då den formativa bedömningen har högre kvalitet. Det visade sig även att 
lågpresterande elever förbättrade sina resultat mer än andra elever. En förändrad och stärkt 
formativ bedömning kan delas upp i två delar enligt Black och Wiliam då det gäller den 
feedback eleven får i samband med formativ bedömning.  
 
• Den ena delen handlar om att göra eleven medveten om vilka kunskaper och kvaliteter 

som egna prestationer utgör. Det är lärarens uppgift att hjälpa eleven utveckla kunskap om 
och tilltro till eget lärande som en utgångspunkt för fortsatta lärandeprocesser. 

 
• Den andra delen handlar om att göra eleven medveten vad han/hon ska fokusera sitt 

lärande på fortsättningsvis. Eleven kan tillsammans med läraren sätta upp nya konkreta 
mål för eget lärande. Målen bör relateras till styrdokumentens (kursplaner, lokala 
arbetsplaner, läroplanen) mål och kriterier. 

 
Dessutom hjälper en stärkt formativ bedömning eleven att utveckla sin metakognition. Vilket 
innebär att man inte bara är medveten om själva innehållet, utan även om vad man gör. 
(Lindström & Lindberg, 2006) 
 
Motivation genom positiv/negativ feedback  
Positiv Feedback har en avgörande roll för motivationen och inlärningsresultaten för eleverna 
då den ska kännas både uppmuntrande och saklig, samt ge information om en persons 
kunskaper. En bra feedback leder till att personen ifråga söker och finner olika vägar till 
kunskap, samt att den ger en förståelse för vad personen ska fokusera sig på för att bli bättre 
på - eller till och med bra, vilket leder till utveckling, även negativ feedback är viktig. Det 
viktigaste är dock hur feedback ges. Vid användandet av negativ feedback så bör det ske i 
olika omgångar, det är dock viktigt att ge den positiva feedbacken först. Negativ feedback bör 
ges på ett sådant sätt att personen får veta vad denne kan bli bättre på och det är viktigt att 
fokusera på de starka sidorna i första hand, samt att inte ta upp svagheter om man inte kan 
förklara vad personen kan förbättra. (Egidius, 2000) 
 
Det talas ofta om att chefen över ett företag har en viktig uppgift i att motivera personalen. 
Detta är både sant samtidigt som det är osant. Lite osant är det på grund av att det ligger i allas 
ansvar att själva söka efter saker som leder till mening och motivation. Chefen kan heller inte 
göra arbetet meningsfullt och inspirerande om de anställda anser att företagets verksamhet är 
helt meningslös.  
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Samtidigt ligger det lite sanning i påståendet, eftersom chefen har ett ansvar att möjliggöra 
motivation på arbetsplatsen. Då en chef avstår från att ge feedback undergräver denne sin 
egen, och även företagets position, eftersom ett företags viktigaste resurser oftast är 
mänskliga, brist på feedback från chefen kan lätt tolkas av personalen till att de inte är 
betydelsefulla, vilket leder till att de känner sig omotiverade och därmed arbetar sämre   
Ovanstående kan översättas till lärarens situation, det är svårt att motivera eleverna om de inte 
har förståelse för vad och varför de ska utföra ett arbete. En lärares uppgift är även samma 
som uppgiften för en chef, nämligen att uppnå mål och resultat, genom och tillsammans med 
andra. Positiv feedback stimulerar motivationen eftersom det stärker människors 
självförtroende, dessutom känns arbetet mer meningsfullt då självförtroendet stärks genom 
positiv återkoppling. Feedback skapar dessutom tillit mellan lärare och elev, en lärares 
förmåga att värdesätta olikheter ligger till grund för att skapa god tillit. Feedback skapar även 
trygghet och inspirerar till uthållighet, kreativitet och arbetslust. (Øiestad, 2005) 
 
Feedback som motivationsfaktor 
 

Att få positiv, nyanserad och träffande feedback kan fungera som en vitamininjektion och ge 
omedelbar energi. Orsaken till det är enkel. Men inte desto mindre viktig att vara medveten om: 
Positiv feedback stimulerar självförtroendet, och gott självförtroende är en grundsten för 
motivation. (Øiestad, 2005, s.108.) 

 
Motivation är ett mycket viktigt tema, mest på grund av att det handlar om vad det är som gör 
att människan engagerar i något, fokuserar uppmärksamheten på, medan övriga saker inte 
väcker något intresse över huvudtaget. Enligt Øiestad (2005) handlar motivation först och 
främst om kontroll över uppmärksamheten. Øiestad skriver vidare att motivation är ett 
sammansatt, men komplicerat fenomen och förklarar med den finske psykiatrien Ben 
Furmans motivationsmodell att människan känner sig motiverad då något känns meningsfullt. 
Det krävs även att vi har ett självförtroende, i brist på självförtroende så håller sig människan i 
bakgrunden och vågar inte ta för sig eller prova på något nytt. Modellen går ut på att självtillit 
plus mening skapar motivation. Självtillit innebär självförtroende, att individen vet att denne 
har något att komma med. Mening går ut på att något känns meningsfullt, väcker intresse och 
engagemang, samt att det är spännande och känns värdefullt.  
 
      
   +  = 
 
Figur 2. visar självtillit plus mening är lika med motivation. 
 
Feedback får betydelse då ett bristande självförtroende råder då den hjälper människan att bli 
medveten om egna resurser. Att bli medveten om egna resurser leder till ett stärkt 
självförtroende vilket leder vidare till att motivationen att utföra saker ökar. Människan 
behöver stöd i att satsa på något som känns meningsfullt, samt stöd i att stärka sitt 
självförtroende vilket görs genom att våga anta utmaningar. Det är många människor som är 
fulla av resurser, utan att veta om det, därför är feedback en viktig faktor i människans liv. 
(Øiestad, 2005) 
 
Sammanfattning 
Forskningen om motivation och dess betydelse började för cirka 2300 år sedan och betyder 
rörelse, gemensamt för alla teorier om motivation och dess betydelse är att samtliga forskare 
har någon gång gjort anspråk på att avslöja hela sanningen om motivation.  

Självtillit Mening Motivation 
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Det har dock visat sig svårt, för att inte säga omöjligt att samla motivationens alla aspekter i 
en enda allomfattande teori. Därför har dagens forskare övergett den drömmen och fokuserar 
sig istället på fördjupad kunskap och att formulera teorier om avgränsade delar av 
problemområdet. Ingen av de tidigare forskarna har lyckats presentera sanningen bakom 
motivation –men de har presenterat viktiga delar, lämnat viktiga bidrag till en förklaring. I 
dagens forskning har man enligt Jenner (2004) omformulerat sig till: Vad är det som får 
människan att röra sig.  
 
Feedback  
Enligt Egidius började tankarna på betydelsen av ett användande av feedback spridas kring 
mitten av 1900 -talet. Det var främst inom datatekniken och i de nya regler som växte fram 
alltmer. Egidius använder sig av ordet återkoppling då en viss effekt, till exempel då en ökad 
temperatur i en värmepanna registreras av en sensor som i sin tur sänder en signal tillbaka till 
värmekällan. Syftet med detta är att värmen från denna då minskar, till dess att en ny signal 
aktiverar värmealstringen på nytt. Principen av feedback är densamma då den berör individer, 
där exempelvis en lärare ger feedback åt en elev, för att göra eleven medveten om vad som är 
fel eller behöver åtgärdas, istället för sensorer som meddelar en värmekälla att åtgärda ett fel. 
Man har sedan 1950-talet utvecklat olika metoder att ge feedback på, man har även lärt sig 
mera om de gynnsamma effekterna. Poängen med feedback är dock att få synpunkter från 
andra eller från sig själv genom reflektion, synpunkter som kan leda till ett utvecklande av 
eget kunnande och vetande. Det är även betydelsefullt för en handledare att få feedback från 
andra, t ex från de som handleds, för att bli medveten om hur handledning uppfattas och 
fungerar. (Egidius, 2002) 
 
Feedback - teorier 
Det finns en rad olika beskrivningar om betydelsen av ett användande av feedback, samt vad 
feedback innebär, nedan presenterar vi några olika synsätt angående feedback. Enligt 
Vygotskijs ska läraren inte endast bedöma det som eleven lyckats uppnå, utan även se och 
bedöma vad eleven skulle kunna uppnå. Vygotskij ansåg att samspel och dialog är centrala 
begrepp vad gäller all inlärning, inte bara mellan barn och vuxna utan även barn emellan. 
(Imsen, 2000) 
 
Black och Wiliam anser att då läraren ger feedback åt eleverna räcker det inte med att rätta 
felen, ge korta kommentarer, skriva ”Bra”, eller ge betyg. Feedback går ut på att ge 
konstruktiv kritik där det framgår tydligt hur och vad eleven ska förbättra i fortsättningen. 
Feedback genom konstruktiv kritik hjälper även föräldrarna att se sina barns lärande och 
möjlighet till att stötta dem. Konstruktiv kritik har även visat sig minska elevernas benägenhet 
att jämföra sig med varandra, exempelvis provresultat. De uppmuntras i stället att tänka 
framåt, fundera på hur de kan förbättra arbetet. Bra feedback är visserligen tidskrävande och 
kräver mycket av läraren, det går dock åt mindre tid till att rätta allting som eleverna presterar. 
Enligt författarna Black m.fl. finns det tre viktiga punkter som läraren bör fokusera sig på för 
att förbättra elevernas skriftliga arbeten. 
 
• Skriftliga uppgifter och frågor från läraren kring dem bör uppmuntra eleverna till 

att visa att de fått förståelse för innehållet. 
 
