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Abstract: 
 
Feedback är en stor del av lärares dagliga arbete och på vilket sätt de ger feedback på 

påverkar i sin tur elevers fortsatta lärande. Feedback är ett ständigt aktuellt ämne som 

ofta uppmärksammats i media och i skolvärlden vilket har gjort detta ämne intressant. 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken typ av feedback 

grundskollärare ger på elevers arbeten. Metoden har varit en litteraturstudie och 

omfattar empiriska forskningsresultat som funnits tillgängliga i databaserna Eric, 

Summon och SwePub som publicerats åren 2001–2016. Resultatet visade att många 

lärare inte använder skriftlig feedback i formativt syfte utan istället ger poäng, beröm 

eller bedömning via smileys.  
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1. Inledning  

I en artikel från Dagens Nyheter som heter ”Tre vägar till bättre feedback” står det att 

”Alla behöver feedback. Att bli sedd och få respons på hur man presterar (och beter 

sig) är förutsättningen för att kunna utvecklas och bli bättre” (Askeberg 2008). Artikeln 

är ett uttryck för att feedback är ett aktuellt fenomen i vårt samhälle. Detta kan jag 

relatera till skolvärlden där eleverna behöver få en form av återkoppling för att 

utvecklas i sitt lärande. 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) framgår det att 

läraren har till uppgift att se till att eleverna ”upplever att kunskap är meningsfull och 

att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket 2011a, s. 14). Ett verktyg 

för att uppnå detta är att läraren ger värdefull återkoppling till eleverna.  En sådan 

återkoppling kan hjälpa eleverna att komma vidare i sitt lärande. Enligt Skolverket är 

det viktigt att återkopplingen är framåtblickande och innehåller information som eleven 

sedan kan använda för att komma vidare och därmed minska avståndet från nuvarande 

förmåga och den förmåga som eleven ska nå. Det är viktigt att återkopplingen 

innehåller förklaringar, exempel och olika förslag på aktiviteter som eleven kan använda 

sig av. Det är också viktigt att återkopplingen sker återkommande och ofta. Att ge 

återkoppling kan även bidra till att eleven värdesätter lärandet mer (Skolverket 2011b, 

s. 17–22). ).  Eftersom arbetet med feedback är ett viktigt redskap för elevers lärande 

och därmed förefaller vara en väsentlig del av lärares arbete är jag som blivande lärare 

intresserad av vad tidigare forskning säger om hur lärare arbetar praktisk med detta.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag lagt märke till att eleverna i stor 

utsträckning får återkoppling främst genom en summativ bedömning efter ett skriftligt 

prov.  Detta sker genom en skriftlig kommentar eller ett betyg på ett redan färdigt 

arbete, och det ges ingen information om hur eleven ska gå till väga för att komma 

vidare i sitt lärande. Det som intresserar mig är att se vilken typ av feedback lärare 

använder för att främja elevers lärande. 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs vad Lgr 11 säger om elevers kunskapsutveckling och lärande 

och hur läraren bör organisera undervisningen för att möjliggöra det för eleverna. 

Avsnittet belyser också det stödmaterial som Skolverket har tagit fram vad gäller hur 

man som lärare kan arbeta med bedömning och återkoppling för att stödja elevers 

lärande. Sist ges en mer ingående förklaring av begreppen formativ och summativ bedömning, 

feedback och andra viktiga begrepp för denna studie.  

 

2.1. Styrdokument 
 
Det främsta uppdraget skolan har är att främja lärande där varje elev stimuleras till att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Varje elev ska efter avslutad 

grundskoleutbildning ha utvecklat flertalet olika förmågor i många ämnen. De 

förmågor som finns i varje ämne ligger som grund för lärarens bedömning av eleverna. 

Det är viktigt för elevernas utveckling och lärande genom glädje att det är en god 

lärande- och utvecklingsmiljö i skolan. Denna miljö påverkar även elevernas känsla av 

tillfredsställelse av att komma vidare i lärandet och övervinna svårigheter. Det är viktigt 

att skolan är en plats där eleverna kan känna sig trygga för att skapa en vilja och lust till 

att lära. Eleverna ska känna att skolan utgår från omsorg av individen, omtanke och 

generositet. Varje elev ska få känna den tillfredsställensen som ges genom att göra 

framsteg, utvecklas och övervinna svårigheter (Skolverket 2011a, s.9–10). Skolan ska 

även vara likvärdig. Det betyder inte att undervisningen ser likadan ut överallt för alla 

elever, eller att skolans resurser fördelas på samma sätt. Det innebär istället att 

undervisningen ska anpassas till varje elev utefter deras förutsättningar och behov, då 

det finns olika vägar att nå samma mål (2011a, s. 8). Läraren har en skyldighet att ta 

hänsyn till varje elev och dess behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt 

att stärka och stimulera varje elevs vilja till lärande så att varje elev kan utvecklas efter 

sina förutsättningar på ett stimulerande sätt så att kunskap upplevs som något 

meningsfullt (2011a, s. 14). Läraren ska även utvärdera varje elevs kunskapsutvecklings 

i förhållande till kunskapskraven och redovisa detta både muntligt och skriftligt till 

eleven (2011a, s. 18).  
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2.2. Skolverkets stödmaterial 

I Skolverks stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter 

(2011b) finns tillgängligt för lärare som stöd för att kunna ge en rättvis och likvärdig 

bedömning på skolorna. I detta material finns tips och råd kring hur man som lärare 

kan arbeta med bedömning för lärande. Bedömningar av det vi ser sker ständigt, men 

när elever ska bedömas krävs ett andra par ”glasögon”, då det måste ske på ett medvetet 

och pedagogiskt sätt (2011b, s. 5). Lärare bedömer elevernas kunskaper utifrån deras 

arbetsprestationer som antingen kan vara en produkt av ett slutresultat eller en 

pågående process. Använder läraren bedömningen på ett medvetet sätt i 

undervisningen ges goda förutsättningar för lärande (2011b, s. 6). Några syften som 

finns med bedömning är bland annat att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper och 

återkoppla för lärande (2011b, s. 7). Använder läraren resultatet av en bedömning som 

ett betyg eller ett slutgiltigt omdöme har den en summativ funktion. Använder läraren 

istället resultatet som en grund för att hjälpa eleven vidare i sitt lärande har den en 

formativ funktion. Bedömningar som kan betraktas som summativa kan även användas 

formativt för eleverna, exempelvis nationella prov (2011b, s. 9). Den formativa 

bedömningen används av lärare för att stödja lärandet och lärare strävar efter ett 

klassrumsklimat där eleverna får möjlighet att lära och känner vilja till att lära sig (2011b, 

s. 15). Bedömning kan påverka elevernas motivation och självbild både positivit och 

negativt beroende på hur bedömningen sker. Ger lärarna eleverna en bedömning som 

syftar till att utveckla eleverna blir responsen hos eleverna ”jag kan, vill, vågar”. Är 

bedömningen istället i form av att döma och/eller fördöma blir responsen istället ”jag 

kan inte, vill inte, vågar inte” (2011b, s. 15). I stödmaterialet lyfts fem nyckelstrategier 

fram som ska möjliggöra bedömning för lärande, varav en är återkoppling. Den 

återkoppling som ges ska ge eleven verktyg att förminska avståndet mellan nuvarande 

förmåga och den förmåga som ska nås (2011b, s. 17). För att återkopplingen ska stödja 

lärande krävs det att den är framåtblickande och innehåller information som eleven kan 

använda för att komma vidare (2011b, s. 20).  

