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Abstract: 
Feedback är en stor del av lärares vardag och detta kan ske antingen muntligt eller 
skriftligt. Hur lärarna ger sin feedback kan i sin tur påverka elevernas lärande. 
Feedback är ett ständigt aktuellt ämne som ofta uppmärksammas i media och i 
skolvärlden vilket har gjort detta ämne intressant.  Syftet med denna studie har 
varit att få kunskap om hur lärare uppfattar och använder skriftlig feedback i 
arbetet med elever i årskurs 4–6 i ämnet svenska. För att få svar på studiens 
frågeställningar har fem lärare på olika skolor i en mellansvensk kommun 
intervjuats samt att skriftliga kommentarer från dessa har insamlats. Materialet har 
sedan analyserats med hjälp av Brookharts (2008) teorier om hur feedback kan ges 
i undervisningen. Resultatet visade att samtliga lärare anser att feedback är otroligt 
viktigt för elevers fortsatta lärande. Vidare var det synligt att hur lärarna ger 
feedback skiljer sig något åt samt att hur de säger sig använda feedback inte alltid 
överensstämmer med hur de faktiskt använder sig av skriftlig feedback till 
eleverna.  
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Skriftlig feedback, lärare, årskurs 4–6, mellanstadiet, svenskämnet. 
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1 Inledning  
Feedback är ett vanligt förekommande fenomen inom skolans värld och ett 
ständigt aktuellt ämne. Traditionellt sett har lärare ofta använt sig av prov med 
poäng/betyg som en kunskapskontroll av eleverna, vilket ses som en summativ 
bedömning som inte stödjer eleverna vidare i sitt lärande. Min erfarenhet är att när 
lärare endast använder sig av prov för att bedöma elevers kunskaper, tillägnar sig 
elever mestadels ytliga kunskaper som försvinner ut minnet en kort tid efter 
provtillfället. Sådan typ av bedömning är inte i enlighet med vad som kallas 
formativ bedömning. Istället bör elevers kunskaper bedömas och utvärderas i en 
process som syftar till att stötta dem till fortsatt lärande. Sådan typ av bedömning 
är formativ, vilket är nära sammankopplat med begreppet feedback.  
 
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 
sätt för läraren att uppnå detta är att ge värdefull feedback till eleverna som kan 
hjälpa eleverna vidare i sitt lärande. Enligt Skolverket är det viktigt att den 
feedback som ges är framåtblickande och ger värdefull information som eleven 
kan använda för att komma vidare i sitt lärande och därmed minska avståndet från 
nuvarande kunskapsnivå och den nivå eleven ska nå. Feedbacken ska innehålla 
förklaringar, exempel och olika förslag på aktiviteter som eleven kan använda sig 
av samt ske återkommande och ofta för att den ska vara värdefull. Att ge feedback 
kan även bidra till att eleverna värdesätter lärandet mer (Skolverket 2011b, s. 17–
22).  
 
I mitt examensarbete 1, som var en litteraturstudie, undersökte jag vilken typ av 
feedback lärare gav till elever. Resultatet visade att det inte var många lärare som 
använde feedbacken formativt för att stödja elevers lärande. Snarare användes 
bedömningen på ett summativt sätt genom att lärare poängsatt elevers 
prestationer/kunskaper. Feedback i form av beröm och smileys var också vanligt 
(se bl.a. Törnvall 2001; Grönlund 2011; Atjonen 2014). Det visade sig att 
forskningen kring ämnet var ytterst begränsad. Min egen erfarenhet kring feedback 
efter flera verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) pekar på samma sak. 
Lärare ger elever ofta skriftliga kommentarer, men dessa är många gånger korta 
kommentarer som ”bra” eller liknande eller ger bara information om antal poäng 
eller rätt/fel.  
 
Som en fortsättning av mitt första examensarbete kommer jag i denna empiriska 
studie att undersöka och redovisa hur lärares feedback till elever praktiskt tar sig 
uttryck i form av skriftliga kommentarer i ämnet svenska i årskurs 4-6. Studien 
kommer även undersöka hur lärare ser på sin feedback och i vilka former denna 
ges och hur de allmänt ser på feedback med hjälp av intervjuer.   
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2 Bakgrund  
I det här avsnittet beskrivs vad Skolverkets styrdokument säger om elevers 
kunskapsutveckling och lärande och hur läraren bör agera och bygga upp sin 
undervisning för att möjliggöra detta för eleverna. Avsnittet belyser även 
Skolverkets stödmaterial som behandlar bedömning och feedback. Slutligen ges en 
mer ingående förklaring av begreppen feedback, formativ och summativ 
bedömning samt andra viktiga begrepp för denna studie.  

2.1 Styrdokument 
Skolans främsta uppdrag är att främja varje elevs lärande och se till att varje elev 
stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. För att eleverna ska 
utveckla sitt lärande genom glädje är det viktigt att det finns en god lärande- och 
utvecklingsmiljö i skolan. Det är viktigt att skolan är en plats där eleverna kan 
känna sig trygga för att kunna utvecklas och känna en vilja och lust till att lära. 
Känslan av att skolan utgår från omsorg av individen, omtanke och generositet är 
en viktig del för elevernas välmående. Det är viktigt att varje elev får uppleva 
känslan av den tillfredsställelse som ges genom att göra framsteg, utvecklas och 
övervinna svårigheter (Skolverket 2011a, s. 9–10). Skolan ska även vara likvärdig. 
Det innebär inte att undervisningen sker på samma sätt överallt, eller att skolans 
resurser fördelas på samma sätt. Det betyder att undervisningen ska anpassas efter 
varje elevs förutsättningar och behov, då alla skolor har samma mål, men vägen dit 
kan se olika ut (Skolverket 2011a, s. 8). Lärarens skyldighet är därför att ta hänsyn 
till varje elev och dess behov samt 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 (Skolverket 2011a, s. 14). En annan 
viktig sak i lärares arbete är att utvärdera varje elevs kunskapsutveckling i 
förhållande till kunskapskraven och redovisa detta både muntligt och skriftligt till 
eleven (Skolverket 2011a, s. 18).  
 
I varje ämne finns ett antal förmågor som ligger som grund för lärarens bedömning 
av eleverna. I syftesformuleringen i svenskämnet står det skrivet att: 

 
”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom 
undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 
kommunicera och lära” (Skolverket 2011a, s. 247).  

 
2.2 Skolverkets stödmaterial 
Skolverkets stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem 
och möjligheter (2011b) finns tillgängligt som stöd för lärare när de ska genomföra 
bedömningar så att dessa blir rättvisa och likvärdiga. Materialet ger tips och råd 
kring hur man kan arbeta med bedömning för lärande, då det är viktigt att vid 
bedömning av elever att det sker på ett medvetet och pedagogiskt sätt (Skolverket 
2011b, s. 5). Det är elevernas kunskaper som läraren bedömer och detta sker 
utefter elevernas arbetsprestationer som antingen kan vara en pågående process 
eller en produkt av ett slutresultat. Det finns flera syften med bedömning och några 
är bland annat att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper samt återkoppla för 
lärande. För att skapa goda förutsättningar för lärande är det av stor vikt att läraren 
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använder bedömningen på ett medvetet sätt i undervisningen för att lyckas med 
detta (Skolverket 2011b, s. 6–7).  
 
Lärare kan använda resultatet av en bedömning på olika sätt. Används resultatet 
som ett betyg eller ett slutgiltigt omdöme har bedömningen en summativ funktion. 
Används resultatet istället som grund för att stödja eleven i att komma vidare i sitt 
lärande har bedömningen en formativ funktion. En summativ bedömning kan även 
användas i ett formativt syfte, som exempelvis nationella prov (Skolverket 2011b, 
s. 9).  
 
Att bedöma elever kan även påverka elevernas motivation och självbild både 
positivt och negativt beroende på hur bedömningen sker. Att ge en bedömning som 
har som mål att utveckla eleverna ger responsen ”jag kan, vill, vågar” hos 
eleverna. Att ge en bedömning som istället är i form av att döma och/eller fördöma 
blir responsen istället ”jag kan inte, vill inte, vågar inte” (Skolverket 2011b, s. 15). 
I materialet är det fokus på bedömning för lärande och fem nyckelstrategier som 
ska möjliggöra just detta lyfts fram, varav en är återkoppling. Det är viktigt att den 
återkoppling som ges möjliggör att eleven får verktyg att förminska avståndet 
mellan nuvarande förmåga och den förmåga som ska nås (Skolverket 2011b, s. 
17). Att ge återkoppling till elever är en möjlighet att stödja deras lärande, men då 
krävs det att återkopplingen är framåtblickande och innehåller information som är 
användbar för eleverna för att utveckla sitt lärande (Skolverket 2011b, s. 20).  
 
Enligt stödmaterialet utövar lärare en bra bedömningspraktik genom att de bland 
annat: 

• Utgår ifrån en tydlig uppfattning om ämnet och progressionen i ämnet i 
överensstämmelse med styrdokumenten.  

• 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.  

• Utvecklar former för att använda summativ bedömning formativt 
(Skolverket 2011b, s. 62).  

 
2.3 Feedback  
Feedback, även kallat återkoppling, är ett välkänt och välanvänt begrepp inom 
skolans värld. Enligt Hattie och Timperley är feedback information tillhandahållen 
av exempelvis en lärare gällande en elevs prestation eller förståelse. Informationen 
innehåller styrkor, svagheter och möjliga vägar framåt och syftet med feedback är 
att stötta elevens lärande så bra som möjligt (Hattie & Timperley 2007, s. 81). 
Feedback ska förse information som ges i relation till uppgiften eller arbets–
processen och syftar till att minska gapet mellan det som eleven redan har förstått 
och det som är målet för eleven att förstå (Hattie & Timperley 2007, s. 82). 
Wiliam har med stöd av Ramaprasad definierat feedback som ”Feedback is 
information about the gap between the actual level and the reference level of a 
system parameter which is used to alter the gap in some way” (Wiliam 2011, s. 4). 
Även Hirsh och Lindberg beskriver att feedback används för att stödja eleverna till 
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att komma vidare i sitt lärande och att feedback kan ses som synonymt med 
formativ bedömning (Hirsh & Lindberg 2015, s. 32). Även Grettve, Israelsson och 
Jönsson menar att det är genom feedback som eleverna kan uppmuntras till att ta 
nästa steg i sitt lärande och utvecklas vidare och arbetet kring detta är en stor del 
av en lärares vardag (Grettve, Israelsson & Jönsson 2014, s. 64). Genom att 
använda feedback ökar möjligheterna för att eleverna ska anstränga sig, deras 
motivation och engagemang ökar också då feedback är en stor del av elevers 
lärande (Hattie & Timperley 2007, s. 102). För att feedbacken ska vara effektiv 
måste informationen som ges vara saklig och höra till ett sammanhang (Wiliam 
2011). Feedbacken måste vara tydlig med att förmedla hur och varför eleverna ska 
fylla det gap som finns mellan nuvarande kunskapsläge och det kunskapsläge som 
ska nås, annars är feedbacken inte användbar för eleverna och blir då verkningslös. 
För att feedbacken ska vara värdefull för eleverna och möjliggöra ett stöd för deras 
lärande måste feedbacken överensstämma med målet som ska uppnås med varje 
uppgift (Hattie & Timperley 2007). Ger läraren kommentarer som endast 
innehåller information om vad eleven har misslyckats med eller vilka fel den har 
gjorts ger ingen information som kan hjälpa eleven vidare i sitt lärande, utan det är 
av stor vikt att feedbacken innehåller stöd för fortsatt lärande (Wiliam 2013, s. 
134).  