• Feedbacken ska innehålla vad eleven gjort bra, vad som behöver förbättras samt 

vägledning hur. 
• Eleven måste ges tillfälle att åtgärda arbetet för att det ska bli ett moment i 

lärandeprocessen. (Black och Wiliam, 2003) 
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En lärare kan påverka sina elevers motivation bland annat genom vilken typ av feedback som 
ges. Det är ofta beroende på hur väl läraren förstår hur sina elever lär sig, samt vilka ord 
hon/han väljer att använda vid bedömningen av elevernas arbeten, men det är inte alltid en 
garanti att feedback leder till någon förbättring. Vidare har Sadler observerat att det 
förekommer att läraren ger konstruktiv kritik i form av bra feedback, utan någon förbättring. 
Sadler menar att om feedback ska vara utvecklande, och för att förbättring ska kunna ske så 
måste eleverna vara medvetna om motivet med feedback. Eleverna måste ha förmågan att 
själva se kvaliteten i deras arbete och vara mottaglig för kritik, de måste dessutom utveckla 
olika strategier för att förbättra arbetet. (Sadler, 1989) 
 
Löfberg skriver att John Truscott (1996) är allt annat än positivt inställd då det gäller 
feedback. Truscott hävdar att det inte finns några pålitliga undersökningar som påvisar att 
feedback är till hjälp vid inlärning. Han anser att feedback kan vara skadlig och avskräcker 
elever från tillexempel att skriva. Många pedagoger motsätter sig dock Truscotts teori och 
antar allt som oftast ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap och inlärning. Pedagogerna 
menar att människan är uppgiftsorienterad vilket innebär att hon lär genom handling, 
erfarenheter och av resultat.  
(Löfberg, 1990)  
 
Löfberg (1990) menar att människan omvandlar reflektion genom sina erfarenheter, varpå nya 
handlingar skapas och att lärandeprocessen består av en ständigt pågående sammanvävning av 
konkreta erfarenheter, samt ett abstrakt förståelse. Vidare skriver Löfberg att exempelvis 
språk lärs in genom kedjor av stimuli och respons där ett visst stimulus (s) ges individen (i) 
som sedan resulterar i respons (r). Detta behavioristiska tankesätt har fått viss kritik på grund 
av att individen ses som passiv, det vill säga att individen endast reagerar på givna stimuli. 
 
(R): S →I →R.  
 
Enligt Löfbergs teori belyser den ”omvända pilen” en individs förhållande till inlärning, han 
menar att människan själv skapar förutsättningar för sin egen lärandeprocess.  
Människan är ständigt aktiv gentemot omgivningen och tar inte in kunskap passivt och 
upptäcker genom egna handlingar världen, och genom handlingarnas konsekvenser byggs 
kunskap. 
 
S ←I →R. 
 
Feedback bör därför endast ges omgående då en eller flera elever utfört en handling. Feedback 
är sällan passiv utan alltid ett svar på en handling. Feedbacken blir värdefull för permanent 
kunskap först då den ger orsak till reflektion. Desto mindre den direkta feedbacken är, desto 
mindre är den kopplad till elevens handlande. (Löfberg, 1990). 
 
Marton skriver att lärare för vidare en kunskap på ett sådant sätt där eleven ges möjlighet att 
arbeta vidare på egen hand. Det finns inga färdiga mallar angående hur man kan lära andra att 
lära sig, det finns heller inga metoder som visar svart på vitt hur man kan lära andra. Genom 
att studera hur eleverna tänker om olika händelser så kan pedagogen vara bättre förberedd vid 
undervisningslektionerna.  
En sammanfattning av Martons teori är att för att kunna motivera någon att lära sig krävs att 
pedagogerna har kunskaper om eleverna och förstår hur eleverna tänker, och att man som 
pedagog bör se ur ett elevperspektiv. (Marton, 1997) 
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Olika former av feedback 
Kritik är också en form av feedback, något förmedlas till en person om dess resurser vilket 
kan vara nödvändigt och kan även fungera som konstruktiv då den ges i rätt situation. Kritik 
kan även vara viktigt för att en elev ska komma vidare i lär – och utvecklingsprocesser. Det är 
för läraren och eleven ett naturligt behov att ”korrigera” utbildningen så att målen uppfyllas. 
För att kritik ska fungera krävs dock att kritiska kommentarer accepteras, detta kan vara 
mycket svårt då människan är sårbar för kritik. Infinner sig inte en positiv känsla av att vara 
värdesatt och accepterad leder det till en naturlig reaktion där människan känner sig förtvivlad 
och försvarar sig. Kritiken måste med andra ord vara kopplad till ett accepterande, och en 
vilja att lyssna till kritiken måste finnas. Det är vanligt förekommande att då människor 
kritiserar varandra så uppstår det negativa anklagelser och försvar, det är svårt att ge kritik på 
ett konstruktivt sätt och även om det inte är illa menat så känner sig mottagaren sig kritiserad, 
att någon går i angrepp, försvaret dyker upp instinktivt även om den bakomliggande orsaken 
till kritik är att uppnå mer och få kontakt. Enligt Øiestad hävdar Forskarna Furman och Ahola 
(2003) att feedback har bäst verkan då den sker indirekt, de anser att vi människor gläder oss 
mer över att höra om exempelvis chefen är nöjd med någon prestation, än att höra det direkt 
från chefen. De menar att uppskattning förmedlas bättre då det sker genom indirekt positiv 
återkoppling än genom direkt positiv återkoppling. Øiestad ifrågasätter sig forskarna Furman 
och Aholas slutsats, hon anser att både sändare och mottagare får ut mer av feedback då den 
sker direkt. Dock håller hon med Furman och Ahola om att viss Indirekt feedback är viktigt. 
Ett exempel på indirekt feedback kan vara då någon har hållit ett föredrag och efteråt eller 
kanske redan i pausen kommer någon från publiken fram och vill berätta att hon/han fått en 
”aha-upplevelse” och tackar och går vidare. Den vanligaste formen av feedback är 
förmodligen återkoppling där endast en person kort uttrycker för en annan att denne har 
förtroende eller tycker om personen exempelvis på hockeymatchen: Det här fixar ni grabbar!, 
eller en väninna: Du passar verkligen i den frisyren. Detta fungerar oftast bra och personen tar 
emot feedbacken och känner sig uppskattad. Det förekommer dock att enkel feedback känns 
lite tom, saknar djup, vilket leder till att den i sin tur framstår som mindre trovärdig. (Øiestad, 
2005) 
 
Feedback leder till reflektion 
 

Djupt inom oss alla ropar en liten röst: ”hitta mig, acceptera mig, ta med mig i gemenskapen”! 
Feedback handlar om att ta den här rösten på allvar. Kort sagt om att se andra och samtidigt ge 
tillbaka det man ser på ett sätt som skapar bekräftelse och växande. (Øiestad, 2005, s.11) 

 
Då en lärare ger feedback till en elev är det ett bevis på att läraren ser och erkänner elevens 
egenskaper. Att läraren ger feedback till eleverna leder även till att de känner sig bekräftade 
och känner möjlighet att växa. Positiv feedback stimulerar självförtroendet, och ett bra 
självförtroende är grunden för vidare motivation. Att få positiv feedback tar även fram 
individens resurser att vilja utvecklas, det stärker även både eleven och gruppgemenskapen i 
skolan. Feedback kan förklaras som en ”återbäring av information”. Feedback är att få upp 
ögonen för en annan person, samt att förmedla det du ser. (Øiestad, 2005) 
 
Forskare som Ericsson med flera har studerat vad det är som krävs för en individ att bli duktig 
på någonting. Forskningen resulterade i att det viktigaste var träning, det framgick även att det 
inte är alla som tränar som blir bättre.  
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De kom fram till att det avgörande för att utvecklas kräver reflektion, samt en jämförelse mot 
en ”felfri” prestation. Detta för att finna vad som skiljer prestationerna åt, och sedan rätta till 
felen. Det handlar även om individens egen motivation, att vilja lära och inte bara prestera. 
Feedback är utmärkt metod för att utveckla en individs prestationer och känsla eftersom den 
både möjliggör och tydliggör reflektion. (Anderson, 2000) 
 
Feedback har enligt Linnanmäki (2005) en stor betydelse för självuppfattningen. Linnanmäki 
hävdar även att den konkreta feedback som ett barn får i skolan har en betydande effekt på 
utvecklingen av självuppfattningen. Under många år är barn i skolan en stor del av dagen, de 
får med andra ord dagligen feedback om sina prestationer eftersom skolans verksamhet till 
mycket stor del handlar om utvärdering. Linnanmäki beskriver vidare att utvärderingen i 
skolan idag har fått alldeles för stora proportioner. leder 
           

Utvärderingen har kanske fått oproportionerligt stora dimensioner i dagens skola. Det finns ingen 
annan tid i en människas liv när hon år efter år på sin arbetsplats skulle utsättas för att offentligt 
rangordnas på basen av sina prestationer. (Linnanmäki, 2005, s.4) 

 
Feedback leder till medvetenhet 
Øiestad använder sig av det så kallade Joharifönstret för att förtydliga betydelsen av feedback. 
Hon skriver att inom de flesta områden är det du som känner dig själv bäst, men samtidigt 
finns det sidor som andra lättare uppfattar eller ser bättre än du gör själv på grund av att de ser 
dig från en annan vinkel.  
  

     Känt för en själv    Okänd för en själv 
 
 

Känd för andra  
 
 
 

Okänd för andra  
  
 

Figur 3. Visar Joharifönstret. 
 
Varje ruta symboliserar människans olika sidor, att människan består av fyra delar där varje 
har olika betydelser där ena delen är, det öppna jaget, är känd både för andra och för individen 
själv, vilket är den uppenbara sidan av oss. Exempelvis Kalle är lugn och betänksam och Lisa 
är utåtriktad och skämtsam. Vi har visserligen alla sidor som det dolda jaget, egenskaper vi 
vet om för oss själva men döljer vi för andra, medan vi visar vissa. I långvariga förhållanden 
och i nära relationer kan det hända att vi visar delar av det dolda jaget, dessa sidor är vi ofta 
rädda för. Det blinda jaget består av egenskaper som andra, men inte vi själva tänker på, dessa 
egenskaper kan vara väldigt enkla och konkreta som exempelvis att ofta använda 
utfyllnadsord som typ, liksom, kort och koncist, m.m. Andra ser dessa saker eftersom de 
upplever dem ständigt. Det blinda jaget kan även bestå av egen utstrålning. Egenskaper som 
för tillfället är dolda både för personen själv och för andra hör till det okända jaget. Det kan 
bestå av negativa, samt goda resurser, dessa egenskaper kanske kommer fram en dag, eller 
inte. Enligt ovanstående är det blinda –och det öppna jaget av störst intresse. Detta på grund 
av att andra människor hjälper personen i fråga genom återkoppling att få ökade kunskaper 
om egna personliga egenskaper.  

Det öppna 
jaget. 

Det blinda 
Jaget. 

Det dolda 
jaget. 

Det okända 
jaget 
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Genom att andra ser och berättar, ger feedback om en individs egenskaper som denne inte är 
medveten om, eller är van att förlita sig på, blir det öppna jaget större och det blinda jaget 
mindre. Detta är dock väldigt konstruktivt då det är av stort värde att känna sig själv, desto 
mer en person vet om sig själv, desto större möjligheter har personen att utvecklas och växa. 
Vilket leder till att feedback till en annan person bidrar till dennes självförverkligande och 
egenutveckling. Feedback bidrar bland annat till: 
 

• En annan persons utveckling och självkänsla. 
• Gör andra medvetna om egna styrkor. 
• Ta fram resurser och möjligheter. 
 

Dessa möjligheter bör en pedagog, inte någon annan heller släppa ifrån sig, samtliga har ett 
ansvar för varandras utveckling. (Øiestad, 2005) 
 
Syfte  
Syftet med denna uppsats är att belysa feedback i skolan utifrån elevers och lärares 
perspektiv.  Vi ämnar undersöka elevers erfarenheter och uppfattningar av feedback och dess 
betydelse för motivation i skolarbete. Vi vill även undersöka vad lärarna anser om att ge 
feedback till eleverna och vad de tror att feedback har för betydelse för elevers motivation. 
Med motivation avser vi i denna undersökning hur elevernas intresse för fortsatt lärande 
påverkas av feedback. 
 
Metod  
I metoddelen redovisar vi val av metoder för insamling av data, vilka som deltagit i 
undersökningen samt hur vi har gått till väga för att genomföra arbetet och en tidsplan. Vi 
redovisar aven bearbetning av data, vilket avslutas med en sammanfattning. 
 
Val av metoder 
 
Enkät 
Enligt Trost rör det ibland sig mera om hur en undersökning eller en enkät skall göras, än om 
vad man vill få reda på för något. Trost fortsätter med att det viktigt att hålla fast vid den 
personliga integriteten vid intervjuer genom att behålla intervjupersonens anonymitet. För att 
intervjupersonen skall förbli anonym finns det olika medel att tillgå, om det överhuvudtaget 
behöver vara namn är ett av dem att använda sig av falska namn. Om det är utan betydelse 
med namn kan dessa lämnas ute helt. Trost poängterar att vid enkätundersökningar är det 
viktigt att man har frågor som man får svar på, och för att hela arbetet inte ska bli bortkastad 
tid måste det även finnas en tydlig mening med enkätundersökningen. Nackdelen är dock att 
det inte finns någon garanti för undersökaren om deltagarna svarar på alla frågor, eller om de 
svarar ärligt. En annan nackdel för undersökningens skull är om många deltagare råkar vara 
frånvarande vid det aktuella tillfället. Fördelen däremot är att den undersökande kan lämna 
enkäten till respektive klasslärare, läraren kan sedan dela ut den vid rätt tillfälle och kan 
poängtera vikten med att svara på alla frågor och att det är för resultatets skull vara ärliga vid 
sina svar. (Trost, 1994) 
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Intervju 
Intervjuaren bör enligt Kvale tänka genom vilka fördelarna och nackdelarna är med 
undersökningen, eftersom det finns en risk att undersökaren identifierar sig för mycket med 
intervjupersonerna, vilket kan leda till att undersökaren kan förlora sitt kritiska perspektiv på 
kunskapen som erhålls. En fördel är att undersökaren är väl välförberedd inför en intervju och 
kan istället ägna sig åt observation. Enligt Kvale är observation den bästa metoden eftersom 
den möjliggör att intervjuaren alltid kan ställa följdfrågor och få fram mer information. 
Fördelen med intervjuer är att en intervju möjliggör för ögonkontakt med den intervjuade, 
vilket enligt Kvale gör det lättare att tolka svaren. Kvale skriver vidare att intervjuaren bör 
vara väl insatt i ämnet och tänka genom hur många frågor det behövs, och om intervjun ska 
bandas, eller om de ska skrivas ut. Intervjuaren bör även ha klart för sig hur resultatet ska 
analyseras och om tolkningen ska presenteras för den intervjuade personen. För att en intervju 
ska vara kvalitativ bör forskaren även ställa sig frågor som: hur mycket information de 
intervjuade behöver få i förväg, hur viktigt är det att intervjupersonerna förblir anonyma, vem 
kommer att ha tillgång till intervjun, vilka konsekvenser får undersökningen för dem som 
deltar i den. Kvale skriver även att kvalitativa intervjuer ger ett bättre resultat än kvantitativa 
intervjuer, varpå avsåg att intervjua två lärare till undersökningen. En annan fördel med att 
använda sig av intervjuer är som Kvale beskriver att intervjun är som ett oumbärligt redskap 
inom forskningen. Han menar att en intervju inte kan kvantifiera data som någon annan, men 
det kan på ett helt annat sätt få fram unika data på ett utförligt sätt. Det kräver dock avsevärt 
mycket mera tid och resurser att använda sig av intervjuer. Vid tidsbrist är det däremot ofta 
fördelaktigare med enkäter. Kvale menar också att forskaren får fram ett bättre resultat vid 
kvalitativa intervjuer än vid kvantitativa intervjuer, just därför nöjde vi oss med endast två 
intervjuer. En nackdel är om den intervjuade känner sig stressad under pågående intervju och 
försöker komma undan med snabba svar, även om man har en avtalad tid för intervjun. 
Intervjun kan också spåra ur, om deltagaren börjar prata om annat, som inte har något med 
undersökningen att göra med. (Kvale, 1997) 
 
Undersökningspersoner 
Vi har genomfört vår undersökning med elever i år fem och sex, samt med lärare i de tidigare 
åren. Den skola vi valde kändes som ett naturligt val eftersom en av oss gjort senaste vfu:n, 
samt vikarierat då och då och är även bekant för eleverna och lärarna på skolan. Fördelningen 
mellan pojkar och flickor var totalt 18 pojkar och 14 flickor i åldrarna 11 till 12. Av de lärare 
som svarade på enkäten varierade arbetslivserfarenheten från 10 månader till 37 år. Vi 
intervjuade en kvinnlig och en manlig lärare och enkäterna bland lärarna delades ut 
slumpmässigt varpå vi anser det vara utan större betydelse om en lärare är av kvinnligt 
respektive manlig kön vad gäller användandet av feedback Vid genomförandet av vår 
enkätundersökning med eleverna var endast fem elever av 37 stycken frånvarande, vilket inte 
är ett märkvärdigt bortfall. Av de enkäter vi delade ut till lärarna fick vi tillbaka sju stycken av 
totalt 10 stycken utdelade 
 
Genomförande  
Syftet var att undersökta om feedback kan ha någon betydelse för elevernas motivation, samt 
hur feedback påverkar dem. För att få svar på alla våra frågor valde vi att använda oss av tre 
olika metoder vilka var att samla in fakta och läsa på oss om ämnet i olika litteraturer, både i 
böcker och via Internet. Enkätundersökning gjordes bland elever (bilaga 1) och lärare (bilaga 
2), samt intervju med två lärare, (bilaga 3). Då eleverna svarade på enkäterna var vi 
närvarande för att kunna svara på eventuella funderingar från eleverna, vilket gav oss en bra 
spännvidd att dra slutsatser ifrån.  
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Genomförandet av undersökningen gick till så att vi i förväg kontaktade respektive skola där 
vi berättade om arbetet och att vi önskade göra enkätundersökningar och intervjuer med lärare 
och elever. Till svar fick vi att det inte fanns några som helst problem med detta.  Sedan 
kontaktade vi respektive klasslärare där vi tog reda på om vi fick komma och göra en 
enkätundersökning med eleverna, samt intervjua dessa lärare, vilket även det visade sig gå 
bra. Innan vi började med intervjuerna så läste vi genom olika litteraturer för att sätta oss in i 
ämnet, det underlättar även att vi båda som skriver denna rapport vikarierat en del som lärare 
under, och innan vi påbörjat lärarutbildningen. Vid intervjuer använde vi oss av Kvales (1997) 
intervjuguide som består av sju stadier och är kort sammanfattad nedan. 
 
• Tematisera ämnet, det vill säga: formulera undersökningens syfte och beskriv ämnet för 

undersökningen. Detta görs innan intervjun börjar, klargör för de som ska intervjuas 
varför och vad. 

• Planering för undersökningens alla sju stadier, fokusar på vilken kunskap som sökes. 
• Intervjuerna genomföres enligt ett reflekterande förhållningssätt till den sökta kunskapen. 
• Intervjumaterialet förbereds för analys, det vill säga att överföra talspråket till skriftspråk. 
• Undersökningens ämne och syfte avgörs på grundval av materialets karaktär vilka 

analysmetoder som är lämpliga. 
• Resultatets generaliserbarhet, reliabilitet och validitet fastställs. 
• Resultatet rapporteras i form av vetenskapliga kriterier. 
 
Tidsplan 
Tankarna kring betydelsen av feedback väcktes tidigt i lärarutbildningen och att forska mera 
om ämnet kändes naturligt då vi gavs möjlighet att skriva ett examensarbete. I början av 
höstterminen 2006 skrev vi ett PM och sökte litteratur. I oktober besökte vi de klasser som vi 
ansåg passade bäst för vår undersökning och som visat intresse att delta i undersökningen, vi 
träffade även de lärare som avsåg att svara på enkäterna och tider gjordes upp med de lärare 
som skulle intervjuas. Ovanstående genomfördes i slutet av november. Arbetet slutfördes efter 
seminarium och i kontakt med handledare i mitten av januari 2007. 
 
Enkätundersökning - elever 
Vi genomförde enkätundersökningen bland 34 elever i år fem och sex, (bilaga 1) vi förklarade 
för eleverna varför vi gör undersökningen, vi klargjorde även vad vi menar med feedback 
eftersom vi antog att de inte känner till uttrycket alltför väl. Vi valde att använda oss av 
enkäter eftersom många frågor besvaras under en relativt kort tid, eleverna hade 40 minuter på 
sig att besvara enkäten. Enkätundersökningen bland eleverna skedde i klassrummen där de 
befinner sig dagligen. Detta för att de ska känna sig trygga i sin miljö och därmed kunna svara 
på frågorna i lugn och ro, vi var noga med att förklara för dem att då de svarar på frågorna i 
enkäten ska de inte ange namn. Detta för att behålla deras anonymitet samt att det inte var av 
vikt att ha några namn med i undersökningen. För att försäkra oss om att vi får ett tillförlitligt 
svar så gick frågorna in i varandra och frågade efter ungefär samma sak. Detta medför att om 
eleven svarar med liknande svar på liknande frågor så får vi ett trovärdigt svar. 
 
Enkätundersökning - lärare 
Vi valde att låta lärarna avgöra själva om de vill ta del av enkätundersökningen (bilaga 2) 
eller inte, om de känner sig intresserade av att bidra till undersökningen så anser vi att vi får 
ett bättre utskott än vi skulle få om vi försökte att ”tvinga på” ovilliga lärare enkäten. Därför 
blev de som svarade på enkäten fem kvinnliga –och två manliga lärare och de hade en vecka 
på sig att besvara enkäten.  
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De lärare som svarade på enkäten behövde inte ange något namn dels för att behålla deras 
anonymitet och dels för att detta medför mera tillförlitliga svar. I övrigt så var enkäterna 
utformade ungefär likadant som för eleverna. 
  
Intervjuer  
Vi intervjuade två på förhand utvalda lärare där använde vi oss av bandspelare för att kunna 
fokusera på intervjupersonens kroppsspråk och ha möjlighet till följdfrågor. Vi valde dessa 
två lärare för att de var klasslärare i respektive klass som enkätundersökningarna genomfördes 
i, samt att de gärna ställde upp på att bli intervjuade av oss. Intervjuerna tog cirka en timme 
och frågorna (bilaga 3) var utformade på liknande vis enligt enkätundersökningen. Resultatet 
av våran undersökning kommer att presenteras för lärarna i form av denna slutgiltiga rapport 
och vi ber lärarna till respektive klass där enkätundersökningen gjordes meddela eleverna om 
resultatet.  
 
Bearbetning av data 
 
Enkät 
Vid analysen av både lärar –och elevenkäterna använde vi oss av Ad hoc – metoden, vilken 
går ut på att forskaren kan variera mellan olika analystekniker. En teknik kan vara att 
forskaren läser igenom alla enkäterna för att skapa sig en allmän uppfattning vilket sedan 
möjliggör ett återvändande till valda delar för noggrannare analys. Denna metod möjliggör att 
väsentlig information som tidigare ej noterats kan synliggöras. (Kvale, 1997) 
 
Intervju  
Vid analysen av lärarnas intervjusvar använde vi oss av metoden meningskoncentrering, 
vilket innebär att långa intervjusvar och meningar sammanfattas, och det mest väsentligaste 
innehållet fokuseras på. Vid sammanställning av intervjuerna har vi lyssnat på de bandade 
intervjuerna och jämfört med egna anteckningar. För att få en rättvis bild av hur lärarna 
arbetar har vi diskuterat med lärarna både före och efter intervjuerna. Vid intervjuerna har vi 
varit kolossalt lyhörda och ställt följdfrågor för att veta vad intervjupersonen i själva verket 
menar. Om intervjupersonerna har samma åsikter vid någon av frågorna har vi sammanställt 
detta till ett enda svar. (Kvale, 1997)  
 
Analys  
Ett användande av analysteknik går ut på att det finns tillgång till användbara verktyg för att 
fastställa resultat. Det finns olika metoder att använda sig för att få fram svaren på enkäter och 
intervjuer. Det är även av betydelse vad som ska analyseras, samt vilket syftet med analysen 
är. Vid större undersökningsgrupper är det fördelaktigt att använda sig av enkäter. Vid 
undersökning av individers upplevelser och självuppfattning är intervjuer en metod att 
föredra. Det kan vara av fördel att ha analysen i sig tillgänglig vid intervjutillfället, där 
meningarna förtydligas och klargörs. Forskaren kan även ställa frågor till intervjupersonen 
som antigen bekräftar eller förnekar dennes teori. Vilket medför att intervjun utvecklas, ger ett 
säkrare resultat, dessutom blir intervjun mer lätthanterlig vid analysen. (Kvale, 1997) 
 
Sammanfattning 
Vi anser att vår undersökning har god validitet, detta eftersom vi båda som gör 
undersökningen har erfarenhet av yrket, varav en av oss arbetat i ca två år innan påbörjad 
utbildning. Därutöver har det förekommit flertalet praktikperioder under utbildningen varav vi 
anser oss väl insatta. Vi har även läst tidigare forskning om ämnet och på så sätt läst in oss 
ytterligare.  
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Vad gäller enkätundersökningen så var den väl överensstämmande med lärarnas enkätsvar, 
det rådde endast mycket få skillnader. Då enkäterna delades ut till eleverna var vi mycket 
noga med att förklara syftet och var dessutom på plats för att kunna reda ut eventuella 
missförstånd medan de svarade på frågorna. Utformningen av intervjufrågorna skedde 
samtidigt som enkätfrågorna, varför det inte skiljer mycket dem emellan. Skillnaden är dock 
att vid analysen lyssnade vi på det inspelade banden och tolkade våra noteringar som skedde 
under intervjutillfället. Skillnaden mellan de båda metoderna är att enkätsvaren var korta och 
koncisa medan intervjusvaren var längre. Detta medför att tolkningen av svaren är avgörande 
för utskottet. 
 
Resultat 
Resultaten av undersökningen framförs nedan där vi börjar med att redovisa elevernas åsikter 
om feedback och sedan lärarnas åsikter och avslutas med en sammanfattning. 
 
Elevernas erfarenheter och uppfattningar av feedback 
Resultaten av elevundersökningen redovisas utifrån våra huvudfrågor nämligen vilken 
omfattning eleverna får feedback, vilka former av feedback som förekommer samt 
feedbackens betydelse för motivationen.  
 
Omfattning av feedback 
Mer än hälften av de tillfrågade eleverna anser att läraren talar för dem att de kan prestera 
bättre i skolan medan några elever har ett intryck av att lärarna inte talar om för dem att de 
kan prestera bättre. Det var även en stor andel av eleverna som fick feedback på alla 
inlämnade arbeten samtidigt som många tycker att de bara får feedback på vissa insatser. 
Ämnen som nämns mest av eleverna där det får kommentarer är svenska och matematik. I 
figur 4 sammanställs svaren på frågan om eleverna vill ha feedback av läraren i form av ett 
diagram, värdarna presenteras i procentform.  
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       Figur 4. Anger hur eleverna svarat på frågan om vill ha feedback. 
 
Från figur 4 går att utläsa att 19 procent av eleverna inte alls håller med om att det är 
nödvändigt med feedback, samt 19 procent som inte håller med. Däremot så anser 28 procent 
att feedback är nödvändigt och 34 procent av de tillfrågade eleverna håller med i hög grad att 
de vill att läraren ger feedback på deras arbeten.  
 
Olika former av feedback  
Analysen av elevenkäterna visar att eleverna anser att det inte är någon större skillnad mellan 
vilken typ av feedback som är bättre, den muntliga eller den skriftliga. Mycket få elever angav 
att både sätten var lika bra eller att de inte visste vilkendera de skulle föreslå.  
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Men det framkommer däremot att vissa elever (34 procent) föredrar muntlig feedback 
eftersom det är roligare att höra om arbetet var bra eller dåligt. En elev svarade på fråga att 
muntligt för att det är roligare att få höra om man har gjort det bra eller dåligt. Några elever 
har skrivit att skriftlig feedback, då har man det alltid någonstans, och om man glömmer kan 
man läsa feedbacken.  
 
Medan somliga föredrar skriftligt på grund av att feedback i skriftlig form finns kvar om det 
skulle glömmas bort. Av de elever som föredrar skriftlig feedback svarade 66 procent att de 
hellre föredrar konstruktiv kritik skrivet på deras arbeten eftersom läraren kan skriva hur 
eleven kan uttrycka sig bättre. Elevernas uppfattning om hur och på vilket sätt de får feedback 
framkom efter att vi analyserat svaren att den skriftliga feedbacken dominerar. Medan några 
upplever att den muntliga feedbacken förekommer mer. 
 
Feedback och motivation  
Enkätsvaren visade att feedbacken har en stor betydelse för elevernas motivation, för att vilja 
anstränga sig mer i skolan. För att låna två av elevers svar så tydliggör vi detta ännu mer Ja, 
för då vet jag vad jag måste göra det bättre. Ja, då vet man vad man måste prestera mer i. 
Svaren påvisar tydlig hurdan inverkan feedback har för dem att anstränga sig mer i skolan. De 
flesta eleverna bedömer att de får möjlighet att uttrycka sina åsikter under lektionerna på 
frågan om läraren ger möjlighet att uttrycka sina åsikter. Endast några elever håller inte med 
om att de får uttrycka sina åsikter. 
  
Lärarnas erfarenheter och uppfattningar av feedback 
Resultaten av enkät –och intervjuundersökningen med lärarna redovisas utifrån våra 
huvudfrågor nämligen vilken omfattning lärarna ger feedback, vilka former av feedback som 
förekommer samt feedbackens betydelse för motivationen.  
 
Omfattning av feedback 
De flesta av lärarna talar om för sina elever att de kan prestera bättre under lektionerna och att 
de ger feedback på alla inlämnade arbeten, medan några av lärarna endast ger feedback på 
vissa inlämnade arbeten, de vanligaste förekommande ämnena är matematik och svenska. 
Lärarna vill ge eleverna feedback och känner sig inte osäkra på att ge feedback. Det 
förekommer dock att lärarna anser att det tar för mycket tid i anspråk att ge feedback till 
eleverna. En av frågorna i undersökningen var till syfte att undersöka vad lärarna själva anser 
om att få feedback, även utanför skolan. Samtliga var överens om att det känns bra och att det 
är nödvändigt för att kunna förbättra sig/sitt arbete. En förutsättning vid kritik är dock att den 
är konstruktiv, eftersom den då är utvecklande. Att höra det gjorde du bra känns bra i kroppen 
och är motiverande för fortsatt ansträngning.  
 
Olika former av feedback 
Om muntlig eller skriftlig feedback är bättre så anser lärarna att båda metoderna har sina 
fördelar och nackdelar. Vid uppsatser är det bra att läraren skriver vad de tycker om arbetet. 
En fördel vid skriftlig form är att orden består, medan de i muntlig form glöms bort med tiden. 
Fördelen med muntlig feedback är att det leder ofta till en dialog där eleverna kan komma 
med synpunkter, dessutom är det lätt att dagligen ge feedback. Vidare anser lärarna att det är 
ofta beroende på uppgiften vilken typ av feedback som är bäst, men huvudsaken är nog att 
eleverna får feedback. För att citera en av lärarna angående muntlig och skriftlig feedback så 
är skriftlig feedback bestående. Bägge är bra, men den skriftliga består medan orden glöms 
bort med tid.  
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Det som samtliga lärare är överens är att de ger eleverna möjlighet att uttrycka sina åsikter 
samt att de ger eleverna muntlig feedback. Mer än hälften angav att de ger feedback även i 
skriftlig form. Nästa alla lärare tror att deras elever uppskattar att få feedback. De 
framkommer inte fram vilken typ av feedback som anses vara bättre, den muntliga eller 
skriftliga. Lärarna är överens om att det inte räcker med att ge feedback endast i form av ett 
bra, de är även överens om att all positiv feedback är bra om det ges i uppmuntrande syfte, en 
lärares fingertoppskänsla är dock av stor betydelse vid användandet av feedback. 
 
Feedback och motivation 
Lärarna anser att det ska finnas en mening, en tanke bakom anledningen till att ge feedback 
och anser att eleverna utvecklas och anstränger sig mer i skolan då de får feedback för att 
eleverna ska utvecklas och anstränga sig mer samtidigt som de lär sig uppförande och 
framhåller att det är mycket bra med feedback speciellt för de lågpresterande eleverna 
eftersom detta ökar deras tillit. Lärarna bedömer att feedback hjälper eleverna att se vad som 
är bra och vad som kan förbättras, dessutom skapar feedback lust att lära. Rätt sorts feedback 
är motiverande och kan hjälpa barnet att utvecklas, dessutom känner eleverna att någon bryr 
sig om deras prestationer. Lärarna anser även att feedback gör att eleverna ser nyttan med sina 
studier och funderar över sitt lärande, samt att feedback får eleverna att känna sig bekräftade, 
känna sig lyckade och sedda. Vidare så anser lärarna att feedback är bäst då den får eleven att 
känna sig stolt och duktig, samt uppmuntrar feedback till fler bra arbeten. Lärarna anser att 
det är viktigt att använda sig av konkreta exempel på saker som kan förbättras. Utan feedback 
blir det mycket svårt för eleven att veta vad som förväntas. En av lärarna ger feedback därför 
att: Eleverna får känna att deras arbeten värdesätts av läraren. Det måste kännas 
meningsfullt för eleverna att arbeta, då läraren tar sig tid att berömma eller hjälpa till 
fortsatt utveckling. Vid problemlösning i matematik är det viktigt att eleven förstår att det 
finns olika sätt att lösa uppgiften på, att man kan ha ett eget sätt. I uppsatsskrivning kan 
eleverna uppmuntras genom att använda adjektiv och beskriva utförligt eftersom en text blir 
mera levande vid användandet av adjektiv. Hur lärarna ger feedback varierar lite mellan 
skriftlig och muntlig form men gemensamt har lärarna att de tycker att det är viktigt att 
uppmuntra eleven på olika sätt, de vill ge eleven en tro på sig själv att hon/han kan på egen 
hand komma på hur arbetet kan göras bättre. Ibland kan det vara nödvändigt att visa vilket sätt 
som är bra eller bättre. Samtliga av lärarna är övertygade om att feedback ökar elevernas 
studiemotivation och engagemang över lärande. Det gäller dock att vara försiktig med att 
ställa för höga krav på de ”små” eleverna, medan kraven bör öka desto äldre eleven blir. Att 
feedback har betydelsen för motivationen framkommer tydligt genom ett av lärarens svar: Ja, 
jag är övertygad om att feedback ökar elevers studiemotivation och engagemang över 
lärandet. 
 
Sammanfattning 
Vi kom i undersökningen fram till att en stor del av eleverna upplever att de får veta om de 
kan åstadkomma mera under lektionerna och en stor majoritet vill ha feedback av läraren. Och 
lärarna är ambitiösa i att tala om för eleverna att de kan prestera bättre under lektionerna, 
vilket ger en positiv verkan till eleverna. Vanligast är att feedback förekommer inom svenska 
och matematik. Lärarna upplever att deras elever uppskattar att få feedback, vilket även 
framkom i elevundersökningen. Lärarna anser dock att det tar för mycket tid att ge feedback 
och givetvis tar det mer tid att lämna skriftlig feedback än muntligt anser lärarna, men det är 
viktigt att tänka på vikten av ett användande av feedback, dess konsekvenser. Det är 
tidskrävande att skriva kommentarer till alla elever och därför ges det inte lika ofta som 
muntligt det är endast tidkrävande som är den största orsaken varför jag inte ger.  
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Både negativ och positiv feedback förekommer anser både elever och lärare, och samtliga är 
överens om att när man skriver kommentarer är det av stor betydelse för både elever och 
lärare att det står mer än bara "bra". Samt att feedbacken har betydelse till elevernas 
motivation till lärandet. Eleverna och lärarna upplever att det inte är någon större skillnader 
mellan feedback i muntlig eller skriftlig form, bara den ges. Samtidigt anser även samtliga att 
det är lärande både för elever att få och för lärare att ge feedback En stor del av eleverna 
anstränger sig mer i skolan då de får feedback, och menar att då de får feedback vet de vad de 
måste göra bättre, att de måste och kan prestera mera. Elevernas enkätsvar visade att 
feedbacken har en stor betydelse för att få dem att anstränga sig mer i skolan och det råder 
inga tveksamheter om att feedback även har en betydelse för motivationen i skolan. Även 
enligt tillfrågade lärare har feedback en påverkan för motivationen, men lärarna framhåller att 
man bör tänka på att inte ha för höga krav på de yngre barnen. Vad gäller lärarnas egna 
erfarenheter att själva få feedback anser de att det är en förutsättning för att kunna utveckla 
sig själv, dessutom är det motiverande. 
 
Diskussion 
 
Validitet & reliabilitet  
Det är ofta förekommande att den information som inhämtas via enkäter inte ger det utskott 
som söks, det är även svårt att känna till hur pass sann informationen är. Det måste finnas 
vetskap om att det som undersökts verkligen är det som söks, det vill säga har god validitet 
och för att få en god reliabilitet krävs att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. (Patel & 
Davidsson, 1994) Vi anser att vår enkätundersökning gav en pålitlig upplysning då vi använde 
oss av likformiga frågor vilket möjliggjorde att vi kunde jämföra svaren med varandra. Innan 
vi påbörjade våran undersökning tänkte vi genom vad det är vi vill ha reda på, vad är vårat 
syfte samt hur vi ska gå till väga. Vi kom fram till att lämpligaste metod är att göra en 
enkätundersökning. Innan vi strukturerade enkäterna läste vi in oss i ämnet i flertalet olika 
litteraturer samt att vi under praktikperioder hade funderingar om betydelsen av feedback med 
oss. Kvale (1997) hävdar att för att validiteten ska vara god krävs att undersökaren är väl 
påläst och insatt i ämnet, samt är trovärdig och har en kritisk inställning till de material som 
införskaffas. Ett kritiskt förhållningssätt innebär att ifrågasättande förekommer i form av 
frågor som: vad, varför samt hur. För att säkra att vi var på rätt spår då vi började forska om 
feedback tog vi reda på vad som finns skrivet om ämnet sedan tidigare, vi läste även in oss på 
styrdokumenten för grundskolan för att senare jämföra svaren från undersökningen med det 
tidigare skrivna. Patel m.fl. anser att validering innebär att teorier om tidigare forskning 
undersöks. För att säkerställa undersökningen finns det olika medel att tillgå, exempelvis ett 
användande av olika mätinstrument där undersökaren använder sig av samtidig validitet och 
på så sätt har möjlighet att jämföra svaren på enkäterna. (Patel & Davidsson, 1994) En faktor 
som kan ha påverkat resultatet var att då vi påbörjade forskningen om betydelsen av feedback 
hade vi förutfattade meningar, något som ändrades då vi analyserade enkäterna. En 
förutsättning för att fastställa god reliabilitet är att undersökaren är opartisk, det vill säga att 
undersökaren inte låter förutfattade meningar styra vid utformande av exempelvis enkäter. 
Enligt Kvale bör undersökaren vid användandet av enkäter ha klart för sig att enkäter inte 
erbjuder möjlighet att kontrollera tillförlitligheten. Det är mycket viktigt att ge tydliga 
instruktioner då enkäterna delas ut som en försäkran att frågorna inte misstolkas. Dessutom 
bör enkäten vara utformad på sådant sätt att den är lätt att svara på. Enkäten kan även provas 
på någon utomstående person som inte ska vara med i undersökningen för att undanröja att 
eventuella missförstånd av frågor uppstår.  
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Det går dessutom inte att förutse om en enkät är reliabel förrän undersökaren sett hur den 
blivit besvarad, först efter detta kan ett omdöme utfärdas. (Kvale, 1997) 
 
Då syftet var att undersöka användningen av feedback i skolan fick vi många svar på våra 
frågor. Genom vår undersökning har vi sett att feedback förekommer i skolan, metoderna 
varierar visserligen men vi anser att det viktiga är att feedback ges. Vi har sett att feedback 
påverkar elevernas motivation i lärandet i större utsträckning än vad vi tidigare trodde och 
både lärare och elever anser även att det är viktigt med feedback. Elevernas och lärarnas svar 
visade att eleverna känner sig mer motiverade i skolarbetet då de får feedback, vilket eleverna 
bekräftar. En stor del av eleverna anser att de får feedback i skriftlig form, vilket för oss var 
en liten överraskning, men de kan förklaras med att eleverna upplever de som skriftlig då 
läraren har endast skrivit ”bra” eller ”dåligt”.  
 
Resultatdiskussion 
 
Elever 
Det verkar råda delade meningar angående om feedback ges i alla ämnen, av svaren kom vi 
fram till att mer än hälften av eleverna upplever att läraren ger feedback i alla ämnen, 
samtidigt som hälften anser att de endast får feedback i några ämnen. Vid en första anblick 
kan detta verka realistiskt men vid en närmare analys så ser det ut som om eleverna 
missförstått frågorna 4b och c. Vi tror att eleverna som har svarat att de får feedback på alla 
arbeten har även svarat att de får feedback på några arbeten, vilket leder till ett missvisande 
resultat. Eleverna känner att de får både muntlig och skriftlig feedback vilket lärarna 
bekräftar. Det som är märkvärdigt är att många elever ändå känner att det inte får muntlig 
feedback. Nästa hälften upplever det. Varför de känner så är svårt att säga. De kan bero på 
många orsaker, men de vi tror är att de inte lärt sig ta emot feedback, lärt sig reflektera över 
egna arbeten. I litteraturen fann vi att Sadler (1989) skriver att det är ofta beroende på hur väl 
läraren förstår hur sina elever lär sig, samt vilka ord hon/han väljer att använda vid 
bedömningen av elevernas arbeten, men det är inte alltid en garanti att feedback leder till 
någon förbättring. Vi har sett att feedback även får eleverna att anstränga sig mer i skolan och 
att feedback har en stor betydelse för eleverna.  
 
Vi tror att det är av betydelse om eleverna får feedback direkt eller indirekt, Øiestad (2005) 
skriver att både sändare och mottagare får ut mer av feedback då den sker direkt, medan 
forskarna Furman och Ahola (2003) anser att feedback har bäst verkan då den sker indirekt. 
Vi tror mer på Øiestads (2005) teori och stöder oss på en av lärarnas enkätsvar att han/hon ger 
feedback För att få elever att känna sig bekräftade. Øiestad (2005) skriver om betydelsen av 
feedback där hon hävdar att många människor är fulla av resurser utan att veta om det, därför 
är feedback en viktig faktor i människans liv. Undersökningen visade även att en relativt stor 
del av eleverna inte hade tillräcklig kunskap om feedbackens betydelse. Vi anser att det är 
viktigt att läraren klargör feedbackens betydelse för eleverna samt att de behöver lära sig 
handskas med kritik samt reflektera och bearbeta. I enlighet med Sadler (1989) krävs att 
eleverna ska ha en förmåga att på egen hand se kvaliteten i deras egna arbeten samt vara 
mottaglig för kritik för att feedback ska vara utvecklande 
 
Lärare 
Vi hade från början förutfattade meningar om att användandet av feedback endast användes i 
form av en notering längst ned på elevernas arbete i form av ett ”bra” men vi insåg att lärarna 
talar om för sina elever att de kan prestera bättre under lektionerna. Det förekom vissa 
motsägelser i frågan om lärarna ger feedback på alla arbeten mellan lärare och elever.  
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De flesta lärarna uppger att de ger feedback på alla ämnen medan eleverna anser att de oftast 
får feedback matematik och svenska. Vi tror att det beror på att lärarna kallar det för feedback 
då de rättar ett prov eller talar om hur ett ord stavas, medan eleverna inte uppfattar det som 
feedback. Egidius (2000) skriver att feedback har stor betydelse för motivationen och bör vara 
uppmuntrande, de är viktigt hur man ger feedback. Vi håller med Egidius att feedbacken 
borde nyttja eleven så att den motiverar och ger information om elevens kunskaper. Vi har 
sett att lärarna ger både muntlig och skriftlig feedback till eleverna, dock blev vi överraskade 
över att den skriftliga feedbacken är så pass frekvent. Det framkom även att lärarna inte kände 
sig osäkra i användandet av feedback och samtliga lärare ger feedback till sina elever därför 
att eleverna ska känna att det är meningsfullt att arbeta. Att ge eleverna möjlighet att uttrycka 
sina åsikter är inte alltid givet, men vi tror efter denna undersökning att man är mycket bra på 
att lyssna på sina elever, åtminstone är de intervjuade lärarna det. Tyvärr fick vi även en 
förutfattad mening besannad, nämligen att många lärare anser det ta för stor del av tiden att ge 
konstruktiv kritik. Om eleverna känner att deras arbeten värdesätts av läraren känner de sig 
mer motiverade och engagerar sig mer i fortsättningen. Vi anser att det är viktigt att läraren 
verkligen tar sig tid att berömma eleverna eftersom det leder till fortsatt lärande. Vi föredrar 
Löfberg (1990) teori som beskriver vikten av direkt feedback, han menar att feedback ska ges 
omgående, som ett svar på en handling, exempelvis då en elev svarar på en direkt fråga från 
läraren. Löfberg skriver vidare att feedback blir värdefull först då den ger orsak till reflektion. 
Vi anser att då feedback ges i muntlig form bör den ges omgående, då en eller flera elever 
utfört en handling. Bra feedback i skriftlig form är visserligen tidskrävande och kräver mycket 
av läraren, men vi väljer att hålla med författarna Black m.fl. (2003) om att det istället går åt 
mindre tid till att rätta elevernas arbeten i efterhand. Lärarna anser att eleverna uppskattar att 
få feedback på deras arbeten och eleverna medger även att de uppskattar att få feedback, detta 
visar att feedback uppskattas av både ”sändare” och ”mottagare”. Att veta vilken metod som 
är bäst, muntlig eller skriftlig är svårt att nämna. Marton (1997) skriver i sin teori att det inte 
finns några mallar angående hur en lärare lär andra att lära sig, Vi anser att feedback är 
situationsbaserad, men samtidigt kräver det viss känsla och kunskaper av läraren vid 
användandet av feedback, men framförallt bör läraren ha en kännedom om sina elever för att 
den ska vara utvecklande. Vi stöder Martons teori att pedagogen måste förstå hur eleven 
tänker och att man kan som pedagog ser ur ett elevperspektiv.  
 
Sammanfattande koppling 
Vi såg en tydlig koppling mellan lärarnas och elevernas svar i undersökningen. Vad gäller att 
prestera bättre medger lärarna att eleverna gör detta och även eleverna känner att de vill 
prestera bättre då de får feedback. Det förekom vissa motsägelser i undersökningssvaren, 
nästan alla lärare medgav att de alltid ger feedback på elevernas arbeten, medan hälften av 
eleverna upplever att de får feedback. Både elever och lärare anser att det är mindre 
betydande om feedbacken förekommer i muntlig eller skriftlig form, men de är fullt överens 
om att det viktiga är att feedback ges. Både elever och lärare var även överens om att 
feedback är motiverande för fortsatta studier. Enligt Imsen (2000) hävdar Vygotskij att 
samspel och dialog är centrala begrepp vad gäller inlärning. Vygotskij hävdar att en lärare inte 
bara ska bedöma elevernas framgångar, utan även framtida mål vilket vi inte insett endast från 
denna undersökning, utan sammantaget genom hela lärarutbildningens gång. Vi har från både 
undersökningen med eleverna och från lärarna insett att feedback är utvecklande då det sker i 
både muntlig och skriftlig form. Vi fann i vår undersökning att lärarna använder sig av 
formativ bedömning genom att ge feedback till eleverna. Torrace och Pryor (1998) ger stöd 
för feedbacken, särskilt den formativa, det vill säga då den ges under arbetets gång.  
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Men vi tror även att det kan vara nyttigt med negativ kritik och håller med författarna Black 
m.fl. (2003) att det i vissa fall kan vara nyttigt med negativ kritik, bara den sker på rätt sätt, 
det vill säga att ge den positiva kritiken först och sedan den negativa. Författarna anser att det 
gäller att inte stanna och se tillbaka på det som varit, utan ha framåtanda och se på vad som 
kan förändras, alternativt förbättras. Vi tror att vid användandet av feedback så är det viktigt 
att detta sker från båda hållen, för lärarna att ge och för eleverna att få. Det framkom i 
undersökningen att lärarna har lättare för att ge feedback i muntlig form, medan de flesta av 
eleverna önskar att de fick feedback i skriftlig form. Vi anser att det skulle främja eleverna till 
lärandet mer om lärarna ger skriftlig feedback på inlämnade arbeten i en större utsträckning. 
Enligt författarna Black m.fl. (2003) går feedback ut på att ge konstruktiv kritik där det 
framgår tydligt hur och vad eleven ska förbättra i fortsättningen. Men den måste vara 
konstruktivt och inte bara använda ordet ”bra”. Några ord kan betyda så mycket och ge 
positiva effekter vid lärandet, och vem vill inte ibland höra positiva saker. Alla har någon 
gång känt ett behov av feedback, bland det viktigaste en lärare ägnar sig åt är att erkänna sina 
elever, att lyfta fram dem. Detta är inte endast viktigt för barn, utan även för vuxna. 
 
Avslutande reflektion 
 
Feedback är viktigt i alla sammanhang och det är nödvändigt att ha kunskaper om feedback 
för att kunna ”träffa rätt”. Alla är vi även olika och kräver olika slags feedback och det gäller 
att använda sin iakttagelseförmåga effektivt och bekräfta för andra det som är viktigt för andra 
att få bekräftat. Det behöver inte alltid handla om prestationer, utan även om känslor som 
behöver bli bekräftade. Feedback kan handla om att säga något direkt, eller värdesätta något 
indirekt. Genom att vara medveten om feedbackens betydelse och vara generös med feedback 
stärks elevernas självförtroende, men även gemenskapen. Därutöver stärks läraren själv 
genom att ge feedback åt andra. Det visar sig att det finns mycket att vinna med användandet 
av feedback, inte mycket att förlora 
 
Konstruktiv feedback 
En viktig uppgift för pedagogen är att ge ”feedback”, att coacha eleverna. Det är vanligt att 
många känner sig osäkra hur feedback ska ges för att ge eftersträvat resultat, det är även 
vanligt att många är rädda för att såra, tror att personen ska ta illa upp. Det är svårt att ge 
feedback på ett bra sätt, det gäller att ha en fingertoppskänsla angående feedback och 
framförallt en kunskap om hur tydligt budskapet ska vara. För att feedback ska vara effektiv 
är det viktigt att den har framåtanda och är formulerad på så sätt att önskvärda framtida 
förändringar och resultat finns med i fokus. Det gäller att inte fastna i det som varit, utan gå 
vidare och se på vad som behöver hända i framtiden. Enligt tidskriften Advantum News finns 
det många fällor att gå i vid användandet av feedback, dessa fällor punktas upp nedan.  
 

• Obalans mellan positiv och negativ feedback. 
• Ger för mycket feedback åt gången. 
• Utgår från andrahandsinformation och kontrollerar ej fakta. 
• Tänker ej igenom syfte med feedback. 
• Har för bråttom – för lite tid avsatt för att diskutera färdigt. 
• Förbereder sig för dåligt. 
• Subjektiva omdömen som gör att personen känner sig påhoppad. 

          ( Advantum News, 2004) 
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Feedback bör ingå i det dagliga arbetet och inte vara något som görs då det blir tid över, det är 
viktigt att inte vänta för länge, utan ge feedback direkt, antingen skriftligt eller muntligt 
annars föreligger risken att ”det bästa tillfället” missas. För att feedback inte ska bli 
missriktad, inte innehåller någon framåtanda är det viktigt att viss förberedelse och eftertanke 
finns med. Syftet med feedback bör vara att utveckla en person/elev, inte att avreagera sig 
själv. Det gäller med andra ord att inte prata om det som hänt, utan om det som bör hända. 
 
För att hjälpa andra individer i deras personliga utveckling och även gruppens (klassens) 
utveckling är det viktigt med feedback, både negativ och positiv feedback. Det är dock 
mycket pedagogen/läraren bör tänka genom innan feedback ges. Det ska bland annat kännas 
nödvändigt och naturligt att ge feedback, det vill säga att pedagogen ska ha ett syfte, veta 
varför feedback ges och veta att det är sann feedback. Om läraren är rädd för att eleven ska bli 
sårad, eller tror att arbetsprestationen ska bli lidande och motivationen sämre, finns det risk att 
feedback inte blir av. För att feedback ska vara effektiv så ska återkopplingen ges till någon, 
gärna personligen, utan omvägar, den ska dessutom vara personlig där pedagogen säger ”jag”, 
och inte, ”vi”. Nedan punktar vi upp några saker som vi anser vara viktiga att tänka på för att 
feedbacken ska vara effektiv. 
 
• Var tydlig, säg som det är.(ex. Inte ”du är slarvig” utan ”du gjorde inte läxan igår”) 
• Var specifik (ex. inte ”du borde inte skriva slarvigt” utan ”du skriver otydligt”) 
• Feedback bör riktas mot ett beteende som personen kan förändra 
• Lyssna till de svar du får efter att ha gett feedback. 
• Ge feedback i rätt tid, så tidigt efter händelsen som möjligt. 
• Ge lagom mycket feedback (för mycket kan leda till att mottagaren försvarar sig) 
• Mottagaren måste ges möjlighet till att kontrollera feedbacken med andra. 
• Tala om hur du istället vill ha det (ex. jag vill att du skriver tydligt) 
• Var naturlig då feedback ges, undvik att använda mallar. 
 
En annan sak som kanske glöms bort är att för att feedback ska ha någon verkan, vara 
effektiv, bör eleverna ha lärt sig ta emot feedback, de måste lära sig lyssna på feedback och 
efteråt kunna föra en dialog där eventuella missförstånd klarläggs, samt kunna reflektera 
eftersom feedback måste bearbetas. Øiestad (2005) skriver att feedback är ett bevis på att 
läraren ser eleven och dess egenskaper, hon förklarar ordet feedback som en återbäring av 
information vilket är det samma som en dialog. En individ som får feedback reagerar på olika 
sätt beroende på hur inställd individen är till att vilja förändra sig, samt hur feedbacken ges. 
Vanliga sätt att reagera är: Förkasta ”det här rör någon annan”, försvara, ”Nej, det var inte 
så”, förklara, ”jo, men”, eller förstå, där eleven lyssnar och bearbetar.  
 
Att tänka på vid användandet av feedback 
En viktig uppgift för pedagogen enligt Øiestad är att ge ”feedback”, att coacha eleverna. 
Många pedagoger/lärare känner sig dock osäkra inför uppgiften. Många är rädda för att såra, 
tror att personen ska ta illa upp. Frågor som: Hur ger man feedback på ett bra sätt, hur tydlig 
kan man vara samt vad är bra feedback? är ofta förekommande. Vidare anser Øiestad att 
feedback bör vara skriftlig eftersom eleverna då kan återkomma tillbaka och se hur det gick, 
se sin egen utveckling, Øiestad anser att feedback är som starkast då den är skriftlig eftersom 
orden då står svart på vitt och kan läsas om igen många gånger. (Øiestad, 2005)  
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Vi anser att vid användandet av feedback är det väsentligt att eleven får veta vad som är vad 
som är viktigt att tänka på i framtiden, det är även viktigt att det ges tillfälle för en dialog där 
eleven och läraren diskuterar om hur man ska gå till väga för att lära sig det som saknas 
alternativt behöver förbättras. Om den bedömda dessutom får ett gensvar i skriftlig form kan 
eleven gå tillbaka och läsa om det vid ett annat tillfälle.  
 
Enligt forskningen lyckas elever som reflekterar över sin lärandeprocess bättre i sina studier, 
dessa elever har en hög metakognition. Egidius (2002) hävdar att det är viktigt att tänka på 
när, var och hur feedback ges, samt att det är viktigt att exempelvis eleverna är medvetna 
förbättringsmöjligheterna. Det kan upplevas svårt att veta exakt när det är lämpligt med 
feedback. Egidius har dock försökt göra en ”mall” att utgå ifrån vid användandet av feedback.       
 
• När? Feedback skall helst ges direkt när händelsen har hänt. Det är bra om en 

liknande händelse uppstår inom en snar framtid och man kan motivera eleven att lyssna 
och lära, observera och reflektera. 

 
• Var? Feedback bör ges i den miljö där lärandet äger rum, men kan vid behov även 

förekomma i ett rum där berörda inte blir störda av någonting. 
 
• Hur? Feedbacken bör först och främst vara positiv. Vid negativ feedback är det viktigt 

att diskutera utvecklingsmöjligheter. 
(Egidius, 2002) 

 
Fortsatt forskning 
Vi anser att en grundlig forskning angående betydelsen av feedback som motivationsfaktor i 
de tidigare skolåren bör göras. Det finns oräkneliga undersökningar om feedback och dess 
betydelse som är utformade för chefer och ledare, även som motivationsfaktor, men få som 
varit kopplade till skolan. I detta examensarbete har förmodligen endast ett fåtal konsekvenser 
kunnat påpekas. En undersökning där lärandeprocessen är i fokus och betydelsen av feedback 
i skolan bör göras i en längre utsträckning då våran undersökning baseras på ett enda tillfälle 
på en skola. Vi anser att feedback borde ingå i de dagliga rutinerna och inte göras då det 
skulle bli tid över och bra feedback kräver en van användare som har en fingertoppskänsla, 
vilket vi antar att många lärare saknar. Förhoppningen är att de rekommendationer som ges i 
detta examensarbete tas i bruk, då bör naturligtvis undersökningar om förändringar ske. 
 



25 

Litteraturförteckning 
 
Anderson John R. (2000). Cognitive Psychology and its implications. Worth publishers, New  
York. 
 
Biggs, J & Collis, K (1982). Evaluating the quality of learning. The solo taxonomy. 
New York 
 
Birenbaum, M. (1996). Assessment 2000: Towards a pluralistic approach to assessment. I M. 
Bierenbaum & F. Dochy (red.) Alternatives in assessment of achievement, learningprocesses 
and prior knowledge. Massachusetts: Kluwer Publishers. 
 
Black, P. m.fl. (2003). Assessment for learning. Putting it into practice. Berkshire: 
Open University Press. 
 
Black, P & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment 
in Education: Principles, Policy & Practice. Database: Academic Search Elite. 
 
Egidius, H. (2002). Pedagogik för 2000-talet, tredje utgåvan, Natur och kultur Stockholm. 
 
Imsen, G. (2000). Elevens värld 3: e upplagan. Lund. Studentlitteratur. 
 
Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete. Stockholm. Liber. 
 
Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning; vad, hur och varför. Stockholm; 
Myndigheten för skolutveckling. 
 
Kvale S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund Studentlitteratur. 
 
Linnanmäki, K. (2005) Matematikprestationer och självuppfattning, Åbo akademin/Finland. 
 
Lindström, L. & Lindberg, V. (2005). (red.). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, 
bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS förlag. 
 
Löfberg Arvid (1990). Kunskapsproduktion och lärande I arbetet. Lund. Studentlitteratur. 
 
Marton, F. (1997). Undervisning som meningserbjudande. Lund. Studentlitteratur. 
 
Nationalencyklopedin. (1994). Bra böcker AB, Höganäs. 
 
Patel.R & Davidsson. B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund. Studentlitteratur. 
 
Sadler, D. Royce (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. 
Instructional Science 18: Dordrecht; Kluwer Academic Publishers. 
 
Sjöberg; L. (1997). Studieintresse och studiemotivation. Stockholm SAF. 
 
Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning. Stockholm: Skolverket/Liber.  
 



26 

Skolverket. (2002). Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000. Västerås.  
 
Skolverket (2004) Nyhetsbrev oktober 2004  
 
Scriven, M. (1994). Evaluation: Formative, Summative, 
Goal-free. I T. HusÈn, & N.T. Postlewaithe (red.), The International Encyclopedia of 
Education, 2nd edition, vol. 1. Oxford: Pergamon. 
 
Stensmo, C. (1994). Pedagogisk filosofi. Lund. Studentlitteratur. 
 
Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund. Studentlitteratur. 
 
Torrance, H. & Pryor, J. (1998). Investigating Formativ Assessment. Buckingham, 
Philadelphia: Open University Press. 
 
Trost; J. (2001). Enkätboken 2: upplagan. Lund. Studentlitteratur. 
 
Truscott, J. (1996). The case against grammar correction in l2writing classes. Language 
learning. 
 
Utbildningsdepartementet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94). 2006. Västerås. 
 
Utbildningsdepartementet. Läroplan för förskolan (Lpfö 98). 2006. Västerås. 
 
Øiestad, G. (2005). Feedback. Stockholm. Liber 
 
Internet-källor 
 
www.slashinteractive.com/fredrik. 2001 Fredrik Rönning  
http://data.s-info.nu/data_page/203/documents/Feedback.pdf 
Sökord 2006-11-25: återkoppling 
 
Advantum News. Årgång 5. Number 3. November 2004.  
http://www.advantum.se/sitespecific/sv/files/Nyhetsbrev_nov_2004.pdf 
Sökord 2006-12-05: Advantum News.  

http://www.slashinteractive.com/fredrik
http://data.s-info.nu/data_page/203/documents/Feedback.pdf
http://www.advantum.se/sitespecific/sv/files/Nyhetsbrev_nov_2004.pdf
http://www.slashinteractive.com/fredrik.%EF%80%A02001


27 

Enkätfrågor elever 
 
F 1  
När är du född? År: _________ 
(Skriv vilket år du är född) 
 
F 2  
Vilken årskurs går du i? _______ 
 
F 3  
Är du flicka eller pojke?   Flicka Pojke 
 
F 4  
Hur ofta händer detta på dina lektioner i skolan 
(Sätt kryss över en siffra på varje rad.) 
 
1= Håller inte alls med  
2= Håller inte med  
3= Håller med 
4= Håller med i hög grad 
 
a) Läraren talar om för mig att jag kan prestera bättre .............…….…..1 2 3 4 
b) Läraren ger mig feedback på alla mina inlämnade arbeten............…..1 2 3 4 
c) Läraren ger mig feedback på några av mina inlämnade arbeten……..1 2 3 4 
d) Jag vill att läraren ger mig feedback? .............………... 1 2 3 4 
e) Läraren ger mig möjlighet att uttrycka åsikter.......….....1 2 3 4 
f)  Jag får muntlig feedback från läraren.............…….….. 1 2 3 4 
g) Jag får skriftlig feedback från läraren.............…….…. .1 2 3 4 
h) Jag uppskattar att få feedback .............…….……….. ...1 2 3 4 
 
F 5  
Hur mycket håller du med om följande påståenden? 
 
a) Det är mycket viktigt för mig att få feedback.............……... 1 2 3 4 
b) Jag tycker verkligen det är lärande att få feedback ..........….1 2 3 4 
c) Det har stor betydelse vilken typ av feedback jag får……….1 2 3 4 

Bilaga 1 
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Dessa frågor handlar om vad du tycker om att läraren ger kommentarer på ett inlämnat 
arbete (ger feedback).  
(Svara skriftligt på dessa frågor) 
 
F 6  
a) Är det bättre att få muntligt eller skriftligt feedback? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) Känner du en vilja att anstränga dig mer i skolan om du får feedback?     
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
c) Hur, på vilket sätt får du feedback? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
F 7  
Får du kommentarer (feedback) från läraren i alla ämnen eller bara i vissa, och i vilka ämnen i 
så fall? (ex. engelska, matte, svenska) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
F 8 
Om du vill att läraren lämnar kommentarer på dina arbeten, på vilket sätt vill du i så fall ha 
kommentarer. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Bilaga 1 
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Extra utrymme för skriftliga svar. (skriv vilken fråga du svarar på) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan. 
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Enkätfrågor lärare 
 
F 1  
Hur länge har du arbetat som lärare?__________________ 
 
F 2  
Vilken årskurs har du för tillfället? _______ 
 
F 3  
Hur många elever har du i din klass?_______ 
 
F 4  
Är du kvinna eller man?   Kvinna Man 
 
F 5 
Hur ofta händer detta på dina lektioner i skolan 
(Sätt kryss över en siffra på varje rad.) 
 
1= Håller inte alls med  
2= Håller inte med  
3= Håller med 
4= Håller med i hög grad 
 
a) Du talar om för eleverna att de kan prestera bättre .............…….…....1 2 3 4 
b) Du ger eleverna feedback på alla deras inlämnade arbeten  ........…....1 2 3 4 
c) Du ger eleverna feedback på några av deras inlämnade arbeten…..…1 2 3 4 
d) Du vill ge eleverna feedback men känner dig osäker på hur....……... 1 2 3 4 
e) Du ger eleverna möjlighet att uttrycka sina åsikter.………..1 2 3 4 
f)  Du ger muntlig feedback till eleverna.............…….…..…...1 2 3 4 
g) Du ger skriftlig feedback till eleverna..............…….……... 1 2 3 4 
h) Dina elever uppskattar att få feedback .............………….…1 2 3 4 
 
F 6  
Hur mycket håller du med om följande påståenden? 
 
a) Det är mycket viktigt för mig att ge feedback.............……... 1 2 3 4 
b) Jag tycker verkligen det är lärande att ge feedback ........…...1 2 3 4 
c) Det har stor betydelse vilken typ av feedback jag ger……….1 2 3 4 
d) Det tar för mycket tid att lämna feedback till eleverna…..….1 2 3 4 
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Dessa frågor handlar om vad du tycker om att ge eleverna feedback på 
deras arbeten.         (Svara skriftligt på dessa frågor) 
 
F 7 
Om du ger feedback, varför gör du det? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
F 8 
a) Är det bättre att ge muntligt eller skriftligt feedback? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) Känner du en vilja från eleverna att anstränga sig mer i skolan om du ger feedback?     
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c) Hur, på vilket sätt ger du feedback? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
F 9 
Ger du feedback till eleverna i alla ämnen eller bara i vissa, i vilka ämnen i så fall?  
(ex. engelska, matte, svenska) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
F 10 
Vilken typ av feedback tycker du är bra/bäst? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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F 11 
Tror du att feedback någon betydelse till motivationen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
F 12 
Hur upplever du att få feedback på arbeten som du har gjort (även utanför skolan)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Extra utrymme för skriftliga svar. (skriv vilken fråga du svarar på) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan. 
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Intervjufrågor lärare 
 
F 1  
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
F 2  
Vilken årskurs har du för tillfället?  
 
F 3  
Hur många elever har du i din klass? 
 
F 4 
Hur ofta händer det att du talar om för eleverna att de kan prestera bättre i skolan? 
 
F 5 
Händer det att du ger eleverna feedback på alla deras inlämnade arbeten? 
 
F 6 
Händer det att du ger eleverna feedback på några av deras inlämnade arbeten? 
 
F 7 
Vill ge eleverna feedback men känner dig osäker på hur? 
 
F 8 
Ger du eleverna möjlighet att uttrycka sina åsikter under lektionen? 
 
F 9 
Hur ofta händer det att du ger muntlig feedback? 
 
F 10 
Hur ofta hände det att du ger skriftlig feedback? 
 
F 11 
Uppskattar dina elever att få feedback? 
 
F 12 
Hur mycket håller du med om följande påståenden? 
 
a) Det är mycket viktigt för mig att ge feedback 
b) Jag tycker verkligen det är lärande att ge feedback  
c) Det har stor betydelse vilken typ av feedback jag ger 
d) Det tar för mycket tid att lämna feedback till eleverna 
 
F 13 
Varför ger du feedback? 
 
F 14 
a) Är det bättre att ge muntligt eller skriftligt feedback? 
b) Känner du en vilja från eleverna att anstränga sig mer i skolan om du ger feedback?     
c) Hur, på vilket sätt ger du feedback? 
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F 15 
Vilken typ av feedback tycker du är bra/bäst? 
 
F 16 
Tror du att feedback någon betydelse till motivationen? 
 
F 17 
Hur upplever du att få feedback på arbeten som du har gjort? 
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