Enligt stödmaterialet utövar lärare en bra bedömningspraktik genom att de: 

• Utgår ifrån en tydlig uppfattning om ämnet och progressionen i ämnet 

i överensstämmelse med styrdokumenten.  
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• Strävar efter en klassrumskultur där lärandet står i fokus och eleverna 

delar intentionerna med undervisningen. 
• Fäster vikt vid att eleverna förstår både målen med undervisningen och 

är förtrogna med kunskapskraven.  
• Ger formativ återkoppling som eleverna använder för att utveckla sina 

förmågor.  
• Planerar undervisningen så att elevernas lärande och kunskaper 

synliggörs på olika vis och på olika nivåer.  
• Strävar efter att involvera eleverna i bedömningen genom att utveckla 

former för kamrat- och självbedömning.  
• Utvecklar former för att använda summativ bedömning formativt.  
• Utvecklar bedömningssituationer av hög kvalitet som kännetecknas av 

att de är valida och reliabla samt bidrar till en allsidig bedömning av 

elevers förmågor.  
• Arbetar för en rättvis och likvärdig betygssättning i samarbete med 

kolleger (Skolverket 2011b, s. 62).  
 
2.3. Viktiga begrepp 

2.3.1. Formativ bedömning 

Intresset för formativ bedömning har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Den 

största orsaken till detta är att formativ bedömning visat sig verka positivt på elevers 

lärande (Kornhall 2014, s. 167).  Formativ bedömning kanske ej ses som en specifik 

teori, men konceptet är tillräckligt för att ställa min forskning mot det. Jag har i den här 

studien tänkt ställa mitt resultat mot den formativa bedömningen såsom Black and 

Wiliam (1998) framställer det. I arbetet med formativ bedömning återfinns tre 

nyckelfrågor som ska besvaras:  

• Var är jag/vi? 
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• Vart ska jag/vi?  

• Hur tar jag/vi/mig/oss dit? (Kornhall 2014, s. 169).  

Det är grundläggande att veta vart eleven befinner sig i nuläget för att kunna vägleda 

denna mot ett uppsatt mål. Nästa steg är att bestämma ett mål som ska uppnås för att 

slutligen hjälpa eleven att nå målet genom lämplig återkoppling (2014, s. 169). Även 

Black och Wiliam (1998) beskriver detta tillvägagångssätt vid arbetet med formativ 

bedömning. Metoden används för att genom feedback hjälpa eleven att minska gapet 

mellan nuvarande kunskap och den kunskap som ska nås. Informationen som kommer 

fram vid den formativa bedömningen kan sedan användas av läraren för att utveckla 

den egna undervisningen. Black och Wiliam (1998) menar att läraren har en stor roll i 

elevers utveckling och kunskap och måste anpassa sin undervisning efter elevens 

förutsättningar. För att veta vilka förutsättningar som finns måste läraren läsa och 

bedöma elevers arbeten, föra en diskussion med elever eller observera dem under 

pågående arbete. Vid denna bedömning kan läraren använda informationen som 

framkommer för att anpassa undervisningen så den passar varje elevs behov. Då klassas 

bedömningen som formativ.  

2.3.2. Summativ bedömning 

En summativ bedömning används för att summera en elevs kunskaper vid ett särskilt 

tillfälle, exempelvis vid betygssättning i slutet av en termin eller kurs. En sådan 

bedömning har inte fokus på återkoppling, utan det är den slutgiltiga produkten som 

bedöms för att kontrollera om lärande har skett eller inte (Granekull 2016, s. 22).  

Den summativa funktionen kan även användas formativt. Om exempelvis ett 

provresultat efter en avslutad kurs används som en form av diagnos till nästa kurs har 

den en formativ funktion. Det är inte bedömningen i sig som anger om den har en 

formativ eller summativ funktion, utan det är hur bedömningen används som avgör 

funktionen (Eriksson och Henriksson 2012, s. 298)  

2.3.3. Feedback  

Feedback, eller återkoppling som det även kallas, är ett välkänt och välanvänt begrepp 

i skolans värld. Wiliam har med hjälp av Ramaprasad definierat feedback som 

”Feedback is information about the gap between the actual level and the reference level 
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of a system parameter which is used to alter the gap in some way” (Wiliam 2011, s. 4). 

Feedback ska alltså användas för att hjälpa eleven att komma vidare i sitt lärande. Hattie 

och Timperley definierar begreppet som ”Feedback is information provided by an 

agent (e.g., teacher, peer, book, parent, experience) regarding aspects of one's 

performance or understanding” (Hattie & Timperley 2007, s. 102). Även Hirsh och 

Lindberg beskriver att feedback används för att hjälpa elever vidare i sitt lärande, och 

att feedback ofta upplevs som synonymt med formativ bedömning (Hirsh & Lindberg 

2015, s. 32). Grettve, Israelsson och Jönsson är även inne på samma spår. De talar om 

att feedback är en stor del av en lärares undervisning och att det är genom den som 

läraren uppmuntrar eleverna att ta nästa steg i sitt lärande för att komma vidare 

ytterligare (Grettvje, Israelsson & Jönsson 2014, s. 64). Feedback är en stor del av 

elevers lärande och genom att använda feedback på ett medvetet sätt kan det även öka 

elevernas ansträngning, motivation och engagemang (Hattie & Timperley 2007, s. 102). 

Det är viktigt att informationen som ges i samband med feedback är saklig och hör till 

ett sammanhang för att den ska vara effektiv (Wiliam 2011). Om feedbacken inte är 

tydlig med att förmedla hur och varför eleverna ska fylla det gap som finns mellan deras 

nuvarande kunskapsläge och målet, så är feedbacken heller inte användbar för eleverna 

och är då verkningslös. Feedbacken måste överensstämma med det mål som ska uppnås 

med varje uppgift för att den ska kunna vara värdefull och stödjande för elevers lärande 

(Hattie & Timperley 2007). Kommentarer som endast talar om vad eleven har 

misslyckats med, eller vilka fel den har gjort, ger ingen information för att föra lärandet 

framåt, utan feedbacken måste innehålla stöd för framtida lärande för att fungera 

(Wiliam 2013, s. 134).  

Att ge feedback till elever är inte alltid helt enkelt. Risken att något misstolkas är stor 

vid interaktionen mellan två parter. Läraren kan tolka det som eleven säger/skriver på 

ett sådant sätt som eleven inte tänkt sig. Det finns även en svårighet i att veta om den 

bild läraren har av en elevs kunnande stämmer överens med vad som pågår i elevens 

huvud (Grönekull 2016, s. 26). Det finns även en svårighet i att ge rätt typ av feedback. 

Att ge beröm till eleverna på personlig nivå är vanligt, men inte särskilt effektivt. Att ge 

beröm svarar inte på dessa tre viktiga frågor som bör ingå i en effektiv feedback och 

måste ställas av lärare ”Where am I going? (What are the goals?), How am I going? 

(What progress is being made toward the goal?), and Where to next? (What activities 

need to be undertaken to make better progress?” (Hattie & Timperley 2007, s. 86).  
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2.3.4.  Begreppsdefinitioner 
 
Skriftlig feedback: med detta menar jag att elever får skriftlig information av lärare utifrån 

deras prestationer. Informationen bör vara användbar för eleverna så att de förs framåt 

i sitt lärande. All skriftlig återkoppling som lärare ger elever räknas hit. Kan ske på olika 

nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Återkoppling 

kan också formuleras som formativ och/eller summativ bedömning, respons, feedback, 

feed-forward, feed-up.  

Typ av feedback: innefattar lärandemålsinriktat innehåll, uppgiftsinriktat innehåll, 

personinriktat innehåll samt formen skriftligt.  

Elevers arbetsprestationer: detta innefattar allt skriftligt elever gör och som blir bedömt av 

en lärare. Det kan vara antingen i form av en färdig produkt, ett färdigt arbete, eller en 

process, ett arbete som eleven har under produktion.  

Elever i grundskolan: omfattar elever i åldern 7–15 år, något som är väsentligt vid 

internationell forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Syfte och frågeställning 
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Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare använder skriftlig feedback för att 

främja elevers lärande i grundskolan. Följande frågeställning ska besvaras: 

• Vilken typ av feedback, sett till innehåll och form, ger lärare till elever?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metod  
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I det här avsnittet redogörs studiens metodval, datainsamlingsmetod, databassökning 

med sökord, manuell sökning, urval och avgränsningar samt bearbetning av data.  

4.1. Metodval 

Metoden som använts är litteraturstudie. Det innebär att studien bygger på tidigare 

genomförd empirisk forskning som är aktuell för studiens område. Informationen har 

inhämtats från vetenskaplig litteratur som har sökts, analyserats och sammanställts på 

ett systematiskt sätt. Den valda litteraturen ligger som grund för studien och de data 

som redovisas bygger på vetenskapliga tidsskriftsartiklar eller andra vetenskapliga 

rapporter. På så vis har en översikt av existerande forskning sammanställts (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31).  

4.2. Datainsamlingsmetod 

För att hitta vetenskapliga artiklar samt texter till litteraturstudien har jag gjort sökningar 

i databaser som funnits tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek med hjälp av 

sökord samt manuella sökningar på olika författare och litteratur.  

4.2.1. Databassökning  

Sökorden som har använts valdes ut för att de ansågs överensstämma med 

frågeställningen för att vidare kunna hitta relevant litteratur för att svara på denna. Till 

en början gjordes sökningar i Högskolan Dalarnas egen databas Summon, databasen 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), Libris, Eric samt SwePub. Därefter valdes 

DiVA och Libris bort då de ej gav ytterligare relevanta träffar än de som funnits på 

ERIC, SwePub och Summon. För att göra effektiva och preciserade databassökningar 

definierades studiens syfte ytterligare genom att dela upp det i tre delar som 

rangordnades utifrån hur relevanta de ansågs vara för undersökningen. Nedan följer 

den första rangordning som gjordes. Delarna kommer i inbördes ordning där ett är 

mest intressant och tre minst intressant:  

 
1. Hur lärare använder skriftlig återkoppling  
2. För att främja elevers lärande 
3. I grundskolan 
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Utifrån denna rangordning formulerades alla sökord som kunde tänkas vara relevanta 

för att finna aktuell vetenskaplig litteratur: 

 

I sökningen i Summon användes följande sökord: återkoppling, lärare, skriftlig, bedömning, 

lärande, feedback. Dessa sökord användes i kombination med varandra för att precisera 

sökningarna till just det som den här studien vill undersöka, avgränsningarna fulltext 

samt peer-reviwed användes vid samtliga sökningar.  

 

Sökning i Summon (tabell 1) utifrån sökorden: 

1) Återkoppling, 2) lärare, 3) skriftlig, 4) bedömning och 5) lärande 6) feedback 

 

Tabell 1. Beskrivning av valda sökord, antal träffar, lästa abstract och vald litteratur.  

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Lästa abstract Vald litteratur 

A 1 25 15 1 
B 1 AND 2 11 2 0 
C 3 AND 1 6 3 0 
D 1 AND 4 3 0 0 
E 1 AND 5 13 2 0 
F 6 AND 2 48 5 0 

 

Trots relativt goda sökresultat vad det inte många abstracts som lästes. Efter att ha läst 

titlarna i sökresultaten kunde majoriteten väljas bort då de inte berörde intresse–

området för denna studie. Att läsa titlarna gav tillräckligt med information att förstå att 

många av studierna lyfte elevperspektiv, högre utbildningar, kamrat- eller 

självbedömningar eller sjuksköterskeperspektiv. Vissa titlar var inte lika lätta att bedöma 

innehållet på, utan det framkom efter att ha läst abstract att de inte passade in för 

studien. Några sökkombinationer visade sig även ge samma resultat som tidigare 

sökningar.  

Den litteratur som valdes att fördjupas i efter sökning i Summon tydliggörs i tabell 2. 
 

Tabell 2. Beskrivning av vald litteratur med titel, författare och år, vilken typ av sökning som gjorts 

samt vilken typ av vetenskaplig litteratur det är.  

Titel (författare, år) Sökning Typ av vetenskaplig 
litteratur 
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Redskap för lärande? Återkoppling i 
samhällskunskap på gymnasiet 
(Grönlund 2011) 

A Licentiatuppsats 

 

Det var få resultat som kom att behandlas efter sökningarna i Summon, vilket 

tydliggjorde att det var svårt att finna svensk forskning. Därför beslöt jag mig att prova 

genomföra en sökning i SwePub för att se om det fanns fler resultat att hämta där. I 

SwePub gjordes sökningar med avgränsningarna fritt online samt refereegranskat.  

Sökning i SwePub (tabell 3) utifrån sökorden:  

1) Återkoppling, 2) lärare, 3) skriftlig, 4) bedömning och 5) lärande 6) feedback 

Tabell 3. Beskrivning av valda sökord, antal träffar, lästa abstract och vald litteratur. 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Lästa abstract Vald litteratur 

A 1 15 3 0 
B 1 AND 2 3 1 0 
C 3 AND 1 1 0 0 
D 1 AND 4 3 0 0 
E 1 AND 5 7 1 0 
F 6 AND 2 1 1 0 
G 2 AND 4 11 3 1 

 

I sökningen i SwePub fick jag ännu färre resultat än vad som framkom vid sökningen i 

Summon. Även här var det lätt att urskilja genom att läsa titlarna att resultaten inte var 

relevant för studien. Flera träffar handlade om kamratbedömning, nätutbildning samt 

studier på forskarnivå. Andra var väldigt långt ifrån studiens syfte och handlade om 

callcenter och byggnationer.  

Den litteratur som valdes att fördjupas i efter sökning i Swepub tydliggörs i tabell 4. 

Tabell 4. Beskrivning av vald litteratur med titel, författare och år, vilken typ av sökning som gjorts 

samt vilken typ av vetenskaplig litteratur det är. 