Att ge feedback kan låta ganska enkelt, men i verkligheten är det inte alltid så. Det 
finns alltid en stor risk att något misstolkas vid en interaktion mellan två parter. 
Det finns en risk att läraren tolkar det som eleven säger/skriver på ett sådant sätt 
som eleven inte tänkt sig. Det är även svårt att veta om den uppfattning som 
läraren har om en elevs kunnande stämmer överens med vad som faktiskt pågår i 
elevens huvud (Granekull 2016, s. 26). Att ge rätt typ av feedback är också en 
svårighet som lärare kan stöta på. Det är vanligt att ge eleverna beröm på personlig 
nivå, men det är inte särskilt effektivt för elevers utveckling. Enligt Hattie och 
Timperley finns det tre viktiga frågor som måste ställas av lärare och som bör ingå 
i en effektiv feedback ”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). Att ge eleverna beröm på personlig nivå svarar inte på någon av dessa 
viktiga frågor och är därför helt verkningslös (Hattie & Timperley 2007, s. 86).  

2.4 Formativ bedömning  
Att använda sig av formativ bedömning har visat sig verka positivt på elevers 
lärande och därmed har även intresset för formativ bedömning ökat kraftigt under 
de senaste åren (Kornhall 2014, s. 167). I arbetet med formativ bedömning är det 
först viktigt att ta reda på var eleven befinner sig i nuläget för att kunna stödja 
eleven vidare i sitt lärande, detta svarar på första nyckelfrågan som är ”var är 
jag?”. Nästa steg är att sätta upp ett tydligt mål som ska uppnås, som svarar på 
frågan ”vart ska jag?”. Slutligen ska läraren hjälpa eleven att nå målet genom 
passande återkoppling, som svarar på sista nyckelfrågan ”hur tar jag mig dit?” 
vilka är i samklang med de frågor som Hattie och Timperley (2007) beskriver ovan 
(Kornhall 2014, s. 169).  

Att arbeta med formativ bedömning på sättet som ovan stöds även av Black och 
Wiliam (1998). De beskriver att formativ bedömning är en bra metod att använda 
för att genom feedback hjälpa eleven att minska gapet mellan nuvarande kunskap 
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och den kunskapsnivå som ska uppnås. Läraren har en stor roll i elevers 
kunskapsutveckling och måste därför anpassa sin undervisning efter elevernas 
förutsättningar. Det är därför en god idé att använda den information som 
framkommer vid den formativa bedömningen för att utveckla undervisningen.  

2.5 Summativ bedömning 
En summativ bedömning har inte fokus på att ge feedback, utan det är den 
slutgiltiga produkten som bedöms för att kontrollera om eleven uppnått önskat 
lärande eller inte. Det är vanligt att använda sig av summativ bedömning för att 
summera en elevs kunskaper vid ett specifikt tillfälle, exempelvis i slutet av en 
kurs eller vid betygssättning (Granekull 2016, s. 22). Men den summativa 
bedömningen behöver inte helt utesluta formativa inslag, det är inte bedömningen i 
sig som avgör om den har en summativ eller formativ funktion utan det är hur 
bedömningen används. Använder man exempelvis ett provresultat efter en 
avslutad kurs som en form av diagnos till nästa kurs har den en formativ funktion 
(Eriksson & Henriksson 2012, s. 298).  

2.6 Kategoriseringar av feedback  

Under mitt examensarbete 1 så kunde jag kategorisera de olika typer av feedback 
som visade sig vara de vanligaste och dessa var lärandemålsinriktad, 
uppgiftsinriktad samt personriktad feedback. Dessa typer av feedback kommer att 
användas som begrepp även i denna studie.  

Lärandemålsinriktad feedback innebär att ge feedback kopplad till de lärandemål 
som finns. Uppgiftsinriktad feedback innebär att ge feedback inriktad mot 
uppgiften och dess innehåll. Personinriktad feedback innebär att ge feedback som 
är riktad till eleven som person, såsom beröm eller beskrivningar av elevens 
egenskaper.  
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3 Syfte och frågeställningar  
Denna studie syftar till att få kunskap om hur lärare uppfattar och använder 
skriftlig feedback i arbetet med elever i årskurs 4–6 i ämnet svenska. Studien drivs 
av följande frågeställningar: 
 

• Hur talar lärare om sitt arbete med skriftlig feedback? 
• Hur ger lärare skriftlig feedback till eleverna? 
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4 Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. Forskning inom området skriftlig feedback till elever i ämnet 
svenska i årskurs 4–6 är så gott som obefintlig. I detta avsnitt redovisas forskning 
som behandlar området men internationella studier samt andra ämnen än svenska 
har inkluderats. För att säkerställa att tillförlitligheten blir så hög som möjligt så är 
alla studier som inkluderats ”peer reviewed” vilket innebär att de är kritiskt 
granskade av sakkunniga före publicering. Presentationen av tidigare forskning 
sker i enighet med kategoriseringarna feedback inriktad mot lärandemål, feedback 
inriktad mot uppgifter, feedback inriktad mot person och skriftlig feedback.  
 
4.1 Feedback inriktad mot lärandemål  
En studie som genomförts i England visar att lärare anser att det är viktigt att ge 
skriftlig feedback som är relaterad till lärandemål för att motivera eleverna 
(Murtagh 2014, s. 529). En lärare berättade i en intervju att en sådan typ av 
feedback gör det tydligt för eleverna vad de kan och vad de inte kan vilket ger en 
positiv verkan på deras motivation och självkänsla. En annan lärare sa att det är en 
stor uppgift att ge feedback till alla elever och något som tar mycket tid att få till 
på ett bra sätt, men fokus ligger på lärandemålen (Murtagh 2014, s. 529-531). 
Även i en studie som genomförts i Nederländerna visade det sig att lärarna ansåg 
att feedback inriktad mot lärandemålen var den viktigaste typen att ge till eleverna 
(van den Bergh, Ros & Beijaard 2013, s. 523).  
 
4.2 Feedback inriktad mot uppgifter 
Att ge feedback som är uppgiftsfokuserad är relativt vanligt. I en studie som 
genomförts i Sverige visade det sig att alla granskade skrivningar innehöll denna 
typ av feedback (Grönlund 2011, s. 63). Lärarna kunde ge feedback genom poäng 
eller genom bokstäverna R (korrekt) eller V (icke korrekt), men även streck och 
frågetecken förekom. Dock var den vanligaste formuleringen kommentarer som 
”ok”, ”bra” eller ”mycket bra”, även kommentarer som ”tyvärr fel och för kort” 
förekom också (Grönlund 2011, s. 63).  

En annan studie som också genomförts i Sverige visar på att lärarna ofta ger 
feedback efter ett genomfört prov där resultaten är lätta att redovisa i siffror. 
Eleverna får sitt provresultat i siffror men även en kort kommentar om 
prestationen de utfört i form av ord som ”medel”, ”under medel” och ”över 
medel”. Dessa uttryck användes främst på mellanstadiet men visade sig även på 
lågstadiet (Törnvall 2001, s. 158).  

Vissa lärare ger även feedback på pågående arbeten för att på så sätt kunna hjälpa 
eleverna att förbättra sitt arbete och dess slutresultat (Grönlund 2011, s. 68). Lärare 
som deltagit i en studie gjort i Brunei Darussalam visade en önskan om att arbeta 
med att ge feedback tillsammans med riktlinjer för hur eleverna kan förbättra 
arbetet, men rent praktiskt visade det sig att lärarna vanligtvis gav 
värderande/dömande feedback istället för beskrivande och konstruktiv feedback 
(Rosdinah Abdul & Jainatul Halida 2014, s. 74).   

4.3 Feedback inriktad mot person 
Lärarna som medverkande i en studie i Malaysia visade sig främst använda sig av 
feedback till eleverna som riktade in sig mot beröm (Sardareh 2016, s. 3). Lärarna 
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gav eleverna beröm när de hade svarat rätt på en fråga eller när de genomfört ett 
arbete. Vid en intervju med en av lärarna framkom det att hen ansåg att alla 
människor gillar komplimanger och att alla människor behöver beröm för att 
fortsätta, vilket då är viktigt att tänka på när feedback ges till elever (Sardareh 
2016, s. 3). Även lärare i England har betonat vikten av att ge feedback för att 
motivera eleverna och stärka deras självkänsla. Lärarna gav oftast ingen 
information som var användbar för eleverna för att komma vidare i sitt lärande 
utan kommentarerna var riktade mot eleverna som person. Lärarna ansåg att det är 
viktigt att kommentera varje arbete som eleverna gör för att uppmuntra dem att 
fortsätta (Murtagh 2014, s. 531). Liknande saker har lärare i Finland också betonat. 
De sa att feedback riktat mot eleven kan påverka deras motivation, attityd samt 
självförtroende på ett positivt sätt (Atjonen 2014, s. 250).  
 
 
4.4 Skriftlig feedback  
En studie som genomförts i Pakistan visar att skriftlig feedback var det absolut 
vanligaste sättet att ge feedback på, då hela 76,4% av lärarna använde sig av 
skriftlig feedback (Tariq 2013, s. 321). Lärare i England påpekar att skriftlig 
feedback är extremt viktigt men att det många gånger är svårt att lyckas ge bra 
feedback då det är stor tidsbrist i arbetet (Murtagh 2014, s. 532). Även lärare i 
Sverige har sagt att det är tidskrävande att ge skriftlig feedback och att det ibland 
kan vara svårt att få eleverna att använda sig av kommenterarna som getts 
(Grönlund 2011, s. 62).  
 
Lärare i Nederländerna uttryckte att den skriftliga feedbacken som ges bör vara 
konkret och tydlig och kan fokusera på olika saker; innehållet i uppgiften, 
elevernas sociala förmåga och bearbetning av uppgiften (van den Bergh, Ros & 
Beijaard 2013, s. 523). I både England och i Finland har det visat sig att lärare ofta 
ger feedback i form av smileys för att beskriva elevernas styrkor och svagheter 
(Murtagh 2014, s. 524, Atjonen 2014, s. 250). I England använde lärarna även 
olika typer av markeringar eller kortare utvärderande feedback till eleverna som 
inte riktas mot några specifika lärandemål och mycket av det material som 
analyserats visade sig uppmärksamma felaktigheter i elevernas stavning och/eller 
grammatik (Murtagh 2014, s. 526). I Sverige har flera lärare sagt att det är av stort 
värde att kommentera rikligt för att uppmuntra eleverna till att utvecklas och förstå 
sina fel (Grönlund 2011, s. 62).  
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5 Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkt. Jag har valt att 
använda Brookharts syn på feedback som stöd vid analys av resultatet då det är 
relevant för denna studie.  
 
5.1 Brookhart  
Brookhart (2008) har sammanfattat strategiska val för feedback och har gjort 
rekommendationer för hur dessa kan användas. Förslagen som ges är beroende av 
kontexten: egenskaper hos eleverna, uppgiften och klassrumsklimatet. Det finns 
ingen magisk regel som avgör att samma sak är rätt för alla elever hela tiden. Det 
är viktigt att i avgörandet av vilken feedback som ska ges till eleverna även 
bestämma vad det är som du som lärare vill säga till eleven. De aspekter som 
framkommer i tabellerna nedan är saker som kan kontrolleras vid givande av 
feedback till olika elever för olika ändamål.  
 
I tabell 1 och 2 finns olika strategier för att ge god feedback med tillhörande 
rekommendationer för alla olika variationstyper av feedback. Jag har här gjort en 
egen översättning av hennes tabeller. Ytterligare förklaringar på de olika 
strategierna kommer efter de två tabellerna.  
 
I analysen av studiens resultat kommer Brookharts förhållningssätt och förslag att 
utgöra grunden i diskussionen för att synliggöra vilka delar som lärarna använder 
sig av i sin feedback till eleverna.  
 
Tabell 1. Feedback strategier.  
Strategier för 
feedback kan 
variera i …  

På dessa sätt…  Rekommendationer för god 
feedback  

Timing • När det ges 
• Hur ofta  

• Ge omedelbar 
feedback för 
kännedom om fakta 
(rätt/fel). 

Mängd • Hur många poäng de fick  
• Hur mycket om varje 

poäng 

• Prioritera, ta de mest 
viktiga punkterna 

• Välj punkter som 
relaterar till de större 
lärandemålen  

• Överväg elevens 
utvecklingsförmåga  

Läge • Muntlig 
• Skriftlig 
• Visuell/demonstration  

• Välj bästa läget för 
feedbacken.  

• Skulle en kommentar i 
förbigående räcka? 

• Är en konferens 
nödvändig?  
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Mottagare • Enskilt  
• Grupp/klass 

• Individuell feedback 
säger, “läraren 
värderar mitt lärande.” 

• Grupp/klass feedback 
fungerar om de flesta i 
klassen missade 
samma koncept på en 
uppgift, som innebär 
en möjlighet för nytt 
lärande. 

 
I tabell 2 sammanfattas typer av olika val du har om innehållet i feedbacken som 
ska ges.  
 
Tabell 2. Innehållet i feedback. 
Strategier för 
feedback kan 
variera i …  

På dessa sätt…  Rekommendationer för 
god feedback  

Fokus • På själva arbetet 
• På processen eleven 

använde på arbetet 
• På elevens 

självreglering 
• På själva eleven 

• När det är möjligt, 
beskriva både arbetet 
och processen och deras 
relation 

• Kommentera elevens 
självreglering om 
kommentaren kommer 
att främja eleven.  

• Undvik personliga 
kommentarer 

Jämförelse • Kriterier för bra arbete 
(målrelaterat) 

• Till andra elever 
(normrelaterat) 

• Till elevers egna 
tidigare resultat 
(självrelaterat)  

• Använd målrelaterad 
feedback för att ge 
information om själva 
arbetet  

• Använd normrelaterad 
feedback för att ge 
information om en elevs 
ansträngning eller 
utveckling 

• Använd självrelaterad 
feedback för mindre 
lyckad elever som 
behöver se vilka 
framsteg de gör, inte 
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hur långt de är från 
målet  

Funktion • Beskrivning 
• Utvärderande/dömande 

• Beskriv 
• Döm inte 

Balans • Positiv 
• Negativ 

• Använd positiva 
kommentarer som 
beskriver vad som är 
bra gjort 

• Ha med negativa 
beskrivningar av arbetet 
med positiva förslag för 
förbättringar 

Klarhet • Klart för eleven 
• Oklart 

• Använd ord och 
begrepp som eleven 
förstår  

• Skräddarsy mängden 
och innehållet av 
feedbacken till elevens 
utvecklingsnivå.  

Specificitet • Precis rätt 
• Alltför allmänna  

 

• Skräddarsy graden av 
specificitet till eleven 
och uppgiften.  

• Gör feedbacken specifik 
så eleverna vet vad de 
ska göra, men inte så 
specifik så att det är 
gjort åt dem.  

•  Identifiera fel, men 
undvik att korrigera alla 
(t.ex. genom att leverera 
rätt svar) som inte ger 
eleverna något att göra.  

Ton/tonfall  • Implikationer 
• Vad eleven kommer att 

“höra” 

• Välj ord som 
kommunicerar respekt 
för eleven och dess 
arbete.  

• Välj ord som placerar 
eleven som agenten.  

• Välj ord som får 
eleverna att tänka eller 
undra.  

 



 

15 
 

Timing – Enligt Brookhart är meningen med att ge omedelbar, eller något fördröjd, 
feedback att hjälpa eleverna att använda feedbacken. Feedbacken behöver ges när 
eleverna fortfarande tänker på lärandemålen som något de fortfarande strävar efter, 
och inte något som de redan gjort. Eleverna måste fortfarande ha någon anledning 
att arbeta med inlärningsmålet för att feedbacken ska fungera på bästa sätt. Får 
eleverna feedback om ett ämne som de inte kommer att arbeta mer med under 
exempelvis kommande år, kommer de att uppfatta feedbacken som meningslös. 
För att veta när feedbacken ska ges, kan man tänka sig själv in i elevernas position. 
När skulle eleverna vilja höra feedbacken? När de fortfarande tänker på arbetet 
och fortfarande kan justera arbetet. Exempel på bra timing är att ge tillbaka ett test 
eller en uppgift dagen efter. Exempel på dålig timing är att ge tillbaka ett test eller 
en uppgift två veckor efter att den är färdig, ignorera fel eller missuppfattningar 
eller att gå igenom ett test eller en uppgift när området är klart och det inte finns 
någon möjlighet till att visa förbättring (Brookhart 2008, s. 10-11).  
 
Mängd – Det förmodligen svåraste beslutet kring feedback är att bestämma den 
mängd som ska ges. Det är naturligt att vilja ”fixa” allt man ser. Det är lärarens 
perspektiv, där målet är en perfekt prestation av alla lärandemål. För elevernas del 
är det viktigt att mängden information som ges är användbar och ansluter med 
något som eleverna redan vet och hjälper dem att ta sig från nuvarande punkt till 
nästa nivå. Att bedöma rätt mängd av feedback som ska ges kräver djup kunskap 
och en bedömning av följande:  

• Ämnet i allmänhet och de mål som ska nås  
• Typiska utvecklingsprocesser för lärande för dessa ämnen eller mål 
• Dina individuella elever 

Att göra en bedömning av mängden av feedback kräver att ha alla dessa tre 
aspekter i åtanke. Feedbacken bör ge eleverna en klar uppfattning om vad de ska 
göra härnäst. Detta kräver att läraren känner sina elever, vissa elever klarar av en 
större mängd feedback än vad andra gör. På vilka aspekter av lärandemålet har 
eleven gjort ett acceptabelt arbete? Vilka aspekter av lärandemålet skulle eleven 
kunna förbättra? Det är viktigt att försöka fokusera på rätt saker som har betydelse 
för eleven samt att ge feedback så eleverna förstår vad de ska göra, men inte så 
mycket så att arbetet blir gjort för dem. Exempel på bra feedback är att ge 
feedback på viktiga lärandemål, kommentera på minst lika många styrkor som 
svagheter. Exempel på dålig feedback är att skriva stora mängder kommentarer på 
sämre uppgifter och nästan ingenting på bättre uppgifter (Brookhart 2008, s. 12–
13).  

Läge – Feedback kan ges i många former. Vissa uppgifter lämpar sig bättre till 
skriftlig feedback (som exempel att granska och skriva kommentarer på elevers 
skriftliga arbeten), och vissa till muntlig feedback (som exempel observera och 
kommentera samtidigt som eleven gör matematiska problem). Beslut om huruvida 
feedbacken ska ges muntligt eller skriftligt ska delvis baseras på elevernas 
läsförmåga, speciellt för yngre elever, skulle de förstå vad du tänkt skriva? Bra 
exempel på feedback är att använda sig av skriftlig feedback för kommentarer som 
eleverna behöver spara och se över, använda muntlig feedback om det finns mer 
information att förmedla än vad eleven skulle vilja läsa. Exempel på dålig 
feedback är att prata med eleverna för att spara sig besväret att skriva eller att 
skriva till elever som inte läser bra (Brookhart 2008, s. 15-16).  
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Mottagare – Liksom all kommunikation fungerar feedback bäst när den har en 
stark och lämplig känsla för mottagaren. Feedback om detaljerna i enskilt arbete 
riktar sig bäst till den enskilde eleven. Den enkla handlingen är kraftfull i sig 
eftersom den kommunicerar en känsla till eleven av att du bryr dig om hans eller 
hennes individuella framsteg, exempelvis kan eleven uppleva att ”Läraren läste 
faktiskt och tänkte på vad jag gjorde!” (Brookhart 2008, s. 17). Om samma 
meddelande skulle göra nytta för en grupp elever, så kan det spara tid att ge 
feedback till klassen eller gruppen. Det är även möjligt att blanda grupp och 
individuell feedback. Har man exempelvis samlat in en skrivuppgift där många 
elever använt intetsägande eller vaga termer kan man ge hela klassen lite feedback 
om ordval, och även ge individuell feedback på var elevs arbete. Exempel på bra 
feedback är att kommunicera med en individ, att ge information specifikt för den 
individuella prestationen. Exempel på dålig feedback är att använda samma 
kommentarer för alla elever eller att aldrig ge individuell feedback eftersom det tar 
alltför mycket tid (Brookhart 2008, s. 17-18).  
 
Fokus – Brookhart hänvisar här till Hattie och Timperley (2007) och deras fyra 
nivåer av feedback:  

• Feedback om uppgiften 
• Feedback om processen av uppgiften 
• Feedback om självreglering 
• Feedback om jaget som en person 

Feedback om uppgiften innehåller information om något är rätt eller fel. Feedback 
om uppgiften innehåller också information om djupet eller kvaliteten på arbetet, 
ofta mot kriterier som är explicit (exempelvis kriterier från en bedömningsmatris) 
eller implicit i uppgiften (exempelvis, en skriftlig uppgift bör vara välskriven). 
Feedback om uppgiften kan innefatta ett behov av mer information (exempelvis 
”Du borde inkludera mer information om första kontinentala kongressen i denna 
rapport”) (Brookhart 2008, s. 20). Den kan även innehålla information om 
prydlighet eller format. Ett problem med denna typ av feedback är att det kanske 
inte går att överföras till andra uppgifter eftersom det är specifikt för en viss 
uppgift. Även om det bidrar till att ett bättre lärande för den specifika uppgiften, så 
kan den inte bidra till ytterligare lärande såsom feedback om processen kan göra. 
Feedback om processen ger eleverna information om hur de närmade sig 
uppgiften, information om förhållandet mellan vad de gjorde och kvaliteten på 
deras prestation, och information om eventuella alternativa strategier som skulle 
kunna vara användbara. Vissa framgångsrika elever kan omvandla feedback om 
uppgiften till feedback om processen. Självreglering är processen eleverna 
använder för att kontrollera sitt eget lärande. Självreglering kan leda till att elever 
söker, accepterar, och agerar på informationen från feedback – eller inte. Effektiva 
elever vet själva när de behöver mer information, en bedömning eller förslag, och 
strategier för att få denna feedback. Mindre effektiva elever är mer beroende av 
externa faktorer, till exempel om läraren beslutar sig att ge någon feedback på 
olika uppgifter. Eleverna är mer villiga att anstränga sig på att få och hantera 
feedback om de har tilltro för sig själva som elever, och litar på att informationen 
kommer att vara användbar och därmed värt ansträngningen. Feedback om 
personen, exempelvis ”Smart tjej!”, är i allmänhet ingen bra idé. Framförallt så 
innehåller det ingen information som kan användas för framtida lärande, så den är 
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inte formativ. Bra exempel på feedback är att göra kommentarer om styrkor och 
svagheter i en prestation, göra kommentarer om arbetsprocessen som observerats 
eller rekommendationer om en arbetsprocess eller strategi som kan förbättra 
arbetet och att undvika personliga kommentarer. Dåliga exempel på feedback är att 
göra kommentarer som kringgår eleven, exempelvis ”Detta är svårt” istället för 
”Du gjorde ett bra jobb eftersom…” (Brookhart 2008, s. 22), att ge kritik utan att 
erbjuda något som kan hjälpa till att förbättra arbetet och att ge personliga 
komplimanger eller pikar (Brookhart 2008, s. 20-22). 
 
Jämförelse – Det är vanligt att tänka målrelaterat och på normreferenser i 
förhållande till provresultat. Att jämföra elevernas arbete till ett lärandemål är 
kriterier-refererat, och det är den primära typ av jämförelse som ska användas för 
bra feedback. (”Alla dina detaljer stöder din tes att hajar är missförstådda förutom 
den här. Jag kan inte se vad det har med hajar att göra”) (Brookhart 2008, s. 22). 
Denna feedback hjälper eleven bestämma vad nästa mål bör vara. Feedback mot 
tydliga kriterier matchar den modell för undervisning som används i de flesta 
klassrum. De flesta lärare använder en modell som börjar med ett lärandemål. Hur 
ser målet ut? Hur kommer eleverna veta hur nära de kommer? Hur nära kom de på 
den här uppgiften? Dessa är de frågor som målrelaterad feedback svarar på, och de 
är de frågor eleverna behöver ha besvarade för att lära. Normrefererad feedback 
rekommenderas i allmänhet inte, eftersom den inte innehåller information som 
eleven kan använda för att förbättra något. Istället jämförs en elevs prestation med 
andra elevers prestationer och detta kan påverka motivationen. Bra exempel på 
feedback är att uppmuntra en motvillig elev som har förbättrats, även om arbetet 
ännu inte är bra. Dåliga exempel på feedback är att sätta upp väggplanscher som 
jämför eleverna med varandra eller att ge feedback på varje elevs arbete enligt 
olika kriterier eller enligt inga kriterier alls (Brookhart 2008, s. 22-24).  
 
Funktion – Elever filtrerar vad de hör genom sina egna tidigare erfarenheter, bra 
och dåliga. Elever är mindre benägna att uppmärksamma beskrivande feedback om 
det åtföljs av bedömningar, så som ett betyg eller en utvärderande kommentar. 
Vissa elever kommer även höra ett omdöme även om meningen med feedbacken 
är beskrivande. Några saker finns det ändå att göra för att maximera chanserna att 
eleverna kommer att tolka feedbacken som beskrivande. Först ska man ge eleverna 
massor av möjligheter till att öva och få feedback utan att betyg involveras. Om 
eleverna får måttligt utmanande arbete, utsätts för feedback som de kan se gör 
deras arbete bättre, får träna tills de förbättras och sen gör ett test eller en uppgift 
för ett betyg, kommer de flesta lära sig att de gynnas. I slutändan är feedback utan 
möjlighet att använda det för att förbättra något verkligen meningslöst. Exempel 
på bra feedback är att identifiera för eleverna deras styrkor och svagheter i arbetet. 
Dåliga exempel på feedback är att sätta betyg på ett arbete avsett för formativa 
ändamål, tala om för eleverna att arbetet är bra eller dåligt, ge belöningar eller 
straff, ge allmänt beröm eller allmän kritik (Brookhart 2008, s. 24-25).  
 
Balans – Feedback ska vara positiv. Men det betyder inte att vara glad eller att 
säga att ett arbete är bra när det inte är det. Att vara positiv betyder att beskriva hur 
styrkorna i en elevs arbete motsvarar kriterierna för ett gott arbete och hur dessa 
styrkor visar vad eleven lär sig. Att vara positiv betyder att peka ut vart 
förbättringar behövs och föreslå saker eleven kan göra. Att bara lägga märke till 
vad som är fel utan att erbjuda förslag för att göra det rätt är inte till någon hjälp. 
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Brookhart refererar till Tunstall och Gipps (1996) som delade in feedback i två 
huvudtyper: beskrivande och värderande. Positiv utvärderande feedback 
inkluderar belöningar, allmänt beröm och liknande. Negativ utvärderande 
feedback inkluderar straff, allmän kritik, och så vidare. På den beskrivande sidan 
har all feedback en positiv avsikt. Även kritik, om den är beskrivande och inte 
dömande, är avsedd att vara konstruktiv. Den beskrivande feedbacken är bestående 
av ”prestationsfeedback” och ”förbättringsfeedback”. Prestationsfeedback 
beskriver eller bekräftar för en elev vad som gjordes bra och varför. 
Förbättringsfeedback beskriver för en elev vad mer som kan göras och vilka 
strategier som kan leda till en förbättring av arbetet. Exempel på bra feedback är 
att vara positiv och att även när man kritiserar så är man konstruktiv, och ger 
förslag. Exempel på dålig feedback är att hitta fel, beskriva vad som är fel utan att 
erbjuda förslag om vad som ska göras eller bestraffa elever för dåligt arbete 
(Brookhart 2008, s. 25-26).  
  
Klarhet – Tydlighet är viktigt; elever måste förstå feedbacksinformationen såsom 
du tänker det. Eleverna har olika ordförråd och olika bakgrunder och erfarenheter. 
Kriteriet för tydlighet är huruvida det skrivna eller talade skulle vara klart för den 
enskilde eleven. Exempel på bra feedback är att använda enkla ord och 
meningsuppbyggnad, skriva eller tala på elevens utvecklingsnivå, kontrollera att 
eleven förstår feedbacken. Exempel på dålig feedback är att använda stora ord och 
komplicerade meningar, skriva för att visa vad du vet och inte vad eleven behöver 
eller att anta att eleven förstår feedbacken (Brookhart 2008, s. 32).  
 
Specificitet – Att besluta hur specifik feedbacken ska vara är inte alltid helt enkelt, 
den bör inte vara för snäv, och inte för bred, utan helt rätt. Kommentarer som 
”Skriv mer” längst upp på pappret ger inte eleven mycket vägledning. Mer av vad? 
En annan vag kommentar är ”Ansträng dig mer”. Vad ska eleven försöka göra mer 
eller försöka göra mer intensivt? I båda dessa fall, kan elever med goda avsikter 
som vill agera på feedback hamna i att göra kontraproduktiva saker. Det hjälper att 
använda specifikt vokabulär i feedbacken. ”Det här är bra!” är en trevlig, vag 
kommentar, men en bättre är ”Denna introduktion till Moby Dick är bra! Det 
skulle få mig att vilja läsa boken” (Brookhart 2008, s. 33). Då vet eleven vad du 
tyckte var bra och även varför du tyckte så. Denna information kommer att hjälpa 
eleven att dra slutsatser om skrivval som görs i uppbyggandet av inledningen och 
uppmuntra eleven att använda dem igen. Bra exempel på feedback är att använda 
många substantiv och beskrivande adjektiv, beskriva begrepp eller kriterier och 
beskriva inlärnings–strategier som kan vara användbara. Dåliga exempel är att 
använda många pronomen, korrigera varje fel eller komma med vaga förslag som 
”studera hårdare” (Brookhart 2008, s. 33-34).  
 
Ton/tonfall – Tonen påverkar hur eleverna kommer att uppfatta feedbacken. Tonen 
i ett meddelande förmedlas av ordval och stil; dessa är mycket mer än bara 
språkliga finesser. De kommunicerar underliggande antaganden om elever. Tonen 
kan inspirera eller avskräcka. Det är viktigt att välja ord som innebär att eleverna 
är aktiva inlärare – kaptener på deras eget fartyg för lärande. En viktig punkt att 
komma ihåg är att det inte är snällt att alltid vara positiv när någon kritik är 
berättigad. Det är dock alltid lämpligt att vara positiv i betydelsen att lysa vägen 
framåt. Man kan se det som att elever och lärare är i en grotta med någon som har 
en ficklampa. Denna person är ledare, åtminstone tillfälligt, och han eller hon lyser 
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strålen runt tills alla ser vart de ska gå. Så lys vägen framåt: om du berättar för en 
elev att något är fel, ge förslag på vad man ska göra åt det. När eleverna får 
information som de kan använda för att förbättras, ser och förstår att de kan göra 
det, kommer de att uppleva känslan av kontroll över sitt lärande som är så positiva 
att de kommer att föredra konstruktiv kritik framför kommentarer som ”Bra 
jobbat!”. Det är grunden för motivation och lärande. Orden som väljs kommer att 
påverka elevernas identiteter, så dessa ska väljas med respekt.  Forskning visar att 
lärare ofta pratar med duktiga elever som om de vore aktiva, självreglerande elever 
men ofta bara säger åt mindre duktiga elever vad de ska göra. Lärare stödjer 
duktiga elever när de försöker, snarare än att korrigera eller ge svar så eleverna 
inte behöver komma på dem själva. Det underliggande budskapet lärare ger i sin 
feedback till duktiga elever handlar om att skapa mening, medan det 
underliggande budskapet till mindre duktiga elever handlar om att få det rätt. Se 
över tonen och ordvalet och öva på detta tills det faller sig naturligt att formulera 
saker på ett sätt som kommunicerar förtroende för dina elever som inlärare. 
Slutligen har sarkasm ingen plats i feedback (Brookhart 2008, s. 33-36). 
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6 Metod 
I det här avsnittet redogörs inledningsvis studiens metodval, urval av informanter i 
studien samt vilka forskningsetiska överväganden som gjorts. Därefter presenteras 
studiens genomförande samt hur databearbetning och analys av det insamlade 
materialet gått till. Slutligen presenteras studiens tillförlitlighet.  
 
6.1 Förförståelse  
Att arbeta med feedback för att stärka elevers lärande är något som intresserar mig. 
Den erfarenhet jag har av skriftlig feedback är i praktiken rätt liten. Jag har inte 
sett många lärare arbeta med feedback på det sättet. Det jag har erfarenhet av är att 
ge elever poäng/betyg och korta kommentarer som ”bra!” etcetera. Detta är ett 
återkommande tema som jag stött på under dels min egen skoltid men även under 
mina VFU-perioder. I examensarbete 1, som var en litteraturstudie, ökade mina 
kunskaper kring feedback och dess påverkan samt hur den kan te sig. Eftersom jag 
läst mycket kring feedback och hur den på bästa sätt bör ges var det viktigt för mig 
att vara medveten om detta inför intervjuerna för att förhålla mig objektiv till 
informanternas svar.  
 
6.2 Val av metod 
Då mitt intresse har legat i att få insikt i vilken typ av skriftlig feedback lärare ger 
till elever har jag valt att genomföra en intervjustudie med informanter som 
undervisar i ämnet svenska i årskurs 4–6. Eftersom det är lärares egna tankar jag 
ämnat undersöka så lämpade sig en kvalitativ ansats, och då en intervjustudie som 
metod. För att med säkerhet kunna avgöra vilken typ av skriftlig feedback lärare 
ger till elever har jag bedömt det nödvändigt att även samla in skriftligt material 
där lärare gett eleverna någon form av skriftlig form av feedback.  
 
Metoden som valts till att behandla det skriftliga materialet är kvalitativ textanalys. 
Denna metod lämpar sig bra när skriftliga texter ska undersökas. Att analysera 
skol- och utbildningstexter ger kunskap om hur delar av vardagslivet på en skola 
kan se ut (Widén 2015, s. 176, 181).  
 
Att använda sig av intervjuer är en stor fördel då man möter informanterna ansikte 
mot ansikte då risken för missförstånd minskas och det är lättare att få djupare svar 
samt att få en större förståelse av svaren som ges (Larsen 2009, s. 26–27). Jag har 
valt att genomföra semistrukturerade intervjuer där jag har i förhand bestämt vilka 
frågor som ska ställas, som är öppna till sin karaktär (Larsen 2009, s. 84). Alla 
frågor ställs i samma ordning till alla informanter, vilket gör jämförelser lättare att 
genomföra. Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer är att 
informationsmängden reduceras och efterarbetet då blir lättare (Larsen 2009, s. 
84). Då öppna frågor användes så var det naturligt att även använda följdfrågor för 
att tillåta informanterna att tala fritt utifrån de frågor som ställdes. Följdfrågorna 
ställdes utifrån de svar informanterna gav och dessa finns inte med i 
intervjuguiden. Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att vara medveten 
om intervjueffekten. Forskarens närvaro ska inte påverka intervjusvaren och egna 
tyckanden eller bekräftelse av ”rätta” svar ska inte ske (Larsen 2009, s. 87).  
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6.3 Urval  
För att få svar på mina frågeställningar och för att uppnå studiens syfte var 
ambitionen från början att hitta sex mellanstadielärare i ämnet svenska fördelade 
på olika skolor. I ett första steg kontaktades rektorer på fyra olika skolor inom 
samma kommun för att vidare komma i kontakt med lärare som passade studien. 
Fem lärare från tre olika skolor valde slutligen av delta i studien. Samtliga lärare 
har utbildning och är behöriga att undervisa på mellanstadiet och har lång 
arbetslivserfarenhet. Valet att ha olika skolor med i studien syftade till att få olika 
synsätt på arbetet med skriftlig feedback och olika typer av kommentarer på gjorda 
arbeten som eleverna gjort.  
 
6.4 Forskningsetiska överväganden 
Inför ett forskningsarbete krävs det att man tar del av de krav som finns för att 
behålla trovärdigheten. Det finns vissa krav att ta hänsyn till när det kommer till 
forskning. I det stora hela är det av vikt att forskningen är relevant och berör 
områden som är av betydelse (Björkdahl Ordell 2007, s. 26). Vetenskapsrådet har 
gett ut principer som ska följas för att säkerställa trovärdigheten och anonymiteten. 
Björkdahl Ordell tar upp fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet rekommenderar ska 
användas inom forskning, dessa är:  

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2007, s. 26–27).  

 
I arbetet har jag förhållit mig till dessa krav dels genom det informationsbrev (se 
bilaga 1) som skickades ut till rektorer för att därefter delges till de berörda lärarna 
där de även fick svara med sin underskrift att de ville medverka i studien, dels 
genom att benämningen på lärarna inte sker med deras riktiga namn i studien, 
vilket gör att lärarna förblir anonyma. Namnen på skolorna eller kommun nämns 
inte heller då det kan påverka anonymiteten. I informationsbrevet berättade jag 
även syftet med studien och att deltagarna själva fick välja om de ville delta och att 
de när som helst kunde avbryta deltagandet. Det fanns även kontaktuppgifter till 
mig och handledare om ytterligare information önskades.  
 
6.5 Genomförande  
Inför denna studie kontaktade jag rektorer vid fyra olika skolor med en förfrågan 
om de hade lärare i årskurs 4-6 som var villiga att delta i denna studie. 
Inledningsvis lämnades allmän information om vad studien skulle handla om i och 
med informationsbrevet som bifogades. De lärare som tackade ja till medverkande 
kontaktade jag vidare för att bestämma tid för träff. Intervjuerna hölls vid olika 
tillfällen och samtliga intervjuer spelades in. Platserna för intervjuerna varierade 
men för att skapa så bra förutsättningar som möjligt eftersträvades lugna och 
ostörda miljöer för att minimera risken för störande moment. Intervjuerna höll 
plats i antingen ett grupprum eller ett tomt klassrum. Varje intervju inleddes med 
mer information om studiens syfte och bakgrunden till studien samt information 



 

22 
 

kring intervjuns upplägg samt frågor. Därefter följde själva intervjun som tog 
mellan 4-13 minuter vardera. Intervjuerna utgick från intervjuguiden (se bilaga 2) 
men fylldes på med följdfrågor.   
 
Efter varje intervju tillfrågades lärarna om de hade skriftligt material att kopiera 
och dela med sig av då den biten inte verkade ha framkommit till lärarna. Två 
lärare hade inget sådant material alls men från de andra lärarna fick jag in material, 
om än olika stor mängd från varje lärare.  
 
6.6 Databearbetning och analysmetod 
Som jag nämnt tidigare så valde jag att spela in mina intervjuer för att kunna 
lyssna på dessa i efterhand och därmed även pausa, spela fram och tillbaka för att 
säkerställa att all information kommer med. Vidare har det inspelade materialet 
transkriberats för att få en bättre överblick över materialet. Där uteslöts småord 
som ”mm” och hummanden då dessa inte är relevant för studien. Språket skrevs 
även fram med en mer formell karaktär än talspråkligt.  
 
Det skriftliga materialet har bearbetats genom att kommentarerna först har klippts 
ut med en siffermarkering på både den utklippta kommentaren samt texten som 
den klippts ut ifrån, detta för att kunna gå tillbaka och se vilken skrivuppgift som 
kommentaren gällde ifall det var nödvändigt. Därefter har varje kommentar 
studerats och kommenterats om det gällt uppgiftsinriktad feedback, 
lärandemålsinriktad feedback eller personinriktad feedback. De har därefter lagts i 
olika högar för att få en tydligare överblick på vad som gäller vad. Vissa 
kommentarer innehåller olika typer av feedback och de har fått en egen hög.  
 
6.7 Tillförlitlighet och giltighet 
Under arbetet med denna studie har hänsyn tagits till reliabilitet och validitet. 
Arbetsprocessen har varit noggrann och präglats av en strävan efter att säkerställa 
att all information som ingår är tillförlitligt och trovärdigt, vilket innebär att 
eftersträva hög reliabilitet (Larsen 2009, s. 81). En studie har även hög reliabilitet 
om studien ger samma resultat om den genomförs vid olika tidpunkter. I denna 
studie har arbetets processer beskrivits så grundligt som möjligt för att öka 
möjligheten för andra forskare att genomföra samma studie. Det finns vissa 
svårigheter att uppnå hög reliabilitet när intervjuer genomförs då informanterna 
kan påverkas av situationen vilket kan påverka informationen. För att minimera 
den risken så genomfördes alla intervjuer i ostörda rum och samma frågor ställdes 
till alla lärare som inför intervjun fått information om studiens syfte. Intervjuerna 
spelades in för att ha möjlighet att lyssna på samtalet efteråt och därmed försäkra 
mig om att inget missuppfattats. Datamaterialet har behandlats på ett noggrant sätt 
för att inte blanda ihop vem som har sagt vad, vilket ökar möjligheten att nå hög 
reliabilitet (Larsen 2009, s. 81).  
 
Validitet handlar om relevans eller giltighet. Det betyder att all insamlad data 
måste vara relevant för den valda frågeställningen (Larsen 2009, s. 80). 
Intervjufrågorna formades efter studiens syfte samt frågeställningar för att 
säkerställa att få med det som var relevant. Frågorna i intervjustudien ändrades inte 
under arbetets gång utan samma frågor ställdes till samtliga informanter och 
därmed ökar validiteten i studien (Larsen 2009, s. 80-81).  
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av studiens resultat utifrån syfte och 
frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån följande kategorier; lärandeinriktad 
feedback, lärandemålsinriktad feedback, uppgiftsinriktad feedback samt 
personinriktad feedback.  
 
7.1 Lärandeinriktad feedback 
Feedback inriktad mot att stödja eleverna i sitt lärande.  
 
7.1.1 Intervjuer  
Lärarna fick frågan: vad anser du är viktigt med feedback och lärandet och hur det 
hänger ihop?  
 
Vid samtliga intervjuer talade lärarna om hur betydelsefullt det är med feedback 
för elevers lärande. Det framkom saker som att eleverna blir stolta när de kan se 
sin utveckling, och att de faktiskt känner att de lär sig något och gör framsteg och 
klarar av saker även om det till en början kan kännas tungt. Feedback kan 
uppmuntra eleverna så att de kan känna att det är roligt med skolan och vilja lära 
sig nya saker. Två lärare talade om att feedback är viktigt för att den kan göra så 
att eleverna blir mer motiverade till skolan och dess arbeten. Om feedbacken utgår 
från elevernas starka sidor så kan det motivera eleverna ytterligare.  
 

Jag tror att om eleverna får feedback blir dem mer motiverad för då får dem 
ju veta vad som förväntas av dem om jag ger dem feedback på en uppgift vad 
dem har kvar för att nå målet kanske. Jag tror det är viktigt att ge eleverna 
feedback för annars vet dem ju inte hur de ligger till och vad de kan förbättra.  

 
Fyra lärare talade om att det är viktigt att ge feedback så att eleverna vet hur de 
ligger till just nu och vad som krävs för att komma till nästa mål och öka sitt 
lärande. Hur lärarna sa sig ge feedback skilde sig åt. En lärare som arbetar i en 
årskurs 4 sa att hon främst uppmuntrar eleverna för att visa på framsteg som 
eleverna gjort för att de ska vilja fortsätta att arbeta och lära sig mera saker. Tre 
lärare talade om att feedbacken inte bara ska vara fokuserad på det positiva, utan 
den ska vara dels positiv och dels framåtsyftande, så att eleverna vet vad de gjort 
bra och vad de behöver utveckla. Det framkom även att några lärare ansåg att 
feedbacken bör ges så snabbt som möjligt till eleverna för att de ska ha en 
möjlighet att kunna använda denna och dels för att annars är det lätt att det faller 
mellan stolarna och det inte blir skrivet.  
 
En lärare säger att hennes elever alltid vill ha feedback på sina texter innan de 
lämnar in för slutinlämning och hon ger alltid feedback under skrivandets gång 
och ger eleverna tips om hur de kan bearbeta texterna. En annan lärare säger att 
hennes elever helst vill lämna in på en gång och inte vill arbeta med texten 
ytterligare.  
 

Oftast så säger ju barnen på en gång att ”jag är klar” och då tycker dem att 
dem är färdiga och vill inte arbeta med texten igen men det måste man ju 
göra t.ex. fylla ut texten lite mer så den blir mer målande. 
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7.2 Lärandemålsinriktad feedback 
Feedback kopplad till de lärandemål som finns. 
 
7.2.1 Intervjuer  
Lärarna fick svara på frågan: hur ofta använder du dig av lärandemålsinriktad 
feedback och i vilka sammanhang?  
 
Inte alla lärare använder sig av lärandemålsinriktad feedback i skriftlig form. 
Orsaken varför är lite olika, en anledning är att en årskurs 4 arbetar mot årskurs 6 
mål och det kan göra det svårt att göra det tydligt för både sig själv och eleverna 
och använde det därför inte på det sättet. En annan orsak är att eleverna själva får 
se de mål som finns med hjälp av en matris, så de kan läsa sig till vad som krävs 
för att de ska nå ett E, C och så vidare och då ger inte läraren feedback på dessa 
under arbetets gång till eleverna. Däremot använder läraren målen som ett 
underlag till elevernas utvecklingssamtal. En annan lärare använder sig också av 
matriser, då främst i årskurs 6 där denna typ av feedback framförallt ges. 
Skillnaden är då att läraren använder sig av matriserna i sin feedback till eleverna 
så de kan se vad som krävs och hänvisar till detta i feedbacken.  
 

Mest i sexan men fast egentligen kanske hela tiden. För jag använder mer 
matriser mot kunskapsmålen i sexan om jag säger så för att göra det mer 
specifikt för eleverna. 

 
Det framkom även att denna typ av feedback används, men inte alltid i så stor 
utsträckning. En lärare säger sig alltid ge feedback men denna är inte alltid 
kopplad till lärandemålen. En lärare talade om att hon alltid ger 
lärandemålsinriktad feedback vid skrivuppgifter. Längden på kommentarerna 
varierar beroende på vad eleven behöver jobba vidare på, så fokus ligger på att 
hjälpa eleverna vidare.  
 
7.2.2 Praktisk tillämpning  
Ingen av lärarna har gjort några explicita referenser till lärandemålen. Det som 
visat sig har varit att enskilda ord och uttryck har använts som är kopplat till 
lärandemålen när lärarna gett uppgiftsinriktad feedback, såsom ”du har förstått 
grammatiken”, användning av begrepp som ”sambandsord”, ”skiljetecken” och 
”stavning” som finns i lärandemålen.  
 
Ett exempel, där lärandemålen är fetmarkerade:  
 

Bra:  
Inledning, händelser i kronologisk ordning, styckeindelning, avslutning. Rätt 
tempus i nästan hela berättelsen. Sambandsord: och, men. Du har med några 
känslor.  
Du kan förbättra:  
Variera tidsorden. Ta bort några. Stavning mest särskrivning. På några 
ställen fattas det skiljetecken. Fyll på i inledningen, variera sambandsorden, 
mer gestaltande beskrivningar.  
 

7.3 Uppgiftsinriktad feedback 
Feedback inriktad mot uppgiften och dess innehåll.  
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7.3.1 Intervjuer  
Lärarna fick svara på frågan: hur ofta använder du dig av uppgiftsinriktad 
feedback och i vilka sammanhang?  
 
Alla lärare sa sig använda uppgiftsinriktad feedback, mer eller mindre.  En lärare 
sa sig ge uppgiftsinriktad feedback vid prov, som sker en eller två gånger per 
termin utöver de nationella proven och ger då betyg och en kommentar. På vissa 
skrivuppgifter ger hon även ett betyg på ett ungefär hur de ligger till. En lärare 
brukar ge denna typ av feedback efter varje skrivuppgift. Hon ger då först 
resultatet med hur det har gått och kompletterar med en kommentar om vad som 
gått bra och vad som kan förbättras. Hon ger även en stjärna till de elever som 
ligger lite högre än godkänt så att de vet att de gjort ett bra jobb då hon inte ger 
några betyg.  En lärare ger alltid feedback på den typ av text som eleverna skrivit. 
Hon ger aldrig poäng men kan ge betyg utifrån en matris så eleverna kan se hur 
hon tänkt vid betygssättningen och se vilka bitar de klarat bra och mindre bra. Hon 
ger alltid eleverna feedback under arbetet med texterna, eleverna lämnar aldrig in 
något som färdigt innan de fått feedback på hur de kan förbättra innehållet.  
 
En lärare ger ofta uppgiftsinriktad feedback till eleverna då hon vill motivera 
eleverna så att de tycker att skolan är rolig även om de arbetat med svåra saker. 
Hon ger ibland feedback under uppgiftens gång, speciellt om de skriver sagor då 
det arbetet brukar sträcka sig under en längre tidsperiod. Då påpekar hon vad de 
gjort bra och vad de kan tänka på nästa gång de skriver. Hon ger varken betyg eller 
poäng till sina elever utan rättar texterna och gör noteringar om något är fel eller 
liknande och hänvisar att de kan komma till henne och få hjälp eller en utförligare 
förklaring om det är något speciellt med texten. Hon beskriver även följande:  
 

Det beror på vad det är för skrivuppgift, är det en uppgift som man kommer 
hålla på med ganska länge då får man ju ge lite feedback på små delar, tala 
om att det här har du gjort bra, tänk på det här nästa gång du skriver kanske 
eller titta på texten och fundera på om du är nöjd eller om vi kan göra lite 
förändringar i texten 

 
En lärare ger ofta feedback inriktat mot uppgiften, men tycker inte om att använda 
sig av poäng så detta kan göra så att eleverna blir stressade och att de jämför sig 
med varandra vilket många gånger inte är bra för deras motivation.  
 
7.3.2 Praktisk tillämpning 
Samtliga skriftliga kommentarer som har analyserats innehåller uppgiftsinriktad 
feedback, tillsammans med ord som pekar mot lärandemål och/eller personinriktad 
feedback. 
 
Feedbacken som gavs kunde även vara genom poäng med ett förtydligande om 
poängen var tillräckliga för ett godkänt arbete samt med en kommentar, ibland 
tillsammans med en smiley eller stjärna. Korrektheten kunde även presenteras 
genom bokstaven R (korrekt), frågetecken, understrykningar samt inringningar var 
vanligt. Även kommentarer som” bra!” och mer kritiska kommentarer som ”en sån 
här saga räcker inte” förekom.  
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En lärare gav feedback på pågående arbeten med stöd hur eleverna kan göra texten 
bättre. Ett exempel: 
 

Allt med strukturen och språkliga drag är bra.  
Kan förbättra:  
* Stavning (mest särskrivning) 
* Mellanrum mellan antal och enhet 
* Förlänga meningarna med fler/andra sambandsord 
* Fler bilder för att förtydliga  

 
Ytterligare ett exempel:  
 

Bra: Rubriken, inledning där allt är med, händelser i kronologisk ordning 
uppdelad i stycken, avslutning med en känsla.  
Förbättras: tempus, många ”dom” sen kan du göra brödtexten lite längre med 
mer innehåll. Direkt tal.  

 
7.4 Personinriktad feedback 
Feedback som är riktad till eleven som person, såsom beröm eller beskrivningar av 
elevens egenskaper. 
 
7.4.1 Intervjuer  
Lärarna fick svara på frågan: hur ofta använder du dig av personinriktad feedback 
och i vilka sammanhang?  
 
Fyra av fem lärare pratar gott om personinriktad feedback och att det är viktigt för 
att stärka eleverna men endast en lärare använder denna typ av feedback i skriftlig 
form, de andra ger detta muntligt istället. Läraren som ger denna feedback 
skriftligt sa att det är viktigt att feedbacken är berömmande och stärkande för 
personen.  
 

I all feedback försöka få det att bli berömmande och stärkande för personen. 
Finns det någonting positivt så ska detta förstärkas, byggas ifrån det eleven är 
duktig på. 

 
En annan lärare skriver ner personinriktad feedback för sin egen del men delges 
inte eleven annat än muntligt.  
 
 
7.4.2 Praktisk tillämpning 
Det personinriktade innehållet i det skriftliga materialet är ofta i form av personligt 
tilltal i samband med att eleven har klarat av något och/eller fått med något 
väsentligt. Däremot förekommer det inte personligt tilltal i samband med att 
eleven har något att förbättra och inte heller förekommer det beskrivningar av 
elevers personliga egenskaper.  
 
Exempel:  
 

Du har klarat faktadelen väldigt bra. Du visar hur du tänker och resonerar 
som visar din slutledningsförmåga.   
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8 Analys 
I det här avsnittet analyseras resultatet utifrån Brookharts syn på feedback och 
kommer att kategoriseras efter hennes olika typer.  
 
8.1 Timing 
Några av lärarna talade om att ge feedbacken så snabbt som möjligt, vilket handlar 
om timing som är något som Brookhart även tagit upp. Brookhart ger förslaget att 
det är viktigt att ge omedelbar feedback för att nå en god feedback. Att ge 
feedback snabbt handlar om att hjälpa eleverna att använda den medan de 
fortfarande har ämnet eller uppgiften i minnet (Brookhart 2008, s. 10). Det visade 
sig tydligt i det skriftliga materialet att det var relativt vanligt att ge feedback 
under skrivandes gång för att hjälpa eleverna med sitt arbete, vilket enligt 
Brookhart är viktigt då eleverna fortfarande har någon anledning att arbeta med 
inlärningsmålet och fortfarande kan göra något åt det. Det visade sig att några 
lärare ger feedback på färdiga uppgifter och inte under arbetets gång, vilket inte är 
ett bra exempel då detta inte ger någon möjlighet till förbättring på arbetet 
(Brookhart 2008, s. 10-11).  
 
8.2 Mängd 
Besluten om mängden feedback som ska ges är inte alltid helt enkelt, men det som 
man kan tänka på är att ta med de viktigaste punkterna, som även relaterar till de 
större lärandemålen (Brookhart 2008, s. 5). Endast en lärare talade om mängden 
feedback under intervjuerna och att mängden var beroende på vad eleven behöver 
jobba vidare på. Ser man till det skriftliga material så visade det sig att mängden 
varierade och det var framförallt en lärare som stack ut och gav betydligt längre 
kommentarer än de andra. Brookhart (2008, s. 13) framhäver att det är bra att ge 
minst lika många kommentarer på styrkor som på svagheter. Det visade sig att 
mängden varierade, oftast var det ungefär lika många kommentarer på styrkor som 
på svagheter men det förekom även kommentarer som bara riktade sig mot 
svagheter. Dock förekom det inga kommentarer som endast lyfte elevernas 
styrkor, utan det fanns alltid med svagheter också.  
 
8.3 Läge  
I denna studie har enbart skriftlig feedback studerats, även om feedback kan ges på 
många olika sätt. Då elevers skriftliga arbeten har studerats i samband med dess 
kommentarer så är det detta som kommer att tas upp, och detta är ett sätt att ge 
feedback på. Skriftlig feedback lämpar sig bra om det är något som eleven kan 
spara och se över i framtiden. Ibland kan det hända att lärare istället väljer att ge 
muntlig feedback för att spara tid (Brookhart 2008, s. 15-16). I resultatet säger en 
lärare att hon enbart ger skriftliga kommentarer på prov som sker i regel en till två 
gånger per termin vilket i sig säger att övrig feedback sker muntligt. Frågan är då 
om eleverna inte skriver några skriftliga uppgifter utan istället gör muntliga 
uppgifter som de då får muntlig feedback på eller om läraren väljer att inte ge 
skriftlig feedback på skriftliga uppgifter på grund av tidsbrist. De andra lärarna 
använde sig mer av skriftlig feedback till sina elever, för att kunna påverka deras 
framtida prestationer.  
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8.4 Mottagare 
Brookhart skriver om att feedback fungerar bäst när den har en stark och lämplig 
känsla av mottagaren och att feedback om detaljerna i enskilt arbete riktar sig bäst 
till den enskilde individen (Brookhart 2008, s. 17). Detta är något som visar sig 
väldigt tydligt i den studie som jag genomfört, både genom intervjuerna och de 
skriftliga kommentarerna då det är just det som har studerats, och vid skriftlig 
feedback så är det just individen som får feedbacken.  
 
8.5 Fokus  
Feedback kan ha olika fokus: på uppgiften, på processen av uppgiften, på 
självreglering och på eleven som person. Feedback om uppgiften innehåller 
information om fel – om något är rätt eller fel. Den innehåller även information om 
kvaliteten på arbetet mot kriterier som exempelvis en bedömningsmatris 
(Brookhart 2008, s. 20). Alla lärare säger sig använda feedback riktat mot 
uppgiften, och flera använder sig av matriser som stöd i sin feedback. Några lärare 
ger eleverna betyg och då är dessa utformade efter de kriterier som finns i 
läroplanen. Lärarna poängterar även att de rättar elevernas uppgifter och noterar 
om något är fel. I det skriftliga materialet som analyserats så visade det sig att alla 
kommentarer var kopplade till uppgiften där både rätt och fel noterats.   
 
Feedback om processen är riktat mot processen eleven använde på arbetet, och 
handlar om att ge information om hur eleverna närmade sig en uppgift, 
information om förhållandet mellan vad de gjort och kvaliteten på deras prestation 
(Brookhart 2008, s. 20). En lärare ger alltid feedback till eleverna under processens 
gång för att stödja dem i sitt arbete och hjälpa dem framåt. Kommentarerna kan 
innehålla både saker som eleven gjort bra och vad som kan förbättras. Det kan 
hjälpa eleverna att själva förstå vad de kan förbättra och till nästa gång och därmed 
vad de kan förändra i sin skrivprocess för att bli ännu bättre.  
 
Självreglering är processen eleverna använder för att kontrollera sitt eget lärande. 
Självreglering kan leda till att elever agerar på informationen från feedback – eller 
inte. Effektiva elever kan själva räkna ut när de behöver mer information eller 
förslag. Mindre effektiva elever är beroende av externa faktorer, till exempel att 
läraren beslutar sig att ge feedback. Eleverna är mer villiga att anstränga sig för att 
få och hantera feedback om de litar på att informationen kommer att vara 
användbar (Brookhart 2008, s. 21). Under intervjuerna talade två lärare om deras 
elevers syn på feedback. En lärares klass lämnade aldrig in någon skrivuppgift som 
färdig, utan ville alltid ha feedback under arbetets gång. Utmärkande för denna 
lärare var att kommentarerna var långa och utförliga som poängterade vad som var 
bra och vad som kunde förbättras. Den andra lärarens klass ville helst lämna in 
sina arbeten så fort som möjligt och ville inte arbeta med texten ytterligare. Denna 
lärares kommentarer var något kortare. En tolkning av detta kan vara att de 
kommentarer som ges i samband med feedbacken är en avgörande faktor för att 
eleverna ska vilja arbeta mer med texten.   
 
Feedback på eleven som person är i allmänhet ingen bra idé. Det ger ingen 
information som eleverna kan använda för att utveckla sitt lärande (Brookhart 
2008, s. 21). I intervjuerna sa alla lärare utom en att de använder personlig 
feedback ofta. De menade på att det är viktigt att stärka och motivera eleverna. 
Dock var det endast en lärare som gjorde skriftliga noteringar kring detta, de andra 
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ger denna typ av feedback muntligt. I kommentarerna som analyserats så återfanns 
inga kommentarer av detta slag. Det närmaste som kunde hittas var kommentarer 
som ”Bra!”.  
 
8.6 Jämförelse  
Ingen av lärarna pratade om jämförelse elever sinsemellan, och det var inget som 
syntes i deras kommentarer heller. Den typ av jämförelse som lärarna istället 
använder är att jämföra elevernas arbete till lärandemål, vilket är rätt sätt att arbeta 
på enligt Brookhart (2008, s. 22). Det syntes tydligt i kommentarerna att läraren 
utgick från samma kriterier vid sin feedback och inte olika kriterier för olika 
elever, vilket inte är sammankopplat med bra feedback (Brookhart 2008, s. 24).  
 
8.7 Funktion 
Att ge eleverna feedback som maximerar chanserna att den kommer ses som 
beskrivande är att ge feedback utan att betyg involveras (Brookhart 2008, s. 24). 
Det visade sig vara lite blandat bland lärarna hur de gjorde kring detta. Några 
lärare gav antingen betyg/poäng eller en stjärna för att visa elevernas resultat. 
Andra lärare gav inte betyg/poäng och inte i samband med kommentarer.  
 
8.8 Balans  
Feedback handlar om att vara positiv, men det betyder inte att säga att ett arbete är 
bra när det i själva verket inte är det. Utan istället är det att peka ut vart 
förbättringar behövs och förslå saker som elever kan göra för att förbättra sitt 
arbete. Det är viktigt att i feedbacken vara positiv och att även när kritik ges 
komma med förslag för förbättringar (Brookhart 2008, s. 25-26). Vid intervjuerna 
var lärarna överens om att feedbacken ska vara positiv för att påverka elevernas 
motivation. Flera av lärarna pratade även om att det är viktigt att ge feedback som 
både visar på det som var bra, men även talar om vad som kan förbättras. I 
kommentarerna visade det sig att alla, förutom en, hade med förslag på saker som 
kan förbättras. Den kommentaren som inte hade något förslag pekade istället på 
felet som eleven gjort men inget förslag till förbättring, vilket är enligt Brookhart 
ett dåligt exempel på feedback (Brookhart 2008, s. 26).  
 
8.9 Klarhet  
Det är viktigt att vara tydlig i sin feedback. Eleverna uppfattar feedback på olika 
sätt med tanke på ordförråd och tidigare erfarenheter. Den bör ges på ett sådant sätt 
så att eleven förstår den, att därför använda enkla ord och meningsuppbyggnad på 
elevens utvecklingsnivå och inte använda komplicerade meningar (Brookhart 
2008, s. 32). Detta är ganska svårt att se utifrån de kommentarer som framkommit 
då någon kontroll med eleverna inte skett. Då lärarna främst använder enkla ord 
och ord från läroplanen så bör dessa vara bekanta för eleverna och inte främmande 
och svåra ord.  
 
8.10 Specificitet  
Feedbacken som ges bör inte vara för snäv, men inte heller för bred. Eleverna 
behöver veta vad som var bra och varför för att ha något att gå efter. Det är positivt 
att använda många substantiv och beskrivande adjektiv, beskriva begrepp eller 
kriterier. Mindre effektiva sätt att ge feedback på är att använda många pronomen 
eller att korrigera varje fel som eleven gjort eller komma med vaga förslag som 
”studera hårdare” (Brookhart 2008, s. 33-34). Under intervjuerna var det ingen 
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lärare som talade om detta utan detta kan endast analyseras utifrån det insamlade 
materialet. Det visar att det är vanligast att ge feedback efter de kriterier som finns 
och beskriva dessa för att eleverna ska kunna utvecklas.  
 
8.11 Ton/tonfall  
Tonen i feedbacken är mycket viktig och påverkar hur eleven kommer att motta 
feedbacken. Tonen som används kan avskräcka eller inspirera, och är därför viktigt 
att tänka på inför den feedback som ska ges. Något som även är viktigt är att det 
inte är okej att enbart ge positiv feedback när kritik är berättigad. Att lysa vägen 
framåt och ge förslag på vad eleverna kan göra är grunden för bra feedback 
(Brookhart 2008, s. 33-36).  I kommentarerna ses både positiva kommentarer och 
kommentarer som är kritiska men även hjälpsamma för eleverna. Dock finns det 
undantag, där en lärare enbart ger eleven en kritisk kommentar som kan tolkas som 
avskräckande snarare än inspirerande. Det är ingen lärare som enbart ger positiva 
kommentarer utan förslag på förbättring.   Brookhart (2008, s. 36) menar att 
sarkasm inte har någon plats i feedback, och ingen lärare har varken uttalat sig 
kring detta eller visat tecken på att använda sig av sarkasm i sin skriftliga feedback 
till eleverna.   
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9 Diskussion 
Den här studiens syfte var att få kunskap om hur lärare uppfattar och använder 
skriftlig feedback i arbetet med elever i årskurs 4–6 i ämnet svenska. Syftet 
preciserades med hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Hur talar lärare om sitt arbete med skriftlig feedback? 
• Hur ger lärare skriftlig feedback till eleverna? 

 
I det här avsnittet kommer först metoden som använts i studien att diskuteras, för 
att därefter efterföljas av en diskussion av resultatet som jämförs mot bakgrunden 
samt den tidigare forskningens resultat.  
 
9.1 Metoddiskussion 
För att uppnå syftet och besvara studiens frågeställningar valdes det att dels 
intervjua lärare och dels samla in skriftliga kommentarer som lärare gjort på 
elevers arbeten.  
 
Intervjuerna genomfördes öga mot öga med informanterna vilket minskar risken 
för missförstånd och ger en möjlighet till att kunna ställa följdfrågor och få en 
större förståelse (Larsen 2009, s. 26-27). Min förförståelse gjorde att jag kunde 
ställa följdfrågor för att få mer utförligare svar, dock var det lättare att göra det 
efter första intervjun då jag är en ovan intervjuare. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades därefter för att inte gå miste om relevant information. Sedan 
genomfördes en analys av svaren från informanterna för att kunna få syn på 
likheter och skillnader i svaren. Eftersom intervjuerna spelades in kunde 
informanternas beskrivningar redovisas utförligt, vilket minskade utrymmet för att 
göra egna tolkningar. Det var ett tidskrävande arbete att transkribera intervjuerna, 
men det var betydelsefullt för att kunna sammanställa ett tillförlitligt resultat. Då 
det är jag som har sammanställt resultatet från intervjuerna och genomfört 
dataanalyserna kan resultatet ha blivit påverkat av mina egna uppfattningar. Att jag 
är medveten om detta har gjort att jag tänkt på min egen förförståelse för att inte 
låta mina egna uppfattningar påverka studien. När intervjuer genomförs kan 
intervjueffekten uppstå (Larsen 2009, s. 108). Detta är något jag haft i åtanke vid 
genomförande av intervjuerna. Jag försökte bland annat att undvika att bekräfta 
informanterna om deras svar var ”rätt” eller ”fel” och ställa ledande frågor. Då 
intervjuerna spelades in kunde även detta kontrolleras i efterhand. Jag upplevde 
inte att ledande frågor förekom, inte heller att informanterna fick bekräftelse om de 
gav ”rätt” eller ”fel” svar.  
 
Insamlingen av skriftliga kommentarer skedde i anslutning till intervjuerna, dock 
var det inte alla som sa sig ha något material att dela med sig av, utan det var tre 
lärare av fem som gav mig material, även fast det i informationsbrevet 
efterfrågades material. Detta är något som kan ha påverkat variationen i resultatet. 
Hade ytterligare material insamlats hade det kunnat ge ett mer variationsrikt 
resultat och visat mer likheter/olikheter i sättet lärarna arbetar med skriftlig 
feedback.   Larsen (2009, s. 28) beskriver metodtriangulering som innebär att flera 
olika metoder används vid en undersökning. Genom att kombinera olika metoder 
kan svagheter och styrkor i de olika metoderna väga upp för varandra. I den här 
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studien har två olika metoder använts för att samla in material, vilket stärker 
studiens trovärdighet.  
 
Jag har genom att genomföra metod, urval, datainsamling och databearbetning på 
ett noggrant sätt haft en strävan att uppnå reliabilitet (Larsen 2009, s. 81). 
Metodval, urval, datainsamling, databearbetning och analys har redovisats utförligt 
för att göra det möjligt att värdera de val som har gjorts med hänsyn till studiens 
reliabilitet. Då citat finns presenterade i resultatdelen höjs även reliabiliteten i 
studien. Validiteten i studien anser jag vara relativt hög, då all insamlad data är 
relevant för frågeställningarna. Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principerna från vetenskapsrådet. Detta genom att bland annat ha skickat ut 
informationsbrevet till informanterna innan intervjuerna. I informationsbrevet 
framgick studiens syfte och att deltagande är frivilligt och att informanterna är 
anonyma (Björkdahl Ordell 2007, s. 26-27).  
 
Något som kan ses som en styrka med studien är att intervjuerna genomfördes med 
lärare på tre olika skolor. Dock arbetar tre av lärarna på samma skola vilket kan ha 
påverkat resultatet och dess variation. Resultatet kan även ha sett annorlunda ut om 
skriftligt material inhämtats från alla deltagande lärare i studien. Trots detta kunde 
det ändå tydligt urskiljas skillnader i lärarnas undervisning, både i resultatet för 
intervjuerna och i det skriftliga material som analyserats.  
 
9.2 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet används samma rubriker som vid resultatet.  

9.2.1 Lärandeinriktad feedback  
Skolans främsta uppdrag är att främja varje elevs lärande och se till att varje elev 
stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. För att eleverna ska 
utveckla sitt lärande genom glädje är det viktigt att det finns god lärande- och 
utvecklingsmiljö i skolan (Skolverket 2011a, s. 9). Varje lärare talade under 
intervjuerna om hur viktigt det är med feedback för elevers lärande och är därmed 
medvetna om elevernas utveckling.  
 
Det är lärarens skyldighet att ta hänsyn till varje elev och dess behov samt 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 (Skolverket 2011a, s. 14). Att bedöma elever kan även påverka 
elevernas motivation och självbild, både positivt och negativt beroende på hur 
bedömningen sker (Skolverket 2011b, s. 15). Lärarna pratade under intervjuerna 
om hur eleverna blir stolta när de kan se att de faktiskt utvecklas och lär sig nya 
saker. En stor del av lärarnas feedback går ut på att uppmuntra eleverna så att de 
känner att det är roligt med skolan och att känna viljan att lära sig nya saker.  
 
Hirsch och Lindberg (2015) beskriver att feedback används för att stödja eleverna 
till att komma vidare i sitt lärande och att feedback kan ses som synonymt med 
formativ bedömning (Hirsch & Lindberg 2015, s. 32).  Även Grettve, Israelsson 
och Jönsson (2014) menar att det är genom feedback som eleverna kan 
uppmuntras till att ta nästa steg i sitt lärande och utvecklas vidare och arbetet kring 
detta är en stor del av en lärares vardag (Grettve, Israelsson & Jönsson 2014, s. 
64).  Det är viktigt att den feedback som ges möjliggör att eleven får verktyg att 
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förminska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som ska nås 
(Skolverket 2011b, s. 17). Att ge feedback till elever är en möjlighet att stödja 
deras lärande, men då krävs de att feedbacken är framåtblickande och innehåller 
information som är användbar för eleverna för att utveckla sitt lärande (Skolverket 
2011b, s. 20). Feedbacken måste vara tydlig med att förmedla hur och varför 
eleverna ska fylla det gap som finns mellan nuvarande kunskapsläge och det 
kunskapsläge som ska nås, annars är feedbacken inte användbar för eleverna och 
blir då verkningslös.  

För att feedbacken ska vara värdefull för eleverna och möjliggöra ett stöd för deras 
lärande måste feedbacken överensstämma med målet som ska uppnås med varje 
uppgift (Hattie & Timperley 2007). Ger läraren kommentarer som endast 
innehåller information om vad eleven har misslyckats med eller vilka fel den har 
gjort ger ingen information som kan hjälpa eleven vidare i sitt lärarande, utan det 
är av stor vikt att feedbacken innehåller stöd för fortsatt lärande (Wiliam 2013, s. 
134). Fyra av fem lärare talade om hur viktigt det är att ge feedback så att eleverna 
vet hur de ligger till just nu och vad som krävs för att komma till nästa mål och 
öka sitt lärande. Det var intressant att inte alla fem lärare påpekade detta då det är 
en sådan stor del av feedbacken. Möjligtvis kan denna lärare anse att detta inte är 
viktigt, eller så är det något som läraren ser som självklart och därmed inte tänkte 
på detta under intervjun.  En lärare sa att hon främst uppmuntrar eleverna för att 
visa på framsteg som eleverna gjort för att de ska vilja fortsätta att arbeta och lära 
sig nya saker. Tre lärare talade om att feedbacken inte bara ska vara fokuserad på 
det positiva, utan den ska dels vara positiv och dels framåtsyftande så att eleverna 
vet vad de gjort bra och vad de behöver utveckla.  

Genom att använda feedback ökar möjligheterna för att eleverna ska anstränga sig, 
deras motivation och engagemang ökar också då feedback är en stor del av elevers 
lärande (Hattie & Timperley 2007, s. 102). Lärarna pratade om att feedback är 
viktig för att den kan göra så att eleverna blir mer motiverade till skolan och dess 
arbeten. En lärare sa att det är viktigt med feedback för elevernas motivation och 
att hon alltid utgår från elevernas starka sidor och försöker fånga upp deras 
intressen för att få eleverna mer motiverade. Tidigare forskning har också visat på 
att lärare anser att det är viktigt med skriftlig feedback, men att det ibland är svårt 
då det är tidskrävande att ge feedback (Murtagh 2014, s. 532, Grönlund 2011, s. 
62). Några lärare talade även om att feedbacken bör ges så snabbt som möjligt till 
eleverna för att de ska kunna använda feedbacken och för att det annars är lätt att 
det faller mellan stolarna och inte blir skrivet. Detta stämmer överens med det 
Brookhart (2008) skriver, att det är viktigt att ge snabb feedback för att den ska 
vara effektiv. Då kan eleverna fortfarande använda sig av feedbacken när de har 
ämnet eller uppgiften i minnet (Brookhart 2008, s. 10). Jag håller med både lärarna 
samt Brookhart (2008) i denna fråga då det känns meningslöst att ge feedback till 
eleverna i efterhand. Då kommer inte feedbacken till nytta utan det känns mer 
relevant att ge eleverna feedback när de fortfarande håller på eller kommer ihåg 
vad de arbetat med för att lärandet ska utvecklas. 

Att ge feedback kan låta ganska enkelt, men i verkligheten är det inte alltid så. Det 
finns alltid en stor risk att något misstolkas vid en interaktion mellan två parter. 
Det finns en risk att läraren tolkar det som eleven säger/skriver på ett sådant sätt 
som eleven inte tänkt sig. Det är även svårt att veta om den uppfattning som 
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läraren har om en elevs kunnande stämmer överens med vad som faktiskt pågår i 
elevens huvud (Grönekull 2016, s. 26). Detta var inget som lärarna pratade om i 
intervjuerna och inget som heller framkom vid de kommentarer som insamlats. 
Detta skulle kunna bero på att lärarna tar det för givet att den feedback som ges 
tolkas av eleverna på det sättet de syftar till, eller så är det inget som lärarna har 
reflekterat över.  Det finns såklart alltid en risk att feedbacken misstolkas, dock 
anser jag att efter att ha analyserat materialet att de kommentarer som lärarna gett 
eleverna inte kan misstolkas då de var tydliga med sina budskap.  

9.2.2 Lärandemålsinriktad feedback  
Det är viktigt att bedömningar av elever sker på ett medvetet och pedagogiskt sätt 
då det är elevernas kunskaper som ska bedömas utefter deras arbetsprestationer 
(Skolverket 2011b, s. 5–6). Det är lärarens ansvar att se till att eleverna förstår 
både målen med undervisningen och är förtrogna med kunskapskraven (Skolverket 
2011b, s. 62). Det som kan ses som intressant är att endast två av de intervjuade 
lärarna sa sig använda feedback inriktat mot lärandemålen. Tre lärare använde sig 
inte alls av denna typ av feedback till sina elever. En lärare delade ut matriser till 
eleverna så att de själva kan se lärandemålen, vilken ändå kan ses som positivt då 
eleverna får se vad som krävs utav dem. Frågan är bara om de verkligen läser och 
tar sig till dessa då de inte får någon feedback på målen under tidens gång utan 
läraren har istället detta som underlag för kommande utvecklingssamtal. Får 
eleverna ingen feedback på sina arbeten så är det svårt att förminska avståndet 
mellan nuvarande förmåga och den förmåga som ska nås (Skolverket 2011b, s. 
17). De lärare som ger lärandemålsinriktad feedback till eleverna hjälper istället 
eleverna med detta på ett tydligt sätt, istället för att vänta med att ge informationen 
tills det är dags för ett utvecklingssamtal.  
 
Att ge feedback inriktat mot lärandemålen ger en möjlighet till att stödja elevers 
lärande, såvida den är framåtblickande och den ges på ett sådant sätt så att eleverna 
kan använda informationen för att utveckla sitt lärande (Skolverket 2011b, s. 20). 
Kopplar man resultatet till tidigare forskning så finns det vissa olikheter, då de 
studier som gjorts har visat på att lärarna anser att lärandemålsinriktad feedback är 
väldigt viktigt då den visar på vad eleverna kan och vad de inte kan, vilket kan ge 
en positiv verkan på deras motivation och självkänsla (Murtagh 2014, s. 529-531, 
van den Bergh, Ros & Beijaard 2013, s. 523). Några lärare i denna studie ansåg att 
denna typ av feedback var viktig, men inte alla. Vilket kan vara något förvånande 
då lärandemålen är en sådan stor del av skolan och enligt Skolverket är en viktig 
del i lärares arbete att utvärdera varje elevs kunskapsutveckling i förhållande till 
kunskapskraven och redovisa detta dels skriftligt till eleven (Skolverket 2011a, s. 
18).  
 
Tittar man istället på vad lärarna praktiskt har gjort så finns inga explicita 
referenser till lärandemålen. Vissa uttryck och enskilda ord har använts som är 
kopplat till lärandemålen när lärarna gett uppgiftsinriktad feedback. Dock har inte 
alla lärare lämnat något skriftligt material så det är svårt att säga hur det hade sett 
ut om det hade skett. Men utefter det material som fanns så är det ingen lärare som 
endast ger feedback inriktat mot lärandemålen. De väver in dessa i sin 
uppgiftsinriktade feedback, och det anser jag ändå ger ett stöd för elevernas 
lärande då de ger information om vilka mål som finns med varje uppgift (Hattie & 
Timperley 2007). Lärarna ger en formativ bedömning av eleverna då de stödjer 
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eleverna vidare i sitt lärande. De ser vart eleverna är och hjälper dem att ta sig till 
målet med hjälp av feedback (Kornhall 2014, s. 169). Tidigare forskning har visat 
att lärare använder sig av olika markeringar som inte riktas mot några specifika 
lärandemål utan ofta uppmärksammar felaktigheter i elevernas stavning och/eller 
grammatik (Murtagh 2014, s. 526). Lärarna i denna studie använde sig också av 
markeringar för att uppmärksamma detta, men enligt läroplanen så är det en del av 
lärandemålen att kunna stava och hantera grammatiken.  
 

9.2.3 Uppgiftsinriktad feedback  
Att ge uppgiftsinriktