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Abstract: 
Feedback är en av nyckelstrategierna i bedömning för lärande och kan användas som 
ett redskap för lärande. Dock är feedback ur ett elevperspektiv relativt outforskat, trots 
att elevens förståelse av vad värdefull feedback är och vad det kan användas till är 
centralt i arbetet med bedömning för lärande. Denna litteraturstudie syftade till att 
sammanställa en forskningsöversikt över hur elever uppfattar och använder lärargiven 
feedback som stöd för sitt lärande, och utgick från frågeställningarna: hur uppfattar elever 
den feedback de får, samt hur använder elever den feedback de får? Metoden som använts är 
litteraturstudie som utförts på ett systematiskt sätt. Datainsamling har skett via databas-
sökningar i SwePub, ERIC (Ebsco) och Teacher’s Reference Center och forsknings-
underlaget har publicerats under 2010–2016. Studiens resultat pekar på att elevers 
uppfattningar om feedback påverkar hur de använder det till ett stöd för sitt lärande. 
Varierande faktorer såsom utrymme i undervisningen för elever att arbeta med 
feedback, språket som lärare använder när de förmedlar bedömning och feedback, 
elevens ålder, kön, förkunskaper och lärares förväntningar kan påverka både hur elever 
uppfattar och använder feedback till stöd för sitt lärande. 
 
 
 
Nyckelord: 
Feedback, återkoppling, elevers uppfattning, elevers användning, bedömning för 
lärande  
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1 Inledning 
Feedback, - även kallat återkoppling, är ett vanligt förekommande fenomen inom 
skolans värld. Elever får feedback i alla ämnen på många varierande vis, till exempel 
muntligt eller skriftligt, direkt eller indirekt. Det är även en nyckelstrategi i arbetet med 
bedömning för lärande. Feedback ges från lärare till elev med avsikt att stödja eleven i 
lärandet och hjälpa eleven nå längre i sin kunskapsutveckling. I Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) tydliggörs det att läraren ska ”organisera och 
genomföra arbetet så att eleven […] upplever att kunskap är meningsfull och att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket 2011b s. 14). Ett sätt för läraren att 
lyckas med detta är att ge just feedback som utgår från bedömningen av elevers 
kunskaper. Värdefull feedback stödjer elevers lärande och innehåller information som 
eleven kan använda sig av för att nå längre i sitt lärande (Skolverket 2011a s. 17, 21). 
 
Hirsh och Lindberg (2015) har på uppdrag av Vetenskapsrådet sammanställt en forsk-
ningsöversikt där det tydliggörs att det finns få studier som tar ett elevperspektiv på 
bland annat feedback, särskilt i grundskolekontext. Skolverket presenterar en av dessa 
studier på sin hemsida, och lyfter då fram att feedback är vanligt förekommande men 
att elever inte alltid uppfattar det som ett stöd för sitt lärande. Hattie och Gan (2011) 
framhåller att studier om feedback visar att det har väldigt hög effekt på elevers 
prestationer och lärande, men att det finns få studier som belyser hur elever uppfattar 
och använder den feedback de får. Feedback är ett effektivt redskap, men elever måste 
också förstå det för att det ska ge goda effekter på lärandet. Hattie och Gan (2011 s. 
249–250) uttrycker det på följande vis: ”It seems we know much about the power of 
feedback, but too little about how to harness this power and make it work more 
effectively in the classroom.” Black och Wiliam (1998b) hävdar att undervisning och 
lärande bör ske i interaktion med varandra – när lärare känner till hur elever utvecklas 
och vilka svårigheter de befinner sig i kan de anpassa undervisningen för att möta 
elevers behov. Dessa behov varierar från elev till elev, och de tar sig också uttryck på 
olika vis, men när läraren tar reda på dessa behov skapas möjlighet för läraren att 
anpassa undervisningen utifrån enskilda elevers behov (Black & Wiliam 1998b). 
Värdefull feedback kan vara ett sätt för läraren att möta dessa behov, men centralt för 
ett sådant arbete är elevens förståelse av vad värdefull feedback är och kan användas 
för.  
 
Min erfarenhet av feedback som lärarstudent, men också som tidigare elev, i den 
svenska grundskolan är att feedback på elevers prestationer dagligen sker i verk-
samheten. Jag har däremot inte uppfattat att den dagliga feedback elever får alltid 
används som eller uppfattas av elever själva som ett stöd för sitt lärande. Snarare verkar 
de se feedback som en bekräftelse på att de har gjort rätt eller fel. 
 
Skolverket och tidigare forskning är eniga om att feedback kan vara en god strategi att 
arbeta med för att elever ska nå längre i lärandet. Det finns mycket forskning om den 
pedagogiska betydelse och det resultat som feedback kan ge, men väldigt lite forskning 
som berör elevers uppfattning av feedback. Detta, i kombination med min egen 
erfarenhet av feedback, gjorde mig intresserad av att i denna litteraturstudie granska, 
analysera och sammanställa svensk och internationell forskning för att synliggöra elev-
ers perspektiv på feedback. 
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2 Bakgrund  
I det här avsnittet beskrivs det vad Lgr 11 säger om elevers kunskapsutveckling och 
lärande och hur läraren bör organisera undervisningen för att möjliggöra det för elev-
erna. Avsnittet belyser också det stödmaterial som Skolverket har tagit fram vad gäller 
hur man som lärare kan arbeta med bedömning och feedback för att stödja elevers 
lärande. Vidare ges mer ingående förklaringar av begreppen bedömning för lärande och 
feedback och avslutningsvis presenteras den teori som kommer användas i resultatanalys-
en. 
 

2.1 Styrdokumentens skrivelser om elevers lärande och 
kunskapsutveckling 

I skolan finns det ett uttalat kunskapsuppdrag, vilket är att elever ska ha utvecklat en 
rad olika förmågor i många olika ämnen efter avslutade grundskoleutbildning. Dessa 
förmågor tas uttryck i olika kunskapsformer, så som fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet och det är utifrån dessa förmågor som lärare ska grunda sin bedömning 
av eleverna. För att det ska vara möjligt för elever att utvecklas och växa med glädje, 
samt ha en känsla av tillfredställelse över att komma vidare i lärandet och övervinna 
svårigheter, måste det vara en god lärande- och utvecklingsmiljö i skolan. I skolan ska 
eleverna känna trygghet och en vilja och lust till att lära (Skolverket 2011b s. 9–10).  
 
Det är lärarens skyldighet att ”organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas 
efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga, [samt att eleven] upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket 2011b s. 14). Utifrån kunskapskraven 
ska läraren utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och redovisa detta både muntligt 
och skriftligt för eleven (Skolverket 2011b s. 18). Följande delavsnitt presenterar det 
stödmaterial som Skolverket har framtagit för lärare att använda vid kunskapsbedöm-
ning. 
 

2.2 Skolverket stödjer bedömning för lärande 
I Skolverkets stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och 
möjligheter (2011a s. 15) kan man finna tips och råd kring hur man som lärare kan arbeta 
med bedömning för lärande. Lärare bedömer elevers kunskaper utifrån elevers arbets-
prestationer och dessa arbetsprestationer kan antingen ha formen av en produkt 
(slutresultat) eller process (hur arbetet fortskrider). Bedömningen kan vara formativ om 
den ligger till grund för hur eleven ska kunna utvecklas vidare i sitt lärande, och läraren 
får då möjlighet att anpassa undervisningen utifrån den enskilda individens 
förutsättningar. Formativ bedömning ligger till grund för vad som kallas bedömning för 
lärande (se avsnitt 2.3 för beskrivning av begreppet). Bedömningen kan också vara 
summativ om resultatet av bedömningen sammanfattas i form av exempelvis ett 
omdöme eller ett betyg till eleven. Det understryks att formativ och summativ 
bedömning inte bör vägas mot varandra utan användas som komplement till varandra 
för att skapa en helhetsbild av elevers kunskapsläge och kunskapsutveckling. Oavsett 
vilket syfte bedömningen har är det viktigt att läraren har inblick i elevens läroprocess 
och kunskapsutveckling, att planeringen och genomförandet av bedömningen är 
kopplat till styrdokumenten och att läraren är medveten om vilket syfte bedömningen 
har.  
 
Det är bedömningens syfte som avgör i vilken grad den kan stödja lärandet (Skolverket 
2011a). Processen förs framåt av tre frågor som elev och lärare måste ställa: 
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• Vad är målet? 
• Hur ligger jag/eleven till? 
• Hur ska jag/eleven gå vidare? (Skolverket 2011a s. 16). 

 
Utifrån dessa frågor lyfts fem nyckelstrategier fram som centrala för att möjliggöra 
bedömning för lärande: 
 

1. Vad ska eleverna lära sig? 
2. Vad kan de redan? 
3. Hur ska eleven göra för att komma vidare? 
4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? 
5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? (Skolverket 2011a s. 16–17). 

 
Den tredje nyckelstrategin handlar om hur återkoppling (som ges av bland annat lärare) 
kan föra lärandet framåt. Genom återkoppling kan det tydliggöras var eleven befinner 
sig rent kunskapsmässigt i relation till kunskapskraven och eleven kan bli medveten om 
hur denne ska nå längre i sin kunskapsutveckling. Återkopplingen är då framåtsyftande. 
Läraren bör ge återkoppling som kan hjälpa eleven utveckla den förmåga som 
eftersträvas med undervisningen, samt upprätthålla en kommunikation mellan lärare 
och elev för att medvetandegöra eleven om hur målen kan nås.  Även om den bedömn-
ing man gjort har haft ett summativt syfte, kan återkopplingen som grundar sig i den 
summativa bedömningen också användas med ett formativt syfte så länge betyg inte har 
satts. För att återkopplingen ska kunna stödja lärandet är det viktigt att den innehåller 
relevant information för eleven om hur den ska nå längre i sin kunskapsutveckling.  
 
Genom att aktivt arbeta med denna typ av bedömning eftersträvas en lärandekultur och 
ett klassrumsklimat där elever vill lära, men också där de får möjlighet att lära sig att 
lära. Hur var elev förhåller sig till lärande beror till stor del på den bedömningskultur 
som råder i klassrummet, och elevens självbild och motivation kan påverkas både 
positivt och negativt av bedömning (Skolverket 2011a s. 15). Följande delavsnitt ger en 
utförligare beskrivning av bedömning för lärande och formativ bedömning. 
 

2.3 Bedömning för lärande och formativ bedömning 
Bedömningar av elever kan grunda sig i många olika aktiviteter, såsom ett prov, en 
skriven text, klassrumsaktivitet, etcetera. Utifrån den information som läraren samlar 
in genom olika aktiviteter, görs en bedömning och värdering av elevers kunskaper och 
färdigheter i förhållande till läroplanens kunskapskrav. Bedömningen kan sedan väljas 
att nyttjas på olika vis av läraren, beroende på bedömningens syfte. Läraren kan välja 
att summera elevers kunskaper i exempelvis ett betyg, eller använda bedömningen för 
att hjälpa eleverna vidare i sitt lärande, men också för att utveckla undervisningen. På 
så vis kan bedömning ses som både en produkt och en process, bedömningen kan vara 
summativ eller formativ (Skolverket 2011a s.9–10). 
 
Den formativa bedömningens syfte är att stödja lärandet och används vid bedömning för 
lärande (BFL) som ett redskap för lärande hos både elever och lärare. Lundahl (2011 s. 
11) framhåller att bedömning kan och bör vara bedömning för lärande, det vill säga att 
bedömning bör ha ett formativt syfte. Det finns flera definitioner av formativ bedöm-
ning, och enligt William (2011 s. 9) finns det ingen exakt definition av begreppet. Black 
och Wiliam (1998b s. 2) ger en definition som lyder: 
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[T]he term ‘assessment’ refers to all those activities undertaken by teachers, and 
by their students in assessing themselves, which provide information to be used as 
feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. 
Such assessment becomes ‘formative assessment’ when the evidence is actually used to adapt the 
teaching work to meet the needs.  