Titel (författare, år) Sökning Typ av vetenskaplig 
litteratur 

Uppfattningar och upplevelser av bedömning 
i grundskolan (Törnvall 2001) 

G Licentiatavhandling  
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Då det var få resultat som uppkom efter sökningarna i SwePub och Summon så gjorde 

jag bedömningen att jag även måste söka internationell forskning, och det gjordes i 

databasen ERIC. Sökorden översattes till engelska och då blev det efter en provsökning 

tydligt att andra ord och formuleringar var mer användbara. De sökord som användes 

var: assessment for learning, formative feedback, feedback response, formative assessment, teacher och 

perception. Då ERIC är en stor databas som innehåller väldigt mycket material blev det 

tydligt att avgränsningar måste göras för att få fram rimligt många träffar. De 

avgränsningar som gjordes var: elementary education och feedback (response). Det 

blev även lättare att få mer preciserade träffar genom att kombinera tre sökord 

tillsammans. Jag tog även hjälp av en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna för att få 

hjälp med mina sökningar. Vid träffen framkom tips om sökningar på ERIC och vilka 

sökord som kunde vara relevanta att använda.  

Sökning i ERIC (tabell 5) utifrån de kominerade sökorden:  

1) Assessment for learning AND primary school AND formative feedback, 2) 

feedback AND teacher AND perception. Avgränsningar: elementary 

education, feedback response, 3) feedback response AND formative 

assessment 
 

Tabell 5. Beskrivning av valda sökord, antal träffar, lästa abstract och vald litteratur. 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Lästa abstract Vald litteratur 

A 1 23 5 4 
B 2 47 8 1 
C 3 36 8 2 

 

I likhet med sökningarna i Summon och SwePub valdes många verk bort efter läsning 

av titlar och/eller abstract. De som föll bort var inte relevant för studien, en del var inte 

granskade och flera resultat blev samma eller väldigt lika vid flera sökningar. Den 

litteratur som valdes att fördjupas i efter sökning i ERIC tydliggörs i tabell 6: 

Tabell 6. Beskrivning av vald litteratur med titel, författare och år, vilken typ av sökning som gjorts 

samt vilken typ av vetenskaplig litteratur det är. 

Titel (författare, år) Sökning Typ av 
vetenskaplig 
litteratur 
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Teachers’ Views of Their Assessment Practice (Atjonen 
2014) 

A Academic journal 

The Motivational Paradox of Feedback: Teacher and 
Student Perceptions (Murthagh 2014) 

A Journal Articles; 
Reports - Research 

Feedback during active learning: elementary school teachers’ 
beliefs and perceived problems (van den 
Bergh;Ros;Douwe 2013) 

A Journal Articles; 
Reports – Research 

Exploring Primary School Teachers'  Conceptions of 
" Assessment for Learning"  (Rosdinah Abdul; Jainatul 
Halida 2014) 

A Journal Articles; 
Reports - Research 

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

B Journal Articles; 
Reports - Evaluative 

Formative Feedback in a Malaysian Primary School ESL 
Context (Sedigheh Abbasnasab Sardareh 2016) 

C Academic Journal 
Journal Articles; 
Reports - Research 

Engaging Professionals: Investigating in Service Teachers 
Use of Formative Classroom Assessment (Muhammad 
Arshad Tariq 2013) 

C Journal Articles; 
Reports - Research 

 

4.2.2. Manuell sökning  

Vid databassökningen påträffades ett antal examensarbeten och övrig litteratur som ej 

användes men gav ett underlag för den manuella sökningen. Det har gjorts sökningar 

på specifika forskare eller författare till vetenskapliga artiklar, samt sökningar på 

specifika namn på olika artiklar. Vilka verk som innefattades i den manuella sökningen 

presenteras i tabell 7.  

 

Tabell 7. Beskrivning av vald litteratur med titel, författare och år samt vilken typ av vetenskaplig 

litteratur det är. 

Titel (författare, år) Typ av vetenskaplig litteratur 

Assessment Discorses in Mathematics Classrooms: A 
Multimodal Social Semiotic Studie (Lisa Björklund 
Boistrup 2010) 

Doktorsavhandling 
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Även här fanns det till en början flera verk men som föll bort efter att jag läst dessa då 

flertalet var en sammanfattning av tidigare forskning kring ämnet feedback eller inte 

innehöll någon egen forskning och därmed inte matchade mina urvalskriterier. 

 

4.3. Urval och avgränsningar 

Vid en litteraturstudie bör etiska aspekter gällande främst urval och presentation av 

resultat övervägas innan arbetet påbörjas, fusk och ohederlighet får inte förekomma. 

Det är enligt Eriksson Barajas m.fl. viktigt att välja studier där noggranna etiska 

överväganden har gjorts eller studier som fått tillstånd från en etisk kommitté. Det är 

även viktigt att redovisa alla resultat som framkommit, även om dessa inte 

överensstämmer med forskarens egen åsikt. Alla artiklar som ingår i studien ska 

redovisas och även arkiveras på ett säkert sätt i tio år (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 

69–70).  

 

Endast avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter har lästs. Dessa har varit så 

kallade peer-reviewed, alltså granskade av sakkunniga. Det är endast vetenskapligt 

material som är granskat som är tillåtet att använda vid en litteraturstudie (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s. 70). När artiklar är peer-reviewed så har dessa genomgått en 

vetenskaplig granskning av experter inom det givna området. Reliabiliteten blir därför 

hög då artiklarna måste granskas innan dem beviljas för publicering och blir tillgängliga 

i vetenskapliga tidskrifter eller databaser (2013, s. 61–62). Ett annat kriterium har varit 

att hela texten funnits tillgänglig via internet. Litteraturen valdes utifrån hur väl 

innehållet stämde överens med studiens syfte. För att hitta relevant litteratur har 

sökningar skett i tre olika databaser: ERIC, SwePub och Summon. Genom att söka i 

dessa databaser möjliggjordes möjligheten att finna både svensk och internationell 

relevant forskning. Till en början gjordes även sökningar i DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) och Libris, men då dessa sökträffar inte gav något ytterligare 

resultat än de jag redan hittat så valdes dessa databaser att uteslutas.  

 

En avgränsning som fanns med i början av sökandet var att endast ta med texter som 

behandlade feedback på skriftliga arbeten i ämnet svenska i årskurs 4-6. Efter att ha 

genomfört sökningar så framkom det att forskning inom området är begränsat, så 

därför breddade jag min sökning genom att innefatta flera ämnen som berörde 
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feedback. Utöver detta valde jag även att ändra årskurs avgränsningen 4-6 till att istället 

beröra hela grundskolan.  

 

Efter databassökningarna granskades litteraturen för att säkerställa att vald litteratur 

överensstämde med studiens syfte. Den valda litteraturens abstract lästes igenom igen 

för att säkerställa att de var relevant för studien. Sedan lästes de valda verken igenom 

för att kontrollera att dessa stämde överens med studiens syfte.  

 

4.4. Bearbetning av data  

Efter att relevanta studier valts ut delades resultaten upp i kategorierna innehåll och 

form. I kategorin innehåll har jag valt att göra några underkategorier för att göra det 

mer tydligt, och för att det var dessa resultat jag fick fram av de verk jag tagit del av. Jag 

har därför valt lärandemålsinriktat innehåll som innebär att ge feedback kopplat till 

lärandemålen, uppgiftsinriktat innehåll som innebär att ge feedback inriktad mot 

uppgifterna i form av exempelvis poäng, samt personinriktat innehåll som kan visa sig 

genom exempelvis beröm. I kategorin form har jag valt att lägga underkategorin 

skriftligt, då syftet med studien är att få kunskap om hur lärare använder skriftlig 

feedback för att främja elevers lärande. I formen skriftligt visar sig smileys vara en vanlig 

form att ge feedback på elevers skriftliga arbeten. Denna uppdelning är komplex 

eftersom innehåll och form inte kan förekomma utan varandra, men bidrar till att göra 

studiens resultat så tydligt som möjligt.  

Jag har valt Black och Wiliams (1998) tankar om formativ bedömning som teori för att 

tolka mina resultat. Detta trots att formativ bedömning kanske inte kan ses som en 

renodlad teori. Konceptet formativ bedömning är tillräckligt omfattande beskrivet för 

att mina resultat ska kunna ställas mot det i en jämförelse. Därigenom kan jag dra 

slutsatser huruvida resultaten i litteraturstudien stämmer överens med, motsäger eller 

kompletterar Black och Wiliams (1998) beskrivningar av de tre viktiga frågorna Var är 

jag? Vart ska jag? Hur tar jag mig dit? inom formativ bedömning.  
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten utifrån innehåll och skriftlig form. Innehåll 

delas in i lärandemålsinriktat, uppgiftsinriktat respektive personinriktat innehåll, dessa 

indelningar har gjorts efter att ha tagit del av resultaten och kategoriserat dessa.  

 
5.1. Typ av feedback lärare ger 

5.1.1. Innehåll 

I min undersökning har jag kommit i kontakt med olika typer av feedback som lärare 

ger. Jag har valt att dela upp avsnittet i lärandemålsinriktat innehåll, uppgiftsinriktat 

innehåll samt personinriktat innehåll.  

 

5.1.1.1. Lärandemålsinriktat innehåll 
 
Murtagh har genomfört en studie i England där två lärare medverkat genom både 

intervjuer och observationer. Det framkom i studien att lärarna anser att det är viktigt 

att ge skriftlig feedback som är relaterat till lärandemål för att motivera eleverna. En av 

lärarna menade att ge feedback kopplat till lärandemålen gör det tydligt för eleverna 

vad de kan och inte kan göra vilket ger en positiv påverkan på deras självkänsla och 

motivation (Murtagh 2014, s. 529–530). Den andra läraren sa även att det är en stor 

uppgift att ge feedback till varje elev, men att fokus ligger på lärandemålen (2014, s. 

531).  Att ge feedback som är målinriktat är något som vissa lärare anser är viktigt, och 

det har visat sig att ungefär en fjärdedel av lärarna som ingick i en studie ansåg att den 

typen av feedback är viktigast (van den Bergh, Ros & Beijaard 2013, s. 523). 

 
5.1.1.2. Uppgiftsinriktat innehåll 

Flera lärare ger feedback som är inriktad mot uppgifterna eleverna genomfört. Den 

feedbacken ges oftast efter ett genomfört prov där resultaten är lätta att redovisa i 

siffror. Eleverna får då sitt provresultat, och ibland även en kommentar om sin 

prestation i form av allmän nivå som kan bestå av ”medel”, ”under medel” och ”över 

medel”. Dessa uttryck används främst på mellanstadiet, men förekommer även på 

lågstadiet (Törnvall 2001, s. 158).  

Att det är relativt vanligt att ha uppgift i fokus har Grönlund kommit fram till genom 

observationer samt intervjuer vid en skola, där alla granskade skrivningar innehöll 
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feedback inriktad på uppgift. Den feedback som gavs var av olika former, det kunde 

antingen vara genom poäng där eleven får veta om svaret/uppgiften bedömts korrekt 

eller mindre korrekt. Korrektheten i arbetet kunde även presenteras genom bokstaven 

R (korrekt) eller V(icke korrekt), streck och frågetecken förekom också. Den vanligaste 

formuleringen var dock kommentarer som ”ok”, ”bra” eller ”mycket bra”, även mer 

kritiska kommentarer som ”tyvärr fel och för kort” förekom, om än mindre vanliga 

(Grönlund 2011, s. 63).  

Lärare ger även feedback på pågående arbeten för att eleverna ska få möjligheten att 

förbättra sitt arbete (Grönlund 2011, s. 68). Ett liknande sätt att arbeta är att ge feedback 

tillsammans med riktlinjer för hur eleverna kan förbättra sitt arbete. Trots denna önskan 

om ett sådant arbete med feedback visade det sig ändå vara vanligare med 

värderande/dömande feedback än beskrivande och konstruktiv feedback (Rosdinah 

Abdul & Jainatul Halida 2014, s. 74).  

 
5.1.1.3. Personinriktat innehåll 

I en intervju med en lärare i en studie som Murtagh genomfört framkom det att det att 

lärarna ansåg att det var viktigt med feedback och att om de gör markeringar i elevernas 

arbeten så påverkar det deras självkänsla (Murtagh 2014, s. 531). Lärarna gav oftast 

feedback som inte bidrog med någon information som eleverna kunde använda sig av 

för att komma vidare i sitt lärande, kommentarerna var istället riktade mot eleverna 

som person. Lärarna ansåg att de måste kommentera varje arbete för att motivera 

eleverna (2014, s. 531). I en studie genomförd i Malaysia visade det sig att lärarna främst 

gav feedback till eleverna genom beröm. Lärarna berömde eleverna varje gång de 

svarade rätt på en fråga eller när de gjort färdigt något arbete (Sardareh 2016, s. 3). En 

lärare sa vid en intervju att alla människor gillar komplimanger, alla människor behöver 

beröm för att fortsätta, vilket är viktigt att tänka på när man ska ge feedback (Sardareh 

2016, s. 3). Atjonen har också intervjuat lärare där det även här framkom att lärarna 

ansåg att feedback är viktigt för elevernas motivation. Feedback inriktat mot eleven kan 

påverka dess motivation, attityd och självförtroende positivt (Atjonen 2014, s. 250).  

Lärarnas perspektiv på användning av feedback som är inriktad mot elevernas förmågor 

(du läser väldigt bra, du är väldigt duktig på att läsa) och feedback som är inriktad mot 

elevernas insats (du anstränger dig mycket för att läsa bra, du har jobbat mycket med 
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din läsning) var varierande i en studie som Burnett och Mandel genomfört. Två av 

lärarna ansåg sig använda båda typerna av feedback lika mycket i deras klassrum. En 

lärare ansåg att en elev med god akademisk förmåga behövde feedback riktad mot dess 

insats för att få eleven att komma vidare, medan en annan lärare använde termerna 

”förmåga” och ”insats” med eleverna och gav beröm för både akademiska och sociala 

responser. En lärare upplevde att om de endast använde feedback på elevernas 

förmågor så var det inte alla elever som kunde få beröm. Huruvida lärarna använder 

olika typer av feedback beror även på elevernas ålder. Ju äldre eleverna blir, ju mer 

akademiskt fokuserade blir de och då passar det bäst med feedback på deras förmågor 

(Burnett & Mandel 2010, s. 149).   

 
5.1.2. Skriftlig form 

Tariq har genom en studie visat att lärarna i Pakistan till 76,4% använder skriftlig 

feedback till eleverna. Medelvärdet visar att det är den vanligaste typen av feedback som 

lärarna använder sig av (Tariq 2013, s. 321).  

 

I en studie som genomförts visade det sig att lärarna främst använder markeringar, 

smileys eller kortare utvärderande feedback till eleverna som inte riktas mot 

uppgiftsspecifika lärandemål (Murtagh 2014, s. 524). Även Atjonen visar att lärare ofta 

använder smileys i sin feedback till eleverna för att beskriva deras styrkor och svagheter 

(Atjonen 2014, s. 250). Murtagh har även kommit fram till att det skriftliga materialet 

som analyserats sällan innehöll feedback riktad mot lärandemålen, utan användes för 

att uppmärksamma felaktigheter i elevers stavning, grammatik samt skiljetecken 

(Murtagh 2014, s. 526). En lärare säger i en intervju att skriftlig återkoppling är extremt 

viktigt, men att det är svårt att få till det bra då det är sådan tidsbrist i arbetet (Murtagh 

2014, s. 532).  

 

Lärare har vid intervjuer sagt att feedback på skrivningar är tidskrävande, men det är 

viktigt för eleverna och det är värdefullt att kommentera rikligt för att eleven ska 

uppmuntras att fortsätta sin utveckling och för att förstå vilka eventuella fel de gjort. 

Några lärare anser att kommentarer ibland kan ses som överflödiga då det kan vara 

svårt att få eleverna att använda sig av dem (Grönlund 2011, s. 61–62).  
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Lärare har uttryckt att feedback bör vara konkret och tydlig och kan fokusera på flera 

olika saker; innehållet i uppgiften, elevernas sociala inlärningsförmåga och bearbetning 

av uppgiften (van den Bergh, Ros & Beijaard 2013, s. 523).  
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6. Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter 

diskuteras i termer av trovärdighet och pålitlighet. Därefter följer en resultatdiskussion 

där studiens syfte besvaras och ställs i relation till Skolverkets texter och teorier om 

formativ bedömning. Avslutningsvis sammanställs slutsatser utifrån studien och förslag 

ges på vidare forskning.  

6.1. Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens metod på ett kritiskt sätt. Eriksson Barajas m.fl. 

(2013, s. 168–169) skriver att man bör diskutera studiens urval, eventuella 

begränsningar, möjligheten att generalisera resultaten samt hur heltäckande studien 

varit. Under arbetets gång har flera svårigheter dykt upp. Inledningsvis i denna studie 

uppstod svårigheter med att precisera sökord för att påbörja en databassökning, då det 

kändes som en stor utmaning att bestämma sökord som ringade in det specifika 

området.  

 

Vidare visade det sig att svensk forskning var begränsad inom området, vilket gjorde 

att internationell forskning inkluderades för att få en tydligare inblick i vad forskning 

säger om studiens syfte. Det var även svårt att finna forskning som rörde elever i 

åldersgruppen 10-12 år i ämnet svenska, som ursprungligen söktes, därför utvidgades 

studiens intresse till att röra elever i hela grundskolan och ämnet svenska ströks. 

Grundskola användes inte som ett sökord då träffarna ändå blev så få. Om sökningarna 

hade avgränsats till grundskolan fanns risken att viss forskning uteblivit. I den 

internationella databasen ERIC gjordes ändå avgränsningen ”elementary education”, 

då det gick att precisera mer än i andra databaser, eftersom det finns mer forskning i 

ERIC.   

 

Efter databassökningarna granskades litteraturen för att säkerställa att vald litteratur 

överensstämde med studiens syfte. Det var lite problematiskt att säkerställa att alla 

artiklar och avhandlingar i den här studien uppfyllde alla etiska krav då inte alla 

författare förtydligade vilka etiska överväganden de gjort. Däremot var det möjligt att 

utläsa att varje deltagare i studierna vad anonymiserade, då de flesta använde fingerade 

namn som tydliggjordes av författaren. Att ändå använda studier som inte tydligt 
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redovisade etiska krav bedömdes vara nödvändigt för att få ett underlag för den här 

studien, då det finns väldigt lite forskning kring studiens intresseområde. Det finns inga 

krav på antalet verk som ska ingå i en litteraturstudie men man bör påträffa all den 

litteratur som är aktuell inom det område som valts, vilket dock är svårt att uppnå 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 31). 

 

Studiens svagheter är att den innefattar ett fåtal svenska forskningsresultat men 

innehåller flera internationella resultat. Detta får som följd att resultatet inte med 

säkerhet kan överföras till den svenska skolan och det som utspelas där. Men det ger 

istället en styrka i och med att det har visat sig att flera forskningsresultat tyder på 

samma resultat. Dock blev ändå resultatet kring skriftlig form tunt. Kanske kunde 

resultatet ha blivit fylligare om avgränsningen i Eric (elementary education) inte gjorts. 

Dock var avgränsningen nödvändigt för att precisera sökresultaten då det blev många 

irrelevanta träffar utan avgränsningen. En annan svaghet är att det saknas ett etablerat 

begrepp utan det finns istället många begrepp som kan användas istället för feedback, 

det kan vara återkoppling, respons, feed forward och så vidare som även används på 

olika sätt. Det kan ha gjort att studier har missats som har använt ett annat begrepp än 

de som jag använt vid mina sökningar vilket därmed kan påverka studiens pålitlighet. 

Jag anser ändå att en av studiens styrkor är att datasökningen som gjorts har genomförts 

på ett noggrant sätt med flera prövningar av sökord samt genom en noggrann beskriven 

urvalsprocess. Studien är därmed replikerbar.  Detta får som följd att det resultat som 

redovisats ändå genomsyras av validitet då materialet som ingår i studien varit peer-

reviwed samt relevant för studiens syfte och frågeställning. Reliabiliteten i studien stärks 

då arbetsprocessens metod, etiska aspekter och tillvägagångssätt beskrivits noggrant 

vilket ökar möjligheten för någon annan att genomföra studien igen på samma sätt 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 103).  

 

6.2. Resultatdiskussion  

I det här avsnittet kommer resultaten för frågeställningen att diskuteras utifrån 

litteraturen som presenterats i bakgrunden. Avsnittet kommer följa samma ordning 

som resultatet. Först presenteras syftet och om det blivit besvarat. 
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Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare använder skriftlig feedback för att 

främja elevers lärande i grundskolan. Följande frågeställning ska besvaras: 

• Vilken typ av feedback, sett till innehåll och form, ger lärare till elever?  

Resultatet visar att lärare använder olika typer av feedback med olika innehåll. Det är 

dock inte många lärare som använder feedbacken föra att främja elevers lärande i 

skolan, utan det handlar många gånger snarare om att ge poäng, kortare omdöme eller 

beröm som inte syftar på fortsatt lärande utan är riktat mot eleven som person.  

6.2.1. Lärandemålsinriktat innehåll  

Att ge feedback som är inriktad mot lärandemål anses vara viktigt för lärarna i en studie 

som Murtagh genomfört. Lärarna sa att det är viktigt att ge skriftlig feedback som 

relaterar till lärandemål för att motivera eleverna och det gör det tydligt för eleverna 

vad de kan och inte kan vilket ger en positiv påverkan på deras självkänsla och 

motivation (Murtagh 2014, s. 529–530). Även lärare i en studie som van den Bergh, 

Ros och Beijaard gjort menade att feedback med fokus mot lärandemål var viktigt 

(Bergh, Ros & Beijaard 2013, s. 523). Skolverket menar att lärare ska utvärdera varje 

elevs kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven (Skolverket 2011a, s. 18). 

Vidare menar de även att feedback kan bidra till att eleven värdesätter lärandet mer 

(Skolverket 2011a, s. 22), vilket kan kopplas ihop med resultaten ovan. Bedömning kan 

påverka elevernas motivation och självbild både positivit och negativt beroende på hur 

bedömningen sker. Ger lärarna eleverna en bedömning som syftar till att utveckla 

eleverna blir responsen hos eleverna ”jag kan, vill, vågar”. Är bedömningen istället i 

form av att döma och/eller fördöma blir responsen istället ”jag kan inte, vill inte, vågar 

inte” (Skolverket 2011b, s. 15). Det är svårt att urskilja i resultatet hur lärarna gav denna 

typ av feedback till eleverna, men att tanken är att motivera eleverna att utvecklas 

ytterligare vilket är fullt möjligt om feedbacken är utvecklande och inte dömande med 

endast ett resultat av vad de kan och inte kan. Som jag ser det så är det klokt att ge 

feedback mot lärandemålen, så länge innehållet är informativt, då det är dit eleverna ska 

nå.  

Kopplar jag detta resultat till den formativa bedömningen så är frågan om 

nyckelfrågorna: var är jag/vi? vart ska jag/vi? hur tar jag/vi/mig/oss dit? (Kornhall 

2014, s. 169) är besvarade. Att ge feedback som innehåller information vad eleven kan 

och inte kan tolkar jag är samma sak som att ta reda på vart eleverna befinner sig i 
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nuläget och att sen koppla det till lärandemål är att förtydliga vart eleverna ska. Den 

sista frågan som innefattar hur eleverna når målet är inte besvarad i detta resultat. Att 

använda sig av formativ bedömning är att genom feedback hjälpa eleven att minska 

gapet mellan nuvarande kunskap och kunskapen som ska nås (Black & Wiliam 1998). 

Detta verkar lärarna utifrån studiens arbeta med när de återkopplar till de lärandemål 

som ska uppnås, därför anser jag att lärarna uppnår kriterierna för ett arbete med 

formativ bedömning även om de inte besvarar alla nyckelfrågor.  

6.2.2. Uppgiftsinriktat innehåll  

I Törnvalls (2001) studie framkom det som presenterats i resultatdelen att flera lärare 

ger uppgiftsinriktad feedback till eleverna där de får siffror och ibland ett 

prestationsbetyg. Även Grönlund (2011) kom fram till uppgiftsinriktad feedback var 

ett vanligt förekommande och lärarna vid skolan som studerades använde ofta poäng 

eller genom bokstäverna R (korrekt) eller V (icke korrekt). Denna typ av feedback har 

karaktärsdragen för en summativ bedömning då det är den slutgiltiga produkten som 

bedöms för att kontrollera om lärande har skett eller inte (Granekull 2016, s. 22). Detta 

är den typ av feedback jag är mest bekant med efter att ha genomfört flera VFU-

perioder. Lärarna har fokus på slutprodukten och sätter poäng eller betyg och ger inte 

någon information om hur eleven ska gå till väga för att komma vidare i sitt arbete. För 

att ge feedback som stödjer lärande krävs det att den är framåtblickande och innehåller 

information som eleven kan använda för att komma vidare (Skolverket 2011b, s. 20), 

något som inte uppfylls i att endast ge poäng eller bokstäver som feedback. Här anser 

jag att lärare behöver få större inblick i hur feedback påverkar elevers lärande för att 

kunna ändra sitt mönster. Vad jag har förstått utifrån vad lärare på min VFU-skola har 

berättat så är det främst tidsbristen som gör att de inte ger mer utvecklad feedback utan 

stannar vid poängsättning eller korta kommentarer och det är synd att det ska behöva 

vara så. En förändring inom skolan och dess tyngdpunkt bör fördelas på ett annorlunda 

sätt för att lärarna ska få tillräckligt med tid till detta viktiga arbete.  

Vissa lärare i resultatet ger ändå feedback på pågående arbeten för att eleverna ska få 

möjligheten att förbättra sitt arbete (Grönlund 2011, s. 68). Ett liknande sätt att arbeta 

är på att ge feedback och med det även riktlinjer för hur eleverna kan förbättra sitt 

arbete. Trots denna önskan om ett sådant arbete med feedback visade det sig ändå vara 

vanligare med värderande/dömande feedback än beskrivande och konstruktiv 
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feedback (Rosdinah Abdul & Jainatul Halida 2014, s. 74). Här visar lärarna en önskan 

om att arbeta formativt för att utveckla elevers arbete och föra deras lärande vidare 

men att detta inte uppnås. Att ge dömande feedback till eleverna ger ingen information 

hur eleverna ska för att föra lärandet framåt, utan det ger istället effekten att eleverna 

känner att de inte kan, inte vill och inte vågar (Wiliam 2013, s. 134, Skolverket 2011b, 

s. 15). Att ge dömande feedback till eleverna anser jag är samma sak som att ta död på 

deras motivation. Motivation är något som är ett återkommande ämne i samband med 

elevers lärande, och det är något som varje lärare bör tänka på i sin undervisning för att 

lyckas med de mål skolan har.  

Ställer jag detta resultat mot den formativa bedömningen så är det inte många kriterier 

som uppfylls. Att ge ett betyg, sätta poäng eller bokstäver som rätt eller fel är inte att 

hjälpa eleven att minska gapet mellan nuvarande kunskap och den kunskap som ska 

uppnås (Black & Wiliam 1998). Det svarar bara på frågan var är jag/vi? Men ger ingen 

ytterligare information om vart eleverna ska eller hur de tar sig dit (Kornhall 2014, s. 

169). Det är endast några lärare i Grönlunds studie som ger feedback på pågående 

arbeten för att eleverna ska få möjligheten att förbättra sitt arbete (Grönlund 2011, s. 

68). Det är det enda resultaten i detta avsnitt som är i närheten av den formativa 

bedömningens krav.  

6.2.3. Personinriktat innehåll  

I Murtaghs (2014) studie framkom det att lärarna oftast gav feedback som var riktat 

mot eleverna som person och Sardareh kom fram till att flera lärare gav personinriktad 

feedback i form av beröm. Lärarnas motivering till att ge främst beröm var att alla 

människor gillar komplimanger och att alla människor behöver beröm för att fortsätta 

(Sardareh 2016, s. 3). Detta kan jag hålla med om till viss del. Men det är enligt mig 

skillnad på beröm och utvecklande feedback. Jag tror att det kan bli problem för 

eleverna i framtiden om den enda feedback de stött på är personinriktad. Vad händer 

när eleven möter konstruktiv kritik på ett arbete? Är man bara van vid att få beröm eller 

liknande tror jag att det blir svårt att ta kritik, som är ämnat för att hjälpa, på ett bra 

sätt. Lärarna som ingick i Atjonens (2014) studie ansåg att det är viktigt med 

personinriktad feedback för att öka elevernas motivation och självförtroende.  

Enligt Skolverket är det främsta uppdraget skolan har är att främja lärande och det är 

därför viktigt att det finns en god lärande- och utvecklingsmiljö i skolan. Varje elev ska 
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få känna vilja och lust till att lära samt få uppleva tillfredsställelsen av att komma vidare 

i lärandet och övervinna svårigheter (Skolverket 2011a, s. 9–10).  I en artikel från Dagens 

Nyheter som heter ”Tre vägar till bättre feedback” står det att ”Alla behöver feedback. 

Att bli sedd och få respons på hur man presterar (och beter sig) är förutsättningen för 

att kunna utvecklas och bli bättre” (Askeberg 2008). Men att ge elever beröm är inte 

särskilt effektivt för deras lärande, även om det är ett vanligt fenomen (Hattie & 

Timperley 2007, s. 102). Att ge effektiv feedback är bättre att ge till eleverna än beröm. 

För att feedbacken ska vara effektiv krävs det att den är saklig och hör till ett 

sammanhang (Wiliam 2011), vilket jag inte anser att feedbacken är när man endast ger 

beröm då den inte ger någon information om vilka mål som ska uppnås med någon 

uppgift. Att feedbacken är saklig och hör till ett sammanhang är ett krav för att 

feedbacken ska vara värdefull och stödjande för elevers lärande (Hattie & Timperley 

2007). Jag tror snarare att det är viktigt att hitta en balans i arbetet med feedback, att 

kunna ge både personinriktad feedback, men även feedback som syftar till att hjälpa 

eleven framåt i sitt lärande, för att den feedback som ges överhuvudtaget ska kunna ses 

som effektiv.  

Ställer jag detta resultat mot den formativa bedömningen är det inte ett enda kriterium 

som uppfylls. Att ge personinriktad feedback besvarar inte frågan om vart eleven 

befinner sig, vart eleven ska och inte heller hur eleven ska ta sig dit (Kornhall 2014, s. 

169). Att ge denna typ av feedback hjälper inte eleven att minska gapet mellan 

nuvarande kunskap och den kunskap som ska nås (Black & Wiliam 1998).  

6.2.4. Skriftlig form 

Många lärare, så många som 76.4%, använder sig av skriftlig feedback till eleverna efter 

en studie som Tariq (2013) gjort. Att redovisa skriftlig feedback till eleverna är en viktig 

del av en lärares arbete. Det är lärarens skyldighet att utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven och därefter redovisa detta 

muntligt (Skolverket 2011a, s. 18). Att lärare ser skriftlig feedback som extremt viktigt, 

men att lyckas med en bra feedback ses samtidigt som en stor utmaning med tanke på 

tidsbristen visade sig i den studie som Murtagh (2014, s. 532) genomförde.  

Att flera lärare använder sig av smileys i sin feedback till eleverna visade sig vara vanligt 

då både Murtagh (2014) och Atjonen (2014) redovisat detta i sina resultat. Att ge elever 

smileys som feedback täcker knappast de krav som finns på effektiv feedback då det är 
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svårt att med hjälp av smileys ge feedback som blir användbar för eleverna att komma 

vidare i sitt lärande. Feedback är en stor del av en lärares undervisning och det är genom 

den som läraren uppmuntrar eleverna att ta nästa steg i sitt lärande för att komma vidare 

ytterligare (Grettve, Israelsson & Jönsson 2014, s. 64). Det är viktigt att informationen 

som ges i samband med feedback är saklig och hör till ett sammanhang för att den ska 

vara effektiv (Wiliam 2011). Om feedbacken inte tydligt förmedlar hur och varför 

eleverna ska fylla det gap som finns mellan deras nuvarande kunskapsläge och målet, 

så är feedbacken heller inte användbar för eleverna och är då verkningslös. Feedbacken 

måste överensstämma med det mål som ska uppnås med varje uppgift för att den ska 

kunna vara värdefull och stödjande för elevers lärande (Hattie & Timperley 2007). 

Lärare vid en annan studie har uttryckt att feedback bör vara konkret och tydlig och 

kan fokusera på flera olika saker; innehållet i uppgiften, elevernas sociala 

inlärningsförmåga och bearbetning av uppgiften (van den Bergh, Ros & Beijaard 2013, 

s. 523). Detta stämmer bättre överens med kraven för användbar feedback.  

En annan intressant upptäckt i resultaten är att lärare har vid intervjuer sagt att feedback 

på skrivningar är tidskrävande, men det är viktigt för eleverna och det är värdefullt med 

rikligt kommenterande för att eleven ska uppmuntras att fortsätta sin utveckling och 

för att förstå vilka eventuella fel de gjort. Några lärare anser att kommentarer ibland 

kan ses som överflödiga då det kan vara svårt att få eleverna att använda sig av dem 

(Grönlund 2011, s. 61–62). Här ställer jag mig frågan om det är mängden kommentarer 

som spelar roll snarare än innehållet i kommentarerna. Lärare ska utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven och redovisa detta skriftligt till 

eleverna (Skolverket 2011a, s. 18). Men då vissa lärare samtidigt säger att 

kommentarerna ibland kan ses som överflödiga blir feedbacken inte heller användbar 

för att hjälpa eleverna vidare i sitt lärande. Eftersom det är genom feedback lärare kan 

uppmuntra elever att nästa steg i sitt lärande (Grettve, Israelsson & Jönsson 2014, s. 

64) så är det intressant att lärarna kommenterar rikligt trots att eleverna inte 

nödvändigtvis tar till sig den feedback de får.  

Kopplar jag resultatet mot den formativa bedömningen så är knappast smileys något 

som uppfyller kriterierna. Att ge markeringar eller kortare utvärderande feedback till 

eleverna (Murtagh 2014, s. 524) kan tyda på att försöka hjälpa eleverna vidare i lärandet 

och minska gapet mellan nuvarande kunskap och den kunskap som ska nås (Black & 

Wiliam 1998). Men att denna feedback som ges inte är inriktad mot uppgiftsspecifika 
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lärandemål (Murtagh 2014, s. 524) tar död på den tanken då det då inte handlar om 

något framåtriktande lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån vad som presentrats i den här studien är att det finns 

tre olika inriktningar inom typer av feedback, lärandemålsinriktat innehåll, 

uppgiftsinriktat innehåll samt personinriktat innehåll. Det finns olika mycket forskning 
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kring varje inriktning men det som alla har gemensamt är att det finns väldigt lite svensk 

forskning kring ämnet.  

Av de olika typerna av feedback var det inte många som visade sig använda feedback 

för att främja elevers lärande. Det var typen lärandemålsinriktad feedback som 

uppfyllde flest kriterier för den formativa bedömningen och därmed även innefattade 

den största delen av feedback för att främja elevers lärande. Lärarna verkar fokusera 

mer på antingen betyg eller feedback för att öka motivationen men brister med att 

tydliggöra de viktiga frågorna inom den formativa bedömningen  

• Var är jag/vi? 

• Vart ska jag/vi?  

• Hur tar jag/vi/mig/oss dit? (Kornhall 2014, s. 169).  

Inom den skriftliga formen fanns det något mindre resultat att redovisa. Det visade sig 

ändå att den vanligaste formen var att använda sig av smileys vid feedback till elever. 

Den största anledningen till det är att ge skriftlig feedback är tidskrävande för lärarna 

och därmed blir svår att genomföra på ett bra sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Förslag på vidare forskning  

Forskning jag har tagit del av har framförallt fokuserat på hur man kan och bör arbeta 

med formativ bedömning för att stödja elevers lärande men inte lika mycket hur den i 

praktiken används av lärare och svensk forskning har varit ytterst begränsat. Utifrån 



 

31 
 

resultatet i denna studie så anser jag att ytterligare forskning bör rikta sig mot svensk 

kontext, med ett lärarperspektiv på skriftlig feedback för att få en tydligare bild av hur 

lärare använder feedback. Vidare forskning skulle även kunna studera flera olika ämnen 

för att se om det finns någon skillnad i typ av feedback mellan dessa.  
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