 
Wiliam (2011 s. 9–10) framhåller att andra forskare har definierat begreppet på andra 
vis, men det som är gemensamt för dem alla är att formativ bedömning innefattar en 
process som pågår under tiden eleven ämnar lära sig någonting. Under den tid 
processen pågår så förbättras elevens lärande genom att elevens behov identifieras och 
justeringar utförs för att möta behoven.  
 
Black och Wiliam (1998a s. 20) menar att det är två handlingar som utgör den formativa 
bedömningens kärna – hur eleven uppfattar det gap som finns mellan elevens nuvarande 
kunskapsläge till det kunskapsläge (eller mål) eleven vill uppnå, samt vad eleven gör för att 
fylla detta gap. Det kan dels vara elevens eget ansvar att ta reda på den information som 
finns i gapet mellan det befintliga kunskapsläget och det kunskapsläge eleven vill uppnå, 
dels kan det vara lärarens. Om det är lärarens ansvar är det av vikt att eleven inte blir 
en passiv mottagare, utan denne måste också aktiveras i processen. Då denna studie 
behandlar lärargiven feedback väljer jag att anta det perspektiv som utgår från att det 
är lärarens ansvar att avgöra och tolka, samt kommunicera med eleven, vad eleven 
behöver veta för att komma vidare i lärandet.  
 
De fem nyckelstrategier som man ska arbeta med vid BFL, och som Skolverket lyfter 
fram, utgår från Blacks och Wiliams (1998a) forskningssammanställning av formativ 
bedömning. Den nyckelstrategi som är central i den här studien är hur feedback kan 
stödja elevers lärande. Följande avsnitt förtydligar begreppet feedback. 
 

2.4 Feedback 
Feedback är ett välanvänt och välkänt begrepp inom skolans värld. Det är starkt för-
knippat med BFL, men vad innebär feedback och vad gör den värdefull för elevers 
lärande enligt tidigare forskning?  
 
Wiliam (2011 s. 4) hänvisar till Ramaprasads definiering av feedback: “Feedback is info-
rmation about the gap [min kursivering] between the actual level and the reference level of 
a system parameter which is used to alter the gap [min kursivering] in some way” 
(Ramaprasad 1983 citerad i Wiliam 2011). Det som betonas är alltså att den information 
som feedback innehåller ska användas för att hjälpa eleven komma vidare i sitt lärande. 
Informationen som feedbacken ger ska användas för att fylla i gapet som finns emellan 
elevens nuvarande kunskapsläge och det kunskapsläge som eleven önskar nå. Infor-
mationens innehåll och betydelse tydliggörs också av Black och Wiliam (1998b s. 6): 
“Feedback to any pupil should be about the particular qualities [min kursivering] of his or 
her work, with advice on what he or she can do to improve [min kursivering], […].” Hattie och 
Timperley (2007 s. 89) menar att elever ofta efterfrågar information som talar om hur 
”bra” de ligger till, men att de inte alltid tycker om de svar de får. Författarna betonar 
att feedback är effektivt och uppskattas av elever när den består av information om hur 
eleven kan utvecklas och gå vidare. 
 
Enligt Wiliam (2011 s. 4) och Hattie och Timperley (2007 s. 82) är det viktigt att den 
information som feedback innehåller är saklig, samt att den hör till ett sammanhang. 
Det vill säga att det aldrig går att särskilja informationen om hur kunskapsutvecklingen 
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kan ske från det sammanhang som informationen ges i. För att konkretisera, om en 
elev får feedback i exempelvis hur man bygger upp en text i ämnet svenska bör 
informationen tydliggöra vad eleven kan utveckla och hur den ska komma vidare inom 
just området textuppbyggnad. Även Sadler (1989 138–139) hävdar att det är viktigt att 
elever vet och förstår vad det innebär med bra prestationer och hur prestationerna 
relaterar till de mål som ska nås för att de ska kunna använda feedback för att utveckla 
sitt lärande. Den information som feedback ger måste täcka det gap som finns mellan 
elevers befintliga kunskapsläge och de mål som ska nås. Hattie och Timperley (2007 s. 
89) menar att feedback inte är användbar för eleverna om det blir det för otydligt för 
dem att förstå hur och varför de ska fylla det gap som finns mellan det nuvarande 
kunskapsläget och målet om inte det mål som ska uppnås tydliggörs för dem. De ger 
ett exempel på hur elever ofta får feedback vad gäller bland annat stavning i en uppgift 
när målet för uppgiften var något annat, såsom att skapa stämning i en berättelse (Hattie 
& Timperley 2007 s. 89). Den feedback lärare ger måste överensstämma med målet för 
uppgiften för att eleverna ska uppfatta feedback som värdefull och stödjande för sitt 
lärande, samt ges på en nivå som gör feedbacken effektiv.  
 
Enligt Skolverket (2011a s. 21) är feedback mest effektiv när den kan generaliseras till 
andra uppgifter eller när den syftar till att stärka elevens förmåga att föra det egna 
arbetet framåt. Feedback blir värdefull när den bidrar till att eleven värdesätter lärandet 
i sig, till exempel genom att eleven vill lära sig mer och också tror att det är möjligt. Det 
är viktigt att elever får tid att arbeta med den feedback de får, att lärare tydliggör att 
eleverna själva kan påverka det egna lärandet genom exempelvis ansträngning, att 
feedback ges vid relevanta tidpunkter under elevers arbetsprocess och att den är 
återkommande, samt att den innehåller förklaringar, exempel och förslag på aktiviteter 
som eleven kan ha nytta av för att utvecklas kunskapsmässigt (Skolverket 2011a s. 21–
22). 
 

2.5 Newtons teori om bedömningstyper och bedömningssyften 
Den teori som används för analys av studiens resultat utgår från Newton (2007). 
Newton (2007 s. 156) problematiserar begreppen formativ och summativ bedömning i 
den bemärkelse att de ofta beskrivs och används som att de är två typer av syften med 
bedömning, när de egentligen bygger på två olika kategoriseringar. Han menar att 
termen summativ hör till vilken typ av bedömning det gäller och att termen formativ hör 
till vilket syfte bedömningen har. I följande avsnitt beskrivs kategorierna typ och syfte 
närmre.  
 
Formativ bedömning bör enligt Newton (2007 s. 157), formuleras som bedömning med ett 
formativt syfte, vilket kan innebära att en bedömning av summativ typ kan användas med 
ett formativt syfte. Däremot kan en bedömningstyp inte vara formativ, då det krävs att 
bedömning används (det vill säga syftar till) att vara formativ, det är ingenting en 
bedömning är. Newton menar att påståendena blir ihåliga och konceptuellt redundanta 
genom att påstå att en bedömning har ett summativt syfte enbart baserat på att 
bedömningen är summativ till typen, samt att en bedömning är formativ till typen 
enbart på grund av att syftet är formativt (2007 s. 157). Vidare menar han att det är att 
förenkla bedömningars komplexitet genom att dela in bedömningstyper och 
bedömningssyften i så få kategorier som det tidigare har gjorts och att det kan vara mer 
värdefullt att tydliggöra bedömningstyper och bedömningssyften mer utförligt. Därigenom kan 
även lärarprofessionens bedömningsterminologi utvecklas (2007 s. 156, 160–161). 
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Istället för att enbart åtskilja formativ och summativ bedömning, redogör Newton för 
olika bedömningstyper, så kallade judgements (2007 s. 158–159), samt olika bedömningssyften, 
så kallade categories of purpose (2007 s.161–165). I den här studien redogörs det enbart för 
de typer och kategorier som är applicerbara på den här studiens resultat. Således följer 
här en presentation av de två begreppen. 
 

2.5.1 Bedömningstyper (judgements) 
Bedömningstyper används för att hänvisa till det övergripande resultatet av en bedöm-
ningshändelse, det vill säga en bedömd persons representation av dennes kompetens 
(Newton 2007 s. 158). Två övergripande bedömningstyper presenteras vilka baseras på 
kunskapsuppnående (som i sin tur baseras på visade prestationer) och som rör sig längs 
med ett kontinuum från summativ till deskriptiv (Newton 2007 s. 158). I den sum-
mativa änden av kontinuumet finns det bedömningstyper som enbart summerar värdet 
av kunskapsuppnående, huvudsakligen i kvantitativa termer, och i den deskriptiva 
änden av finns det bedömningstyper som enbart beskriver typen av kunskaps-
uppnående, huvudsakligen i kvalitativa termer. Dessa bedömningstyper redovisas 
nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1. Summativa och deskriptiva bedömningstyper. (Fritt utifrån Newton, 2007.) 
Bedömnings-
typ 

Summativ (summative) Deskriptiv (descriptive) 

 karaktäriseras av utvärdering -  
görs beträffande värdet eller 
kvalitén på en (synbar) 
kompetens. 

karaktäriseras av analys - görs 
utifrån en reflektion av vilken 
sorts (synbar) kompetens det 
är. 

Under-
kategori 

Självrefererad 
(self-
referenced): 
t.ex. lyckades 
bättre med 
uppnåendet 
denna gång än 
föregående 
gång. 

Normrefererad 
(norm-
referenced): 
t.ex. nådde upp 
till en högre 
nivå än en viss 
procent av 
andra elever. 

Koncept-
refererad 
(concept-
referenced): 
t.ex. förstår i 
ett avseende 
men inte i ett 
annat. 
 

Performans-
refererad 
(performance-
referenced): 
t.ex. lyckas i ett 
avseende men 
inte i ett annat. 
 

 
2.5.2 Syfteskategorier (Categories of purposes) 

Var och en av de bedömningstyper som presenteras i tabell 1 kan i sin tur användas för 
olika bedömningssyften (2007 s. 159). Newton (2007 s. 163–165) redogör för 18 olika 
bedömningssyften (categories of purposes) men i den här studien redovisas enbart två 
(se tabell 2) då dessa relaterar till bedömningssituationer i undervisningssammanhang 
där lärare och elever kan vara aktörer. 
 
Tabell 2. Bedömningssyfte i relation till typiska användare och aktivitet som stöds av vald bedömning. 
(Fritt utifrån Newton, 2007.) 
Bedömnings-
syfte 

Typiska  
användare 

Aktivitet 

Formativ 
(Formative) 

Elever, lärare, 
föräldrar 

Individuella (eller samlade) resultat som 
används för att identifiera elevens (eller 
gruppens) lärandebehov, relaterat till direkt 
efterföljande undervisning och lärande 
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Elevöver-
vakning 
(Student 
monitoring) 

Elever, lärare, 
föräldrar 

Individuella resultat används oftast för att 
bedöma om elevers prestationer utvecklas till-
räckligt mycket över en viss tid [ibland relaterade 
till lärandemålen för elever] 

 
2.6 Begreppsdefinitioner 

I det här avsnittet ges en kort beskrivning av tre begrepp som den här studiens syfte 
kommer att beröra. 
 
Feedback - elever får information av lärare utifrån sina arbetsprestationer. Informationen 
bör vara användbar för eleverna så att de förs framåt i sitt lärande. All feedback som 
lärare ger elever räknas hit. I Skolverkets stödmaterial används begreppet återkoppling 
istället för feedback. Feedback och återkoppling används som synonymer i studien.  
 
Elevers arbetsprestationer - innefattar allt elever gör, både skriftligt och muntligt, och som 
blir bedömt av en lärare. Kan vara antingen i form av en produkt eller en process, det 
vill säga ett redan färdigt arbete (till exempel en text) eller ett arbete som eleven har 
under produktion. 
 
Elever i grundskolan: omfattar elever i årskurserna 1–9 i Sverige, eller i åldern 7–15 år i en 
internationell kontext.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om hur elever i grundskolan uppfattar och använd-
er den feedback som lärare ger på elevers arbetsprestationer som stöd för sitt lärande. 
Följande frågeställningar ska besvaras:  
 

• Hur uppfattar elever den feedback de får av lärare?  
• Hur använder elever den feedback de får av lärare?  
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4 Metod  
I detta avsnitt redogörs det för studiens design, urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder 
och dess genomföranden, etiska överväganden och dataanalys (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013 s. 49). Avsnittet redogör även för hur resultaten har delats 
upp. Den huvudsakliga uppdelningen skedde genom att kategorisera feedback som 
positivt uppfattad feedback och negativt uppfattad feedback. Dessa uppdelningar gjordes utifrån 
Gamlem och Smiths (2013 s. 159–160) strukturering av feedback som positiv eller 
negativ. 
 

4.1 Metodval 
Studien utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket kännetecknas av objektivitet, 
systematik och kritiskt tänkande. För att ta fram kunskap om det valda området arbetar 
jag utifrån en vetenskaplig metod som är systematisk (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s. 
43).  
 
Metoden som valts till studien är litteraturstudie, för att på så vis få kunskap om vad 
tidigare forskning visar om hur elever uppfattar och använder lärargiven feedback. Det 
vill säga att studien bygger på tidigare genomförd empirisk forskning som är aktuell för 
det område studien belyser. Informationen har inhämtats från vetenskaplig litteratur 
som har sökts, analyserats och sammanställts på ett systematiskt sätt. Det är den valda 
litteraturen som utgör informationskällan i studien och de data som redovisas bygger 
på vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. På så vis har en 
översikt av existerande forskning sammanställts (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s. 31).  
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
För att finna relevant vetenskaplig litteratur och forskning har data samlats in dels 
genom databassökningar. En bibliotekarieledd databassökning har också genomförts. 
Databassökningarna har gjorts via några av de databaser som finns tillgängliga via 
Högskolan Dalarnas bibliotek, närmare bestämt SwePub, ERIC (Ebsco) och Teacher’s 
Reference Center.  
 

4.2.1 Databassökning 
En första databassökning gjordes i SwePub för att först och främst hitta svensk 
forskning. Sökorden som användes formulerades på följande vis: bedömning för lärande, 
feedback, elev*, uppfattning och användning. Dessa användes i kombination med varandra 
för enkel sökning utan avgränsningar i SwePub. Sökorden kombinerades för att 
precisera sökningarna till just det som den här studien vill undersöka.  Då träffarna blev 
relativt få valde jag att också göra en sökning på bedömning för lärande. Dock var 
sökningen inte precis nog, för att exemplifiera gjordes ens sökning på bedömning för 
lärande utan avgränsningar vilket gav ett resultat på 327 träffar. Avgränsning till vilken 
typ av litteratur som var intressant, det vill säga avhandlingar, gjordes därför i den 
sökningen. I tabell 3 redovisas sökningen i SwePub. 
 
Tabell 3. Sökning i databasen SwePub. 
Sökning Sökord* Antal träffar Lästa 

abstract 
Vald 

litteratur 
A 1 AND 2 25 3 0 
B 1 AND 3 AND 4 2 1 1 
C 1 AND 3 AND 5 6 2 0 
D 2 AND 3 AND 4 0 0 0 
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E 2 AND 3 AND 5 3 0 0 
F  1 28 1 1 
     
Totalt  64 7 2 

*1) bedömning för lärande 2) feedback 3) elev* 4) uppfattning 5) användning. 
 
Avgränsningar sökning A-E: inga avgränsningar. 
Avgränsningar sökning F: doktorsavhandlingar. 
 
Trots relativt goda sökresultat var det inga många abstract som lästes. Efter titelläsning 
kunde majoriteten av resultaten väljas bort då de inte berörde den här studiens intresse-
område. Det var möjligt att utläsa från titlarna att studierna antingen lyfte lärares pers-
pektiv på feedback, feedback i högre utbildningar eller kamrat- eller självbedömning.  I 
vissa fall framkom det inte av titelläsningen att ett resultat inte berörde studiens in-
tresseområde, det blev istället tydligt vid läsning av abstract. Viss litteratur valdes också 
bort då de inte var artiklar eller avhandlingar, eller för att de inte var kvalitetsgranskade. 
Vissa sökkombinationer resulterade också i samma eller liknanden resultat som vid 
tidigare sökningar. Den litteratur som valdes att fördjupas i efter sökning i SwePub 
tydliggörs i tabell 4. 
 
Tabell 4. Litteratur vald ur databasen SwePub. 
Titel (författare, år) Sökning Form Metod  
Elevperspektiv på bedömning för 
lärande (Ridderlind 2014) 

B Avhandling 

 
Kvalitativ studie 

Intervju och 
observation 

I den betraktades ögon. Ungdomar om 
bedömning i skolan (Sivenbring 
2016) 

F Avhandling Kvalitativ studie 
Intervju och 
observation 

 
Det svenska underlaget var väldigt tunt, och därför gjordes en bedömning av att 
internationell forskning skulle sökas i databasen ERIC (Ebsco).  
 
Sökorden formulerades efter en provsökning på de sökord som användes vid SwePub-
sökningen (översatta till engelska) och det var då möjligt att utläsa att några andra ord 
och formuleringar var mer användbara i ERIC. Sökorden formulerades då på följande 
vis: assessment for learning, formative assessment, feedback, student, perception och experience. Två 
avgränsningar gjordes i alla sökningar för att precisera träffarna och dessa var: elementary 
education och feedback (response). Avgränsningarna gjordes då ERIC är en väldigt stor 
databas med mycket material och det var omöjligt att gå igenom de sökresultat som 
framkom utan avgränsningar. Vid sökning E och F lades ännu en avgränsning till, 
student attitudes, eftersom det blev tydligt efter en översiktsläsning av titlarna att många 
utgick från ett lärarperspektiv. Vid sökning på enbart ett eller två ord i kombination 
med varandra var det oöverkomligt att gå igenom sökresultaten. Därför gjordes 
sökningar i kombination av minst tre sökord med varandra för att öka sökningarnas 
precision. Databassökningen i ERIC (Ebsco) redogörs nedan i tabell 5. 
 
Tabell 5. Sökning i databasen ERIC (Ebsco). 
Sökning Sökord* Antal träffar Lästa 

abstract 
Vald 

litteratur 
A 1 AND 3 AND 4+5 19 2 2 
B 1 AND 3 AND 4+6 30 1 0 
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C 2 AND 3 AND 4+5 5 0 0 
D 2 AND 3 AND 4+6 12 2 0 
E 3 AND 4 AND 5 38 5 2 
F 3 AND 4 AND 6 23 0 0 
     
Totalt  127 10 4 

*1) assessment for learning 2) formative assessment 3) feedback 4) student 5) perception 6) experience.  
 
Avgränsningar sökning A-D: elementary education och feedback (response). 
Avgränsningar sökning E-F: elementary education, feedback (response) och student attitudes. 
 
I likhet med sökningarna i SwePub (se tabell 3), valdes visa verk bort efter titel- eller 
abstractläsning, då de inte föll inom ramarna för den här studiens intresse, ej var gran-
skade eller då resultaten blev samma eller snarlika vid flera sökningar. Den litteratur 
som valdes ut efter sökning i ERIC redovisas nedan i tabell 6.  
 
Tabell 6.Vald litteratur ur databasen ERIC (Ebsco). 
Titel (författare, år) Sökning Form Metod 
The Motivational Paradox of Feedback: 
Teacher and Student Perceptions (Murtagh 
2014) 

A Artikel Kvalitativ studie 
Intervju och 
observation 

Praise and Feedback in the Primary 
Classroom: Teachers' and Students' 
Perspectives (Burnett & Mandel 2010) 

E Artikel Kvalitativ studie 
Intervju 

Relations of Student Perceptions of Teacher 
Oral Feedback with Teacher Expectancies 
and Student Self-Concept (Chen, 
Thompson, Kromrey & Chang 2011) 

E Artikel Kvantitativ studie 
Enkätundersökning 

 
4.2.2 Bibliotekarieledd sökning  

För att säkerställa att relevanta träffar uppkommit i databassökningarna togs även hjälp 
av bibliotekarie vid Högskolan Dalarna. Då användes databaserna ERIC och Teacher’s 
Reference Center. Inga nya resultat framkom vid sökningarna i ERIC. Vid sökning i 
Teacher’s Reference Center användes sökorden feedback och elementary school, i ett försök 
att få träffar som enbart berörde feedback i grundskolan. Resultatet blev då 325 träffar, 
vilket var för mycket. Därför avgränsades sökningen till peer-reviewed, vilket gav 213 
resultat. Ytterligare en avgränsning gjordes då vad gäller årtal då litteraturen blivit 
publicerad: 2006–2016. Artiklarna som valdes ut för att ingå i studiens resultat redovisas 
nedan i tabell 7. 
 
Tabell 7. Vald litteratur ur databasen Teacher’s Reference Center. 
Titel (författare, år) Form Metod 
Feedback Both Helps and Hinders Learning: The 
Causal Role of Prior Knowledge (Fyfe & Rittle-
Johnson 2015) 

Artikel Kvantitativ studie 
Mätningar och prov 

Student perceptions of classroom feedback 
(Gamlem & Smith 2013) 

Artikel Kvalitativ studie 
Intervju och observation 

 
Efter att avgränsningarna gjordes resulterade sökningarna i 148 träffar. Av dessa sort-
erades 144 träffar bort utifrån titel och ämnesord då dessa antingen inte behandlade 
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elevers perspektiv på feedback, rätt åldersgrupp eller feedback som gavs av lärare till 
elever, vilket resulterade i att endast fyra abstract lästes. Två av dessa artiklar bedömdes 
vara av intresse för studien, då de övriga två inte föll inom studiens intresseområde på 
grund av nyss nämnda anledningar. 
 

4.3 Urval och avgränsningar 
För att finna relevant litteratur har sökningar skett i tre olika databaser: SwePub, ERIC 
och Teacher’s Reference Center. Genom att söka i just dessa tre databaser blev det 
möjligt för mig att finna både svensk och internationell forskning inom det pedagogiska 
området.  
 
I första hand sökte jag litteratur som var kritiskt granskade av någon sakkunnig (peer-
reviewed eller refereegranskad) eftersom det är granskade empiriska studier som bör 
ligga till grund för litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.61, 70). Litteratur 
valdes utifrån hur väl innehållet stämde överens med studiens syfte, det vill säga att 
litteratur som valts ut har handlat om elevers uppfattning och/eller användning av 
feedback som stöd för lärandet, samt lärargiven feedback på grundskoleelevers pres-
tationer.  
 
I SwePub gjordes få avgränsningar då det blev så få sökresultat och det gjorde det enkelt 
att få en överblick av vad för sorts litteratur det var. Den enda avgränsning som gjordes, 
doktorsavhandlingar, var i sökning F eftersom sökresultatet blev för stort utan avgräns-
ning och empiriska studier var av intresse i den här studien. Refereegranskad eller peer-
reviewed valdes medvetet bort som avgränsning i SwePub, då databasen sållade bort alla 
avhandlingar om den avgränsningen var med. I ERIC valdes avgränsningarna elementary 
education och feedback (response) i sökningarna A-D. I sökningarna E-F lades ytterligare en 
avgränsning till, student attitudes. ERIC är en stor databas med en stor samling 
vetenskaplig litteratur, vilket gjorde det nödvändigt att göra fler avgränsningar än vad 
som gjordes i SwePub. Jag valde elementary education (låg- och mellanstadium) 
eftersom det är främst där mitt intresse ligger. Feedback (response) och student 
attitudes valdes som avgränsningarna för att ytterligare precisera sökningarna till 
studiens intresseområde. 
 
Vid den bibliotekarieledda sökningen valde jag att göra en avgränsning så de träffar 
som uppkom var peer-reviewed, då det var tydligt att många träffar inte var granskade i en 
första provsökning utan avgränsningar. Ytterligare en avgränsning gjordes efter det vad 
gäller ålder på litteraturen. Tidsperioden 2006–2016 valdes då jag vill få kunskap om 
relativt ny forskning som jag kan ha användning för när jag blir yrkesverksam lärare. I 
och med att sökningarna breddades från enbart svensk forskning till internationell, föll 
det sig som så att det finns forskning representerad från olika länder i studiens resultat. 
Dessa länder är Australien, Norge, Storbritannien, Sverige, Taiwan och USA. Det kan 
därför finnas en brist i studien vad gäller hur pass generaliserbar studiens resultat är till 
att gälla svensk skolkontext. Denna brist diskuteras vidare i avsnitt 7.1. 
 

4.3.1 Etiska överväganden 
Enligt Eriksson Barajas m.fl. bör etiska överväganden göras vad gäller urval och pres-
entation av resultat innan en litteraturstudie genomförs. Man bör välja studier som fått 
tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts, redovisa 
alla data som ingår och arkivera källorna på ett säkert sätt i tio år, samt presentera alla 
resultat som framkommer oavsett om forskaren delar eller inte delar åsikt med 
resultaten (2013 s. 69–70). Vissa artiklar som ingår i den här studien redovisar inte de 
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etiska överväganden som har gjorts, vilket kan ses som en brist vad gäller den här 
studiens validitet. Denna brist diskuteras vidare i avsnitt 7.1. 
 
Vid datainsamlingen kontrollerades det att de valda artiklarna och avhandlingarna hade 
tagit hänsyn till etiska överväganden. Alla resultat som framkommit har redovisats (se 
avsnitt 5) samt skrivits ut och sparats av författaren till den här studien. Vissa artiklar 
och avhandlingar har endast i liten utsträckning berört studiens intresseområde, varvid 
vissa delar medvetet har valts bort av författaren. All fakta som valts ut för redovisning 
har gjort det utan att avsiktligt förvrängts av författaren.  
 

4.4 Bearbetning av data 
I det här avsnittet redogörs det för hur de insamlade data har bearbetats och analyserats 
utifrån studiens syfte, frågeställningar och vald teori.  
 
Först lästes de valda abstrakten ännu en gång för att kontrollera att de var relevanta för 
studien. Sedan lästes artiklarna och avhandlingarna och samtidigt kontrollerades det hur 
väl de stämde överens med följande punkter som konstruerats utifrån studiens syfte:  
 

• Hur elever uppfattar feedback (och/eller BFL) 
• Hur elever använder feedback (och/eller BFL) 
• Lärargiven feedback 
• Elever i årskurs 1–9 eller i åldersgruppen 7–15 år 
• Etiska överväganden/tillstånd från etisk kommitté 

 
Genom att utgå från ovanstående punkter blev det möjligt att avgöra om artiklarna och 
avhandlingarna var relevanta för studien, samt urskilja likheter och skillnader i verken. 
Efter dataanalysen delades resultaten upp i två övergripande kategorier som 
konstruerades utifrån studiens frågeställningar, hur elever uppfattar feedback och hur elever 
använder feedback. Därefter skedde ytterligare uppdelningar av resultaten. Utifrån 
analysen gick det att urskilja att elever i huvudsak uppfattar feedback som positivt eller 
negativ, varvid en sådan uppdelning gjordes för att tydliggöra det. Denna uppdelning 
inspirerades av Gamlem och Smith (2013 s. 159–160). Resultaten av positivt och 
negativt uppfattad feedback delades även upp i när, hur och vad som påverkade elevers 
uppfattningar för att klargöra att olika faktorer spelar in. Resultaten som rör elevers 
användning av feedback delades upp beroende på om feedback användes som stöd för 
lärandet, för att uppfylla lärares förväntningar eller som motivation, samt vilka omständigheter som 
påverkar användningen Dessa uppdelningar utgick från de faktorer som synliggjordes i 
resultatet som berör elevers uppfattning av feedback. 
 
I ett andra analyssteg användes Newtons (2007) teori om att formativ och summativ 
bedömning bygger på två olika kategoriseringar, bedömningssyfte och bedömningstyp. En 
form av innehållsanalys (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s. 146) genomfördes på studiens 
resultat för att kunna identifiera mönster och teman och på så vis beskriva specifika 
bedömningsfenomen.  
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5 Resultat 
I följande avsnitt redogörs det först för två huvudsakliga typer av feedback som elever 
uppfattar att de mottager av lärare – positiv och negativ feedback. Sedan beskrivs det 
hur elever använder den feedback de får och hur användandet påverkas av elevers 
uppfattningar och de omständigheter som råder kring den feedback de mottager. Hur 
elever uppfattar och använder feedback har studerats på varierande vis utifrån en rad 
olika utgångspunkter. Studier av kvalitativ karaktär har genomförts där elever har 
intervjuats för att synliggöra feedback ur ett elevperspektiv (Burnett & Mandel 2010, 
Gamlem & Smith 2013, Murtagh 2014, Ridderlind 2010, Sivenbring 2016). Även 
kvantitativa studier har genomförts (Chen, Thompson, Kromrey & Chang 2011, Fyfe 
& Rittle-Johnson 2015). Studierna har bedrivits med olika teoretiska perspektiv som 
utgångspunkt, i större och mindre skala, i flera olika länder (Australien, Norge, 
Storbritannien, Sverige, Taiwan och USA), samt haft skilda beskrivningar av och 
benämningar på olika typer av feedback. 
 

5.1 Hur elever uppfattar feedback 
Utifrån de studier som ligger till underlag i den här studien urskiljs det två huvudtyper 
av hur elever uppfattar feedback, positivt eller negativt, med utgångspunkt i Gamlem 
och Smiths (2013 s. 159–160) strukturering av feedback som positiv eller negativ. 
Positiv och negativ feedback karaktäriseras som antingen det ena eller det andra på 
grund av elevers uppfattningar om när och hur feedback ges av lärare till elever och vad 
det är som gör att elever uppfattar gör feedback på det ena eller andra viset. Elevers 
uppfattningar om hur de mottar feedback påverkar dess effekt: ”These findings make 
us aware that the power of feedback does not only lie in when and how it is given [min 
kursivering], but more in when and how it is received [min kursivering]” (Gamlem och 
Smith 2013 s. 160).  
 
I följande avsnitt presenteras feedback som uppfattas som positiv respektive negativ av 
elever i som befinner sig i en grundskolekontext, och därmed besvaras studiens första 
frågeställning. Gränsen mellan positiv och negativ uppfattning av feedback, samt vilka 
olika typer av feedback som hör till vilken sorts uppfattning, har dragits skarpt. Detta 
för att möjliggöra en jämförelse mellan dessa, samt för att göra det tydligt för läsaren. 
Dock kan det förhålla sig så att de feedbacktyper som beskrivs som positiva, även kan 
uppfattas som negativa, och vice versa. Positiv feedback behöver inte vara formulerade 
i positiva termer (t.ex. ”bra”, ”rätt”) och negativ feedback behöver inte vara formulerad 
i negativa termer (t.ex. ”inte bra”, ”fel svar”) i den här studien, utan feedback definieras 
som antingen positiv eller negativ feedback beroende på hur väl den stödjer lärandet. 
 

5.1.1 Elevers positiva uppfattningar av feedback 
Här redogörs det för den första delen av besvarandet på studiens första frågeställning: 
hur uppfattar elever den feedback de får av lärare? Resultatet presenteras utifrån när elever 
uppfattar feedback som positivt, hur sådan feedback karaktäriseras, samt vad det är som 
påverkar elevernas uppfattning av feedback som något positivt.  
 

5.1.1.1 När feedback uppfattas positivt av elever 
Elever uppskattar feedback som ges kontinuerligt i undervisningen – de uttrycker att 
de vill ha feedback under arbetsprocessen, men även efter avklarat eller avslutat arbete 
(Gamlem & Smith 2013 s.163–164, Ridderlind 2014 s. 31). Feedback bör ges i den 
undervisnings- och lärandesituation elever befinner sig i just för stunden och vara 
integrerad i läroprocessen, samt relaterad till aktuella lärandemål (Gamlem & Smith 
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2013 s. 160, Murtagh 2014 s. 524–528). En studie lyfter dock fram ett undantag där 
descriptive feedback inte relaterar till lärandemålen (elever får feedback riktad mot stavning, 
skiljetecken och grammatik när målet med uppgiften var ett annat), men ändå uppfattas 
den feedbacken som positivt av eleverna då den innehåller information som de kan ha 
nytta av i andra sammanhang (Murtagh 2014 s. 530–531). 
 

5.1.1.2 Hur feedback ges som uppfattas positivt av elever 
Feedback som ges av lärare tar sig uttryck i olika former och beskrivs på olika vis. Två 
typer av feedback, reporting feedback och dialogic feedback interaction (Gamlem & Smith 2013 
s. 163–165) kan ges i form av skriftliga eller muntliga kommentarer som innehåller 
användbar information för eleverna, samt kan ske i interaktiv dialog mellan lärare och 
elever (Gamlem och Smith 2013 s. 164). Descriptive feedback sker i form av infor-
mationsrika och beskrivande samtal där elever görs aktiva i feedbackprocessen, eller 
ges i form av utförliga kommentarer (Murtagh 2014 s. 524–526). Feedback som sker i 
samtal mellan lärare och elev och som även aktiverar eleven bidrar alltså till en positiv 
uppfattning av feedback, men förekommer sällan (Gamlem & Smith 2013 s. 164–165, 
Murtagh 2014 s. 524–526, Ridderlind 2014 s. 31, 48, Sivenbring 2016 s. 173–174). 
Feedback i form av beröm kan uppfattas positivt av elever i årskurs 1–7 om den är inriktad 
mot elevers förmågor eller ansträngningar, men sådant beröm ges i liten utsträckning 
(Burnett & Mandel 2010 s. 148–149). 
 

5.1.1.3 Vad elevers positiva uppfattning av feedback påverkas av 
Elever föredrar feedback som är uppriktig och som innehåller specifik information om 
vad en elev uppnått, vad som var rätt och fel och varför det var så, samt hur denna kan 
lära sig av sina misstag genom att förändra, förbättra och utveckla ett arbete, uppgift 
eller sina kunskaper utifrån den information som eleven fått (Gamlem & Smith 2013 s. 
160–161, 163–165, Murtagh 2014 s. 532–533, 535, 537, Ridderlind 2014 s. 45, 
Sivenbring 2016 183–184). Elever uttrycker att de uppfattar feedback som något 
positivt när informationen kan användas för att stödja och stärka lärandet, och när de 
blir aktiverade i feedbackprocessen. I några studier lyfts tid och möjligheter för elever 
att i undervisningen bearbeta feedback fram som viktigt för att feedback ska uppfattas 
som positivt av eleverna (Gamlem & Smith 2013 s. 159–160, Ridderlind 2014 s. 46–
48).  
 
Elevers ålder kan spela roll vad gäller hur de uppfattar feedback i form av beröm. De 
yngre eleverna (årskurs 1–4) i en studie upplevde beröm som riktades mot förmågor på 
ett positivt sätt, medan elever i årskurs 5–7 föredrog att få beröm riktat mot insatser 
och ansträngningar (Burnett & Mandel 2010 s. 148–149). Eleverna tyckte överlag att 
det kändes bra att få beröm för då upplevde de stolthet, samt blev motiverade att arbeta 
hårdare för att få mer beröm (Burnett & Mandel 2010 s. 148).  
 

5.1.2 Elevers negativa uppfattningar av feedback 
Det resultat som redogör för andra delen av besvarandet av studiens första fråge-
ställning, hur uppfattar elever den feedback de får, följer härefter. Elevers negativa uppfatt-
ningar av feedback presenteras även det utifrån när feedback ges, hur det ges, och vad 
det är som påverkar elevernas uppfattningar av feedback som något negativt. 
 

5.1.2.1 När feedback uppfattas negativt av elever 
När feedback ges i slutet av ett arbete, såsom en bekräftelse i form av beröm eller kritik, 
eller bedömning av elevers prestationer i form av ett betyg uppfattas det negativt 
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(Gamlem & Smith 2013 s.159, Murtagh 2014 s. 532). Feedback som skiljs från under-
visningens sammanhang blir uppfattat av elever som att den feedback de mottager inte 
har något att göra med att utveckla eller förstärka lärandet hos dem (Gamlem & Smith 
2013 s. 160, Murtagh 2014 s. 532).   
 

5.1.2.2 Hur feedback ges som uppfattas negativt av elever 
Två typer av negativt uppfattad feedback som ofta förekommer i undervisning 
benämns som grade giving feedback och controlling feedback (Gamlem & Smith 2013 s. 161). 
Den första typen kan ges i form av ett betyg eller ett omdöme, vilket elever kan uppfatta 
som en bestraffning eller belöning vad gäller engagemang och ansträngning. Sådan 
feedback kan motivera elever att arbeta hårdare och beskrivs som viktig för att skapa 
goda relationer med läraren. Den andra typen formuleras genom muntliga kom-
mentarer och icke-verbala tecken som förmedlar lärares gillande eller ogillande, eller 
som bekräftar att läraren har kontrollerat påbörjandet eller avslutandet av ett arbete. 
Tillsammans med grade giving feedback uppfattas controlling feedback som negativt då 
eleverna inte upplever att dessa kan användas för att stärka lärandet hos dem (Gamlem 
& Smith 2013 161–163). Phatic feedback eller evaluative feedback ges genom så kallade ticks 
(markeringar) eller ytligt värderande kommentarer som formulerats positivt eller 
negativt (t.ex. bra/inte bra). Dessa typer är vanligt förekommande och kan uppskattas 
av elever när den är i form av beröm, men innehåller inte någon information som kan 
hjälpa eleverna vidare i sitt lärande (Murtagh 2014 s. 524, 532–536). Elever upplever att 
den feedback (omdömen och betyg) de får i skrift inte går att påverka, samt att de inte 
känner sig delaktiga i feedbackprocessen eftersom det inte finns någon dialog mellan 
lärare och elev (Gamlem & Smith 2013 s. 160, 165, Murtagh 2014 s. 535–536, 
Sivenbring 2016 s. 172–179). Feedback i form av generellt beröm, det vill säga inte specificerat 
mot elevers förmågor eller insatser, förekommer ofta men uppfattas som negativt av 
elever i årskurs 1–7 (Burnett & Mandel 2010 s. 149, 151).  
 

5.1.2.3 Vad elevers negativa uppfattningar av feedback påverkas av 
De typer av feedback som elever uppfattar negativt bidrar inte med någon information 
som de kan använda sig av för att stödja och stärka lärandet. Istället uppfattas den som 
bekräftande, kontrollerande, värderande, bestraffande eller belönande, samt 
problematisk (Gamlem & Smith 2013 s.159–163, Murtagh 2014 s. 524, 532–536 
Sivenbring 2016 s. 183). Generellt beröm uppfattades negativt av eleverna i en studie i 
jämförelse med beröm riktat mot förmågor eller insatser och ansträngningar (Burnett 
& Mandel 2010 s. 151). Feedback uppfattas som negativt om elever inte får tid att arbeta 
med den (Ridderlind 2014 s. 46–48). Feedback som syftade till att föra elevers lärande 
framåt och som uppfattades som positiv feedback (t.ex. reporting och dialogic feedback 
interaction som beskrivs i avsnitt 5.1.1.3) kunde istället uppfattas negativ av eleverna om 
de inte fick tid och möjligheter för att arbeta med och ta till sig den feedback de fick 
(Gamlem & Smith 2013 s. 163–164).  
 
Sammanfattningsvis beror elevers uppfattningar av feedback som endera positivt eller 
negativt på om feedbacken innehåller användbar information som de anser kan vara till 
stöd för sitt lärande. Beröm kan uppfattas positivt av elever och motivera dem att arbeta 
hårdare men överlag uppfattas beröm negativt då det inte kan vara till stöd för elevers 
lärande. Tid och möjligheter för eleverna att arbeta med feedback de har fått är viktiga 
faktorer som påverkar elevers uppfattningar av feedback, samt hur pass delaktiga och 
aktiva elever upplever att de är i feedbackprocessen. I följande avsnitt kommer studiens 
andra frågeställning att besvaras, det vill säga hur elever använder feedback. 
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5.1 Hur elever använder feedback 

Här besvaras studiens andra frågeställning som lyder: hur använder elever den feedback de får 
av lärare? Hur elever väljer att använda den feedback de mottagit relaterar till hur om de 
har uppfattat feedback positivt eller negativt, men också beroende på de möjligheter 
lärare skapar för elever att använda feedback. Först presenteras olika sätt elever 
använder feedback på: feedback som stöd för lärandet, för att uppfylla lärares förväntningar samt 
feedback som motivation. Därefter tydliggörs det vilka omständigheter som påverkar elevers 
användning av feedback och avslutningsvis sammanfattas avsnittet. 
 

5.2.1 Feedback som stöd för lärandet  
Elevers uppfattningar av feedback påverkar hur de använder den – när eleverna upp-
fattar feedback som något positivt använder de den till stöd för sitt lärande (Gamlem 
& Smith 2013, Murtagh 2014, Ridderlind 2014 s. 31–32). De typer av feedback som 
uppfattas som positiva innehåller värdefull information som elever kan ta till sig och 
sedan använda för att nå längre i sitt lärande. Feedback som bjuder in till dialog och där 
elever aktiveras öppnar upp möjligheter för eleverna att vara delaktiga i användandet 
feedbackprocessen. Dock kan de också bli mer passiva i användandet av feedback när 
de uppfattar feedback som en bekräftelse på sina prestationer och inte bjuds in till 
samtal om det. Det hindrar elever att använda feedback till stöd för sitt lärande 
(Gamlem & Smith 2013 s. 160, 165, Murtagh 2014 s. 535–536, Sivenbring 2016 s. 173). 
 
En studie gjord i den amerikanska grundskolan visar att elevers förkunskaper kan 
påverka hur elever använder den feedback de får (Fyfe & Rittle-Johnsons 2015). Elever 
utan förkunskap om användbara strategier vid lösning av matematiska uppgifter 
gynnades av direkt verifierande feedback (rätt/fel svar efter varje löst uppgift), då de kunde 
använda feedbacken för att undvika att använda felaktiga strategier, eller fortsätta 
använda korrekta sådana (Fyfe & Rittle-Johnson 2015 s. 7). Däremot använde elever 
med förkunskaper direkt eller indirekt verifierande feedback på motsatta viset – när de mottog 
feedback framkallades användning av felaktiga strategier hos eleverna, oavsett om den 
var formulerad positivt eller negativt (Fyfe & Rittle-Johnson 2015 s. 9). 
 

5.2.2 För att uppfylla lärares förväntningar 
En studie som genomfördes i den taiwanesiska grundskolan undersökte hur elevers 
uppfattningar av lärares muntliga feedback relaterar till lärares förväntningar och 
elevers självbild (Chen m.fl. 2010). Det visade sig att elever som lärare hade höga 
respektive låga förväntningar på uppfattade detta genom den feedback de fick, vilket 
påverkade att elever uppfattade sig själva som hög- respektive lågpresterande och 
presterade utifrån detta. På så vis skapades självuppfyllande profetior hos eleverna 
(2010 s. 472). Enkelt uttryckt så använde eleverna i studien den feedback som mottogs 
för att uppfylla lärares förväntningar på dem, vilket också påverkade elevernas självbild. 
Förutom att elever som upplevde att de fick motta negativ eller positiv feedback 
beroende på lärares förväntningar på dem, fanns det även könsliga och åldersmässiga 
skillnader i hur elever upplevde, och därigenom använde, lärares feedback. Pojkar och 
elever i årkurs 5 och 6 upplevde att de fick motta mer negativ feedback, medan flickor 
samt elever i årskurs 3 och 4 upplevde att de fick motta mer positiv feedback (Chen, 
m.fl. 2010 s. 466–468).  
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5.2.3 Feedback som motivation 
Feedback i form av beröm som är inriktat mot elevers förmågor eller insatser uppfattas 
som positivt och kan användas som motivation för eleverna att anstränga sig mer för 
att på så sätt få mer beröm (Burnett & Mandel 2010 s. 148). Ytterligare en studie visar 
att elever kan uppskatta att få beröm genom markeringar och kommentarer och använ-
der det som motivation om kommentarerna är beskrivande och innehåller information 
(Murtagh 2014 s. 535–536). Samtidigt menar elever i studien att de inte kan använda 
feedback enbart i form av beröm då sådan feedback är informationsfattig och inte 
stödjer lärandet, men att lärare ofta ger sådan feedback (Murtagh 2014 s. 532–533, 535–
536). 
 

5.2.4 Omständigheter som påverkar 
Även omständigheterna som lärare konstruerar i undervisningen påverkar hur elever 
använder feedback. Feedback blir oanvändbart för eleverna och ses som något de inte 
har nytta av att använda om feedback inte ges utrymme i undervisningen vad gäller tid 
och möjligheter för dem att tillgodogöra sig och bearbeta den, trots att den ur-
sprungligen kan ha ämnats vara positiv (Gamlem & Smith 2013 s. 160). Språket som 
lärare använder vid bedömningar och när de ger feedback påverkar hur och om elever 
kan använda feedback till stöd för sitt lärande eller inte. Elever upplever att språket som 
används är byråkratiskt och svårbegripligt vilket hindrar att dialog mellan lärare och 
elev uppkommer (Sivenbring 2016 s. 172–179).  
 
För att summera – hur elever använder feedback kan påverkas av vilken typ av feedback 
de får och dess innehåll. Elevers ålder, kön och förkunskaper, samt vilka förväntningar 
lärare förmedlar att de har på elever via den feedback de ger spelar också in. Feedback 
kan variera i användningsgrad beroende på vilka uppfattningar elever har om den 
feedback de får – om feedback uppfattas positivt används den till stöd för sitt lärande 
och om feedback uppfattats negativt upplever de att den är oanvändbar. Den tid och 
det utrymme som feedback tillåts ha i undervisningen, men även språket som används, 
påverkar också i vilken utsträckning elever har möjlighet att faktiskt använda den 
feedback de får. 
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6 Analys utifrån teori  
I det här avsnittet kommer en innehållsanalys av studiens resultat genomföras utifrån 
Newtons (2007 s. 157) teori om att formativ och summativ bedömning bygger på två 
olika kategoriseringar, bedömningssyfte respektive bedömningstyp. En bedömning kan aldrig 
vara av formativ typ och ha ett summativt syfte, däremot kan bedömning vara av 
summativ typ och ha ett formativt syfte. De bedömningstyper som presenteras, det vill 
säga det som Newton refererar till judgements, kommer appliceras på de olika typer av 
feedback som har presenterats i resultatet, för att sedan relateras till ett specifikt 
bedömningssyfte, det vill säga det som Newton kallar categories of purpose. Därigenom 
tydliggörs det hur bedömningssyften kan påverka elevers uppfattningar av feedback, som 
de mottager utifrån en viss bedömningstyp. Analysen visar också att elever och lärare 
behöver utveckla sin förståelse av bedömningar samt att det finns behov av en utvidgad 
bedömningsterminologi.  
 
Newton (2007 s. 158) redogör för en summativ bedömningstyp, där självrefererad och 
normrefererad bedömningstyp utgör två underkategorier (se tabell 1). Dessa bedömnings-
typer är inriktade på värdering av elevers visade kunskaper, som synliggörs utifrån 
elevers prestationer. Summativ bedömningstyp skulle kan relateras till sådan feedback 
som uppfattas på ett negativt sätt av elever, det vill säga feedback som benämns som 
grade giving, controlling, phatic/evaluative, samt generellt beröm (Gamlem & Smith 2013 s. 161, 
Murtagh 2014 s. 524, 532–536, Burnett & Mandel 2010 s. 149–151). Negativ feedback 
karaktäriseras av att den är fattig på användbar information som skulle kunna stärka 
och utveckla elevers lärande, samt att den upplevs som bekräftande, kontrollerande, 
värderande, bestraffande eller belönande, och problematisk (Gamlem & Smith 2013, 
Murtagh 2014, Sivenbring 2016), vilket till viss del överensstämmer med hur den 
summativa bedömningstypen beskrivs (Newton, 2007 s. 158). Vidare skildras ytterligare 
en bedömningstyp, den deskriptiva bedömningstypen, som även den innehåller två under-
kategorier – konceptrefererad och performansrefererad bedömningstyp (se tabell 1). Den 
deskriptiva bedömningstypen är mer beskrivande och förklarande än vad den 
summativa bedömningstypen är (Newton 2007 s. 158). Deskriptiv bedömningstyp kan 
tolkas som en sorts bedömning som leder till att elever mottager feedback som de 
uppfattar som positiv. Det vill säga feedback som elever upplever är beskrivande och 
informationsrik, så som reporting feedback, dialogic feedback interaction, descriptive feedback, 
samt feedback i form av beröm (Gamlem & Smith 2013 s. 163–165, Murtagh 2014 s. 524–
526, Burnett & Mandel 2010 s. 148–149). 
 
Newton (2007 s. 157) lyfter också att vilken bedömningstyp som än görs, så måste det 
också finnas ett bedömningssyfte (se tabell 2), vilket inte kan vara summativt. Därför bör 
de bedömningstyper som lyfts fram, såsom summativ bedömningstyp, inte heller uppfattas 
på ett negativt vis av elever om bedömningssyftet exempelvis vore formativt. Men 
uppenbarligen uppfattar elever feedback (vilket grundar sig i en bedömning gjord av 
läraren) på ett negativt sätt, bland annat vad gäller värderande feedback och värderande 
typ av bedömning. På så vis kan studiens resultat tolkas, utifrån Newtons teori om att 
en bedömning aldrig kan göras med ett summativt syfte, som att bedömningssyftet har 
ämnats av lärare och elever att vara summativt vilket i sin tur påverkar elevers 
upplevelser av feedback i negativ riktning. Om bedömningen istället haft ett formativt 
syfte, där bedömningen använts för att identifiera en elevs (eller en grupps) 
lärandebehov och applicerat detta i efterföljande undervisning, skulle det kunna vara 
möjligt att feedback som uppfattats som negativt istället uppfattas positivt. Elevers 
lärandebehov skulle också kunna mötas om bedömning gjordes i syfte att övervaka 
elevers utveckling över en tid, och därefter anpassa undervisningen för att möjliggöra 
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att elever utvecklade sitt lärande. Med det menas att exempelvis grade giving feedback, som 
hör till den summativa bedömningstypen, skulle kunna uppfattas som positivt, om syftet 
med den typen av feedback och bedömning var formativt. Tolkningen att det är 
bedömningssyftet som avgör hur elever uppfattar feedback, skulle också kunna förklara 
varför elever ibland beskrev feedback som de vanligtvis uppfattade som positiv (t.ex. 
reporting och dialogic feedback interaction) som något negativt. Newton (2007 s. 157) menar 
att en bedömningstyp inte kan vara formativ, det är endast bedömningssyftet som kan 
vara det. Om då de typer av feedback som elever uppfattar som positivt (se ovan) hör 
till den deskriptiva bedömningstypen, kan bedömningssyftet, som feedbacken grundar sig i, vara 
formativ. Men, återigen, om bedömningssyftet har uppfattats kunna vara summativt, kan 
en konsekvens bli att elever upplever feedback negativt.  
 
Teorianalysen pekar på att både lärare och elever är i behov av en mer komplex 
förståelse av bedömningsprocessen för att bedömningstyper och bedömningssyften ska 
harmonisera och användas för att stödja elevers lärande och kunskapsutveckling. 
Därför krävs även en utveckling av den terminologi som används vid bedömningar 
(Newton, 2007 s. 160–161) för att lärare och elever på så sätt ska kunna utveckla och 
dra nytta av bedömningars komplexitet i det avseendet att det kan användas som ett 
stöd för lärandet. 
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7 Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras först studiens metod på ett kritiskt sätt, för att följas av 
diskussion av studiens resultat utifrån frågeställningar och bakgrund och sist förs en 
diskussion om studiens teorianalys och Skolverkets stödmaterial.  
 

7.1 Metoddiskussion 
Eriksson Barajas m.fl. (2013 s. 169) menar att studiens metod bör diskuteras utifrån 
hur heltäckande studien varit, dess urval (innehåll och kvalitet), möjligheten ett 
generalisera resultaten samt eventuella begränsningar med studien. Studiens validitet1 
och reliabilitet2 påverkas av hur hög eller låg pålitlighet, sensibilitet, precision, 
replikerbarhet och representativitet som studien har haft (Eriksson Barajas m.fl. 2013 
s. 103–106). Detta diskuteras nedan. 
 
Det uppstod svårigheter vid formulerandet av lämpliga sökord då det saknas ett 
genomgående vedertaget begrepp för feedback. Det finns många begrepp som liknar 
varandra men används på olika vis, så som feedback, återkoppling och respons. Då 
begreppet feedback användes som sökord finns det en risk att studier som använder 
andra begrepp har förbisetts. Det här visar en brist vad gäller studiens pålitlighet och 
sensibilitet, men bristen har kompenserats något genom att sökkontroller gjordes med 
andra begrepp och då blev det tydligt att feedback var det begrepp som var mest 
lämpligt. Bristen på pålitlighet och sensibilitet ökar dock då olika typer av avgränsningar 
gjordes i databaserna vilket ökar risken för att vissa studier inte framkom vid 
sökningarna. Bristen på pålitlighet och sensibilitet har i viss mån kompenserats genom 
att sökningar har skett med olika begrepp och sökkontroller har gjorts i andra databaser 
(avhandlingar.se, Libris, Diva och i Högskolan Dalarnas databas Summon). 
Urvalsprocessen noga har beskrivits och studiens replikerbarhet har därigenom ökats, 
vilket också kompenserar bristen på pålitlighet och sensibilitet. Sökningarnas precision 
minskade något då det var svårt att åtskilja elev och lärare (student och teacher) trots 
avgränsningar, vilket ledde till att jag fick många sökresultat som inte berörde elevers 
uppfattning och användning av feedback. Majoriteten av sökresultaten behandlade 
lärares perspektiv. Begreppen lärare och elev (student och teacher) är nära samman-
kopplade och det finns väldigt lite forskning som inte nämner det ena utan det andra, 
vilket förklarar varför sökningarnas precision minskades. 
 
Ursprungligen söktes det efter forskning som rörde hur elever i åldersgruppen 10–12 
år (årskurs 4–6) uppfattade feedback i ämnet svenska i den svenska grundskolan, men 
sådan forskning hittades inte. Därför utvidgades syftet till att röra grundskolelevers 
uppfattningar av feedback, oavsett vilket ämne de fick feedback i. Vidgandet av syftet 
gjorde stor mängd forskning aktuell, vilket gjorde att en tidsavgränsning krävdes och 
därigenom finns det en brist i studiens representativitet av äldre forskning. Jag är med-
veten om det problemet, men då forskningen som ingår i den här studien bygger på 
äldre forskning reduceras problemet något. Dock representeras inte all äldre forskning 
genom den nyare forskning som inkluderats eftersom det finns en brist på ett gemen-
samt begrepp. 
 

                                                           
1 Validitet avser ett instruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas (Eriksson Barajas, m.fl., 
2013, s. 105). 
2 Reliabilitet avser en metods förmåga att säkerställa att samma resultat uppkommer vid upprepade 
mätningar (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 103). 
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Då studiens underlag utgörs av både kvalitativa och kvantitativa studier uppkommer en 
del problematik vad gäller att kunna generalisera studiens resultat. De kvantitativa 
studier som redogörs bidrar med resultat som kan generaliseras eftersom de utgörs av 
ett stort elevunderlag. Dock bedrevs studierna inte i en svensk kontext, utan i USA 
samt Taiwan vilket kan göra det svårt att projicera resultaten i Sverige då skolsystemen 
skiljer sig åt. De kvalitativa studierna som har inkluderats har varit småskaliga, samt har 
endast två av fem studier bedrivits i Sverige (de övriga bedrevs i Australien, Norge och 
Storbritannien). Detta gör att det blir svårt att generalisera dessa studiers resultat att 
gälla andra elever än de som deltog i respektive studie, och även att gälla svenska 
grundskolelever. Det som däremot talar till generaliserbarhetens fördel är att trots att 
studierna skiljer sig åt vad gäller metod och var de har genomförts, så pekar de ändå 
mot likartade resultatet vilket gör att man skulle kunna säga att dessa resultat också kan 
appliceras i en svensk skolkontext. Då studierna rör sig inom ett åldersspann på 7–15 
år, gäller denna generaliseringsproblematik även elevernas ålder, men återigen var 
resultaten snarlika trots elevers åldersskillnad vilket också öppnar upp för möjlighet att 
generalisera resultaten till att gälla grundskolelever. 
 
Det var problematiskt att säkerställa att alla artiklar och avhandlingar i den här studien 
uppfyllde etiska krav, då det redovisades olika noggrant i studierna. Det bedömdes dock 
vara nödvändigt att inkludera artiklar som inte exakt redovisade vilka etiska krav de 
tagit hänsyn till, då underlaget redan var tunt. Det kan även förhålla sig som så att de 
studier som inte genomförts i Sverige har andra etiska krav att ta hänsyn till än vad de 
svenska forskarna har, samt andra krav på sig att redovisa dessa. Jag är medveten om 
denna problematik, men då alla studier uppfyller åtminstone anonymitetskravet, samt 
att vissa författare kan ha andra krav att förhålla sig till, bedöms studiernas fördelar att 
väga upp dessa nackdelar. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Här kommer studiens resultat diskuteras utifrån studiens frågeställningar, vilka är hur 
uppfattar elever feedback och hur använder elever feedback, och den litteratur som presenterats 
i bakgrunden (avsnitt 2).  
 
Syftet med den här litteraturstudien var att göra en forskningsöversikt över hur elever i 
grundskolan uppfattar och använder den feedback som lärare ger på elevers arbetsprestationer som stöd 
för lärandet. Studiens resultat visar att elever uppfattar feedback positivt eller negativt. 
Uppfattningarna påverkas av om feedbacken innehåller användbar information, hur 
pass delaktiga och aktiva elever är i feedbackprocessen, och om feedback ges utrymme 
i undervisningen. Om feedback uppfattas positivt använder elever den till stöd för 
lärandet och om feedback uppfattats negativt upplever elever att den är oanvändbar. 
Tid och möjligheter i undervisningen att aktivt använda feedback och delta i 
feedbackprocessen, det språk som lärare använder, samt elevers ålder, kön och 
förkunskaper, och lärares förväntningar kan påverka elevers användning av feedback. 
 
För att besvara studiens frågeställningar, hur elever uppfattar och använder feedback, 
har det i den här studien framkommit att elevers uppfattning och användning av 
feedback påverkas av det sammanhang det ges i. Det går att diskutera om det är detta 
sammanhang, och huruvida feedback är relaterad till lärandemålen eller inte, som är 
mer avgörande för att elever ska uppfatta feedback som något positivt eller negativt än 
själva tidpunkten (det vill säga under eller efter arbetsprocessen). Feedback som är 
integrerad i läroprocessen och kopplad till aktuella lärandemål upplevs som användbar 
och värdefull, oavsett tidpunkt den ges. När feedback istället skiljs från undervisningens 
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sammanhang kan elever inte använda feedback för att förstärka eller utveckla lärandet. 
Dock visar den här studien även att det finns undantag där viss feedback som skiljs från 
sammanhanget kan uppfattas positivt av eleverna när de förstår att de kan tillämpa den 
i andra situationer. Resultatet visar en viss överensstämmelse med vad tidigare 
forskning har illustrerat, vilket är att det är betydelsefullt att feedback ges i ett 
undervisningssammanhang och innehåller information som eleverna kan använda i det 
sammanhanget (Wiliam 2011 s. 4, Hattie & Timperley 2007 s. 82). Det är viktigt att 
elever vet och förstår vad bra prestationer är, samt hur prestationerna är målrelaterade 
för att de ska kunna använda feedback för att utveckla sitt lärande (Sadler 1989 s. 138–
139).  Målet måste synliggöras för att eleverna ska förstå varför och hur feedbacken ska 
användas (Hattie & Timperley 2007 s. 89).  
 
Med detta i åtanke anser jag att det dock blir problematiskt när det endast lyfts fram att 
feedback ses som positivt när den är relaterad till aktuella lärandemål, och att elevers 
prestationer måste vara relaterade till just de målen. Feedback bör återkomma vid 
relevanta tidpunkter under arbetsprocessen och är som mest effektiv när den kan 
generaliseras till andra sammanhang (Skolverket 2011a s. 21, 22). Genom att tydliggöra 
lärandemålen (som utgår får kunskapskraven) och nyttan av att kunna generalisera 
feedback, blir det möjligt för lärare att utvärdera och redovisa varje elevs kunskaps-
utveckling utifrån kunskapskraven för eleven (Skolverket 2011b s. 18). Därför menar 
jag att det är viktigt att studiens resultat inte enbart tolkas som att feedback endast är 
effektivt när det relaterar till ett visst undervisningssammanhang eller ges vid en viss 
tidpunkt. Elever verkar till viss del förstå att de kan tillämpa feedback i olika 
sammanhang, men detta måste tydliggöras ytterligare. Eleverna måste förstå att 
feedback är effektivt även när den kan tillämpas i andra sammanhang. På så vis kan 
elever både uppfatta och använda feedback som stöd för lärandet, oavsett vid vilken 
tidpunkt feedback ges. 
 
Studiens resultat visar att det är graden av användbar information, hur pass aktiva och 
delaktiga elever görs, samt om feedback sker i dialog mellan lärare och elev som 
påverkar elevers uppfattning och användning av feedback. Feedback kan uppfattas som 
positivt eller negativt oberoende om den ges muntligt eller skriftligt. Resultatet i den 
här studien visar att elever vill ha framåtsyftande feedback som de kan använda för att 
gå från ett kunskapsläge till ett annat, vilket besvarar hur elever uppfattar och använder 
feedback. Elever är medvetna om de fördelar som finns att hämta i värdefull och 
användbar feedback, samt att de vet vad det är som gör feedback effektivt och att de 
vill använda den till stöd för sitt lärande. Dock upplever elever att just sådan feedback 
som de önskar få kan vara feedback de får minst av och att de istället får ta del av 
feedback som uppfattas som negativ i större utsträckning. Den formativa bedöm-
ningens kärna utgörs av två delar, dels elevens uppfattningar om det gap som finns 
mellan befintligt kunskapsläge och det kunskapsläge som eftersträvas, dels vad eleven 
gör för att fylla gapet utifrån information de fått av läraren (det vill säga hur aktiv eleven 
är) (Black & Wiliam 1998a s. 20). Elever uppskattar och ser feedback som effektivt när 
den består av information som talar om för eleven hur den kan utvecklas (Hattie & 
Timperley 2007 s. 89). För att feedback ska vara värdefull är det viktigt att den 
innehåller information som kan hjälpa eleverna överbrygga det gap som existerar 
mellan elevers nuvarande kunskapsläge och målet (Wiliam 2011 s. 4, Sadler 1989 s. 138–
139). Detta bekräftas av Hattie & Timperley (2007 s. 89) som menar att feedback är 
effektivt och uppskattat av elever när den innehåller information om hur eleven kan 
utvecklas och gå vidare.  
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Den informationen bör fokusera på arbetets kvalitéer, samt innehålla råd om vad eleven 
kan göra för att förbättras (Black & Wiliam 1998b s. 6). Skolverket poängterar att 
feedback bör innehålla förklaringar, exempel och förslag på aktiviteter som gör eleven 
medveten om hur denne kan utvecklas kunskapsmässigt och att feedback då blir 
framåtsyftande (2011a s. 20, 22). Detta kan förklara varför elever uppfattar att viss 
feedback kan användas som stöd för lärandet, då olika typer av feedback har olika 
innehåll och olika karaktär. Förslagsvis borde lärare arbeta med att ge elever kunskap 
om olika typer av feedback och vad var typ kan bidra med vad gäller att utveckla sitt 
lärande. Min åsikt är att lärare måste få kunskap elevers uppfattning om feedback som 
fungerar som stöd för lärandet. Genom att synliggöra elevers uppfattningar av vad de 
anser vara värdefull och användbar feedback, kan lärare ge feedback som elever 
uppskattar och värdesätter. Först när lärare är medvetna om detta, kan de ge olika typer 
feedback i olika situationer för att säkerställa att elever får feedback som passar deras 
lärandebehov. Då kan även den formativa bedömningens kärna framträda som en 
helhet för elever, där de både har kunskap om vad de behöver göra för att nå ytterligare 
i sin kunskapsutveckling, samt blir deltagare istället för mottagare av feedback. Det 
leder till att arbetet med feedback blir mer kraftfullt och effektivt. 
 
En faktor som kan förklara varför elever inte görs mer aktiva trots önskemål från 
elevers håll, kan vara att feedback inte får tillräckligt med tid och utrymme i själva 
undervisningen. Skolverket understryker vikten av att elever får tid att arbeta med den 
feedback de får (2011a s. 22), men elever vittnar om motsatsen. En möjlig anledning 
till att elever inte får mer tid och möjligheter till att arbeta med feedback kan vara att 
tid är en värdefull (brist)vara i skolan, och mycket centralt innehåll ska täckas och många 
förmågor ska utvecklas under en kort period. Detta skapar dock en motsättning med 
själva syftet med feedback som ett redskap för lärandet. Om feedback inte får utrymme 
i undervisningen skapas en lärandemiljö som inte tillåter att feedback används som ett 
redskap för lärandet. Risken med att elever är passiva i feedbackprocessen är – utan tid 
eller möjlighet till att aktivt bearbeta den feedback de fått – att det signalerar till eleverna 
att feedback inte är något att bry sig om. Elever uppfattar språket som lärare använder 
vid bedömningar och feedback som problematiskt och kan också förklara elevers 
passivitet. Elever förstår helt enkelt inte de ord och begrepp som lärare använder vid 
bedömningar och när de ger feedback. Genom att använda ett språk som elever kan 
förstå kan det bidra till att eleverna känner sig delaktiga i feedbackprocessen.  
 
Att ha höga förväntningar på elever kan också påverka hur elever använder feedback, 
då låga förväntningar har visat sig kunna skapa självuppfyllande profetior hos eleverna 
och försvaga deras självbild. Enligt mina tolkningar kan utrymme för feedback i 
undervisningen, höga lärarförväntningar och en bedömningsterminologi som elever 
förstår bidra till ett gott klassrumsklimat där alla elever känner att de kan och vill lära. 
Detta kan uppnås om lärare arbetar för att skapa och upprätthålla en kommunikation 
där eleven är delaktig och blir medveten om hur denne ska använda feedback för att nå 
målen. Feedback kan, enligt min åsikt, påverka mer än lärandet hos elever, det kan också 
skänka eleverna en känsla av lärandelust och trygghet och därigenom uppfylla 
läroplanens bestämmelser om att det ska råda en god lärande- och utvecklingsmiljö i 
skolan (Skolverket 2011b s. 10). Därmed kan rådande bedömningskultur påverka 
elevers motivation och självbild på ett positivt sätt (Skolverket 2011a s. 15). Det är 
viktigt att eleverna vet om att det är de själva som kan påverka sitt lärande genom 
exempelvis ansträngning, och att beröm som är för personligt riktat kan signalera till 
eleverna att de inte kan påverka sitt lärande (Skolverket 2011a s. 21). Jag vill slå fast att 
beröm kan användas som feedback, då det motiverar och uppskattas av elever, men att 
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det måste vara mer riktat mot elevers arbetsprestationer och utveckling i relation till 
kunskapskrav och förmågor. På så vis kan även beröm bidra till ett gott klassrumsklimat 
och en god lärandemiljö. Därför menar jag att det är av stor vikt att göra feedback till 
en del av undervisningen, där elever är aktiva och feedback ges och mottas i samspel 
mellan elever och lärare. Då kan det skapas en lärandekultur och ett klassrumsklimat 
där elever vill lära, men också där de får möjlighet att lära sig att lära (Skolverket 2011a 
s. 15).  
 
Studiens resultat pekar på svårigheter att tydliggöra de frågor som ligger till grund för 
BFL för eleverna, det vill säga vad är målet, hur ligger jag/eleven till, samt hur ska jag/eleven 
gå vidare (Skolverket 2011a s. 16), för att de verkligen ska kunna använda lärares 
bedömning till stöd för sitt lärande. När elever uppfattar feedback negativt och upp-
lever att de inte kan använda feedback till stöd för sitt lärande, kan det vara så att dessa 
frågor inte tydliggjorts för elever. Om dessa frågor görs centrala och besvaras under 
bedömningsprocessen möjliggörs det att eleverna i större utsträckning får motta 
feedback som de uppfattar positivt och som användbart och värdefullt för lärandet. 
Särskilt den sista frågan, ”[h]ur ska jag/eleven gå vidare?” (Skolverket 2011a s. 16) kan 
vara viktig att besvara för att eleverna verkligen ska använda feedback till stöd för 
lärandet. Feedback som är framåtsyftande kan hjälpa eleven få syn på var denne 
befinner sig rent kunskapsmässigt i relation till kunskapskraven, och ge eleven 
information om hur den kan använda feedback för att nå längre i kunskapsutvecklingen 
(Skolverket 2011b s. 14, 18).  
 
Lgr 11 framhäver att läraren är skyldig till att ”organisera och genomföra arbete så att 
eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga, [samt att eleven] upplever att kunskap är meningsfull och att 
den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket 2011b s. 14). Genom att 
eleverna aktiveras i processen kan effektiv användning av feedback möjliggöras för 
dem, vilket kräver att lärare ger elever möjligheter att samtala om feedback och använda 
den feedback de får i undervisningssammanhang. Därmed får eleverna möjlighet att 
använda värdefull feedback i undervisningen, samt lära sig att använda olika typer av 
feedback i varierande sammanhang. Exempelvis kan elever, beroende på förkunskaper, 
ålder eller kön, behöva olika typer av feedback för att lärande ska främjas hos var 
enskild elev. För att det ska lyckas krävs det att läraren är medveten om elevers 
förutsättningar för att ge varje elev feedback som kan användas till att stödja lärandet.  
 

7.3 Diskussion utifrån teorianalys 
I följande avsnitt kommer teorianalysen av studiens resultat att ställas mot Skolverkets 
(2011a) stödmaterial om kunskapsbedömning för att belysa vissa komplikationer som 
kan uppstå när bedömningar förenklas och avgränsas att ha antingen ett summativt 
eller ett formativt syfte. En fördjupad förståelse av bedömningars komplexitet – samt 
en utveckling av rådande bedömningsterminologi – hos elever och lärare kan leda till 
att elever uppfattar bedömningar och feedback mer positivt än vad studiens resultat 
visar att de gör. Därigenom kan feedback användas till stöd för elevers lärande i större 
utsträckning än vad det görs idag. 
 
Teorianalysen redogör för att de typer av feedback som elever uppfattar negativt kan 
ha blivit uppfattade så på grund av att bedömningens syfte har antagits kunna vara 
summativt. Bedömningstypen kan vara summativ, inte bedömningssyftet. Bedöm-
ningssyftet kan emellertid vara formativt, men inte bedömningstypen. Analysen pekar 
mot att om tydligare avgränsningar mellan bedömningstyper och bedömningssyften görs och 
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även appliceras vid bedömningar, skulle sådan feedback som elever uppfattar negativt 
kunna vändas till att uppfattas positivt. Därmed kan elevers lärande främjas av 
bedömning i större utsträckning än vad det görs idag. Med teorianalysen som 
utgångspunkt möjliggörs det att tolka Skolverkets stödmaterial (2011a) som en 
bidragande orsak till varför elever inte uppfattar och använder bedömningar och 
feedback till stöd för lärandet. Stödmaterialet är framtaget för lärare att använda sig av 
för att praktisera BFL, vilket framhålls som en bra metod för att elever ska kunna 
använda feedback till stöd för lärandet. Men då materialet förenklar bedömningars 
komplexitet i och med att det enbart skrivs fram två syften kan det leda till att varken 
elever eller lärare kan nyttja den kraft som finns inom feedback vad gäller att användas 
som stöd för lärandet.  
 
Utifrån teorianalysen görs tolkningen att de två bedömningssyften som Skolverket 
lyfter fram inte är tillräckliga för att få elever att förstå BFL och feedback till stöd för 
sitt lärande. Genom att tydligare definiera och dela upp bedömningssyftena och 
bedömningstyperna fler och mer precisa kategorier skulle det göra det möjligt för 
elever, och även för lärare, att förstå bedömningars komplexitet och hur värdefullt det 
kan vara till stöd för lärandet. Passande bedömningstyper skulle då kunna användas till 
det aktuella bedömningssyftet i större utsträckning, vilket i slutändan kan leda till att 
elever uppfattar all sorts feedback som positivt, då feedbacken grundar sig i en 
bedömningstyp som är förankrad till ett korrekt bedömningssyfte. Alltså skulle vilken 
typ av feedback som grundar sig i en bedömningstyp kunna användas för ett formativt 
syfte. Det har tydliggjorts i resultatsavsnittet att det är på ett sådant vis elever vill 
använda feedback. Därför finns det behov av att elever och lärare utvecklar den 
befintliga bedömningsterminologin för att på så sätt förstå varandra när de talar om 
bedömningssyften och bedömningstyper. Det blir då möjligt att kunna utnyttja BFL 
fullt ut.  
 
Att enbart se till två syften med bedömning är att förenkla bedömningars komplexitet, 
vilket är någonting som bör undvikas då bedömning bör ske med eftertanke och 
medvetenhet om vad som fungerar bäst för enskilda elever i varierande situationer. En 
djupare förståelse för bedömningars komplexitet hos elever och lärare kan i 
förlängningen leda till att fördelarna med BFL och feedback kan nyttjas i större 
utsträckning än vad det görs idag, samt att elevers uppfattningar om feedback kan 
påverkas från negativa till positiva.  
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8 Slutsatser 
Följande avsnitt redogör för de slutsatser som dragits utifrån studiens resultat och den 
diskussion som har förts om studiens resultat och teorianalys. 
 
I den här studien har det skiljts på feedback som är positiv och feedback som är negativ 
ur elevers perspektiv och så som det presenterats i tidigare forskning. Uppfattningar av 
feedback som positivt eller negativt beror på om elever upplever att feedback kan stödja 
lärandet eller inte, vilket avgörs av när och hur elever får feedback, samt vad den 
innehåller. Studiens resultat visar att elever oftast uppfattar feedback som positivt och 
användbart när de upplever att den är relaterad till ett sammanhang, men för att 
feedback ska vara effektivt bör den också kunna generaliseras. Den slutsats som jag 
drar utifrån detta är att feedback bör relatera till aktuella lärandemål och ges i ett 
undervisningssammanhang, men att det är lika viktigt att elever får kunskaper om att 
feedback kan generaliseras och tillämpas till andra lärandemål än just det aktuella. Det 
finns därför behov av att lärare arbetar med och klargör feedbackens betydelse och 
påverkan på elevers lärande, för eleverna. Ett sätt att göra detta på kan vara att göra 
feedback till en del av undervisningen och låta eleverna träna på att applicera feedback 
de fått i ett sammanhang på flera olika. 
 
Elevers uppfattning och användning av feedback påverkas av dess innehåll, hur pass 
aktiva och delaktiga elever görs, samt om elever görs delaktiga och aktiva i feedback-
processen. Resultatet pekar mot att elever är medvetna om hur effektivt feedback kan 
vara som stöd för lärandet, men att feedback som uppfattas som användbar ges i liten 
utsträckning. Om lärare får kunskap om elevers uppfattningar av feedback, vilket de 
kan få genom exempelvis fortbildning, kan lärare ge feedback som elever upplever 
möter deras lärandebehov. Då kan lärare även säkerställa att olika typer av feedback, 
oavsett om de framställs som positiva eller negativa enligt studiens resultat, används 
just för att möta dessa behov. Genom ökad kunskap och medvetenhet hos lärarna 
angående vad som upplevs som värdefull feedback av eleverna, kan olika typer av 
feedback ges för att ge eleverna information om hur de kan utveckla sitt lärande, samt 
göra dem till deltagare i feedbackprocessen istället för enbart mottagare av feedback. 
 
Studiens resultat visar även att feedbackens utrymme i undervisningen, samt det språk 
som lärare använder vid bedömning och när de ger feedback, kan göra elever mer eller 
mindre passiva i användandet av feedback. Även lärares förväntningar på elever spelar 
in. Dessa faktorer kan skapa en bedömningskultur och en lärandemiljö som antingen 
främjar elevers lärande eller inte. Därför dras en viktig slutsats att det är av stor 
betydelse att elever är aktiva och upplever att feedback sker i ett samspel mellan elev 
och lärare, där elever förstår det språk lärare använder och att lärare har höga 
förväntningar på alla elever. Därigenom kan det skapas ett lärandeklimat där elever vill 
lära och även får möjlighet till det. Det förutsätter att lärare har kunskaper om elevers 
språkförmåga, vad de förstår och inte, vilket kan nås genom vidare forskning, och det 
visar på lärares behov av att ta till sig av denna kunskap. Det skulle både kunna ske via 
fortbildning som skolledning möjliggör, och genom att lärare själva eller i arbetslag 
utarbetar ett system för att få tillgång till sina egna elevers uppfattning om den feedback 
läraren gett. Det blir även viktigt att feedback, och BFL, lyfts fram som viktiga redskap 
i undervisningen genom att tid och utrymme frigörs i undervisningen till att arbeta med 
detta av både lärare och skolledning. 
 
Även teorianalysen visar att det finns behov av en utveckling av den befintliga bedöm-
ningsterminologin, vilket kan leda till en fördjupad förståelse av bedömningars 
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komplexitet och därmed möjliggöra att bedömningar och feedback i högre utsträckning 
används till stöd för lärandet av elever. För att både lärare och elever ska få en fördjupad 
förståelse för bedömningar och därigenom använda det som ett redskap för att utveckla 
lärandet i högre grad, krävs ytterligare forskning om denna komplexitet. 
 
Ytterligare en slutsats dras vad gäller att det är viktigt att verkligen lyfta fram de frågor 
som ligger till grund för BFL för att elever ska kunna använda lärares bedömning och 
feedback som stöd för sitt lärande. Studiens resultat pekar mot att det finns en del 
problematik vad gäller hur pass mycket detta görs i undervisningen. Om dessa frågor 
integreras i skolvardagen för eleverna blir det möjligt att de i större omfång får motta 
feedback de uppfattar som positiv och som de kan använda för att stödja sitt lärande. 
Eleverna kan då få syn på sitt kunskapsläge, samt bli medvetna om hur en progression 
ska ske. Hur pass mycket elevers förutsättningar, såsom kön, ålder och förkunskaper, 
kan spela in vad gäller hur elever uppfattar och använder feedback, blir också viktigt 
för lärare att ha kunskap om för att kunna ge feedback som stödjer lärandet hos elever. 
Sådan kunskap kan nås genom ytterligare forskning om hur elever förhåller sig till 
feedback, och som sedan förmedlas till lärare genom exempelvis fortbildningar. 
 
I inledningen till den här studien citeras Hattie och Gan, där de uttrycker att det finns 
mycket kunskap om feedbacks effekt, men lite kunskap om hur man ska använda dess 
kraft och göra dess effekt större i undervisningen (2011 s. 249–250). I den här studien 
har det synliggjorts att elevers uppfattningar påverkar effekten av feedback i stor 
utsträckning – om elever uppfattar feedback som positivt används den på ett sätt som 
stödjer lärandet, medan en negativ uppfattning av feedback leder till en användning 
som inte gör det. Gamlem och Smith summerar det bra genom att uttrycka att 
feedbackens kraft inte enbart ligger i när och hur den ges, utan snarare i när och hur 
den mottas (2013 s. 160). Denna slutsats visar att ytterligare forskning om elevers 
uppfattning och användning av feedback är nödvändig för att kunna utnyttja den kraft 
som feedback innehar.  
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9 Förslag på vidare forskning 
Då det finns begränsat med forskning om feedback ur ett elevperspektiv är det viktigt 
att ytterligare forskning bedrivs för att synliggöra eleverna, feedbackens huvudpersoner. 
Det behövs bättre kunskaper om hur de påverkas och berörs av feedback, det vill säga 
hur de egentligen uppfattar och använder den feedback de får. För att lyckas göra 
feedback till ett redskap för lärandet kan det krävas att lärare tillägnar sig mer kunskap 
om hur elever uppfattar och använder den feedback lärare ger elever, för att säkerställa 
att elever mottar sådan feedback som anses värdefull och användbar. Det kan ske via 
utbildningar eller kollegialt lärande, men då behövs det mer forskning om feedback ur 
ett elevperspektiv som kan ligga till grund för lärares fortbildning och kunskaps-
utveckling. Det finns även behov av forskning om hur elever förstår det bedömnings-
språk som lärare använder för att synliggöra elevers förståelse av bedömningar och 
feedback. Studien visar även på ett behov av ytterligare forskning om bedömningars 
komplexitet och hur denna komplexitet kan utnyttjas för som stöd för elevers lärande. 
 
Slutligen vill jag betona att svensk forskning inom det här området är nästintill 
obefintligt, vilket yrkar för att forskning om elevers uppfattningar och användning av 
feedback bör bedrivas i svenska grundskolor. Som nämnts tidigare hade den här studien 
ursprungligen avsikt att undersöka hur elever i årskurs 4–6 i den svenska grundskolan 
uppfattade och använde feedback de mottog i ämnet svenska. Sådan ämnesspecifik 
forskning är mig veterligen inte bedriven i skrivande stund. Därför vore det intressant 
med forskning som undersökte om feedback uppfattas och används på olika vis av 
elever beroende på vilket ämne det ges i, och då särskilt i en svensk skolkontext. 
Undersökningar om hur feedback uppfattas och används i mellanstadiet vore av särskilt 
intresse, då sådan forskning finns i väldigt liten grad och det finns indikationer på att 
feedback kan variera i uppfattning och användning beroende på elevers åldrar. En 
annan väg att gå vore att undersöka hur tid, utrymme och andra omständigheter såsom 
elevers kön, förkunskaper, lärares uppfattningar och varierande feedbacktyper påverkar 
hur elever uppfattar och använder feedback, med elevperspektivet som utgångspunkt. 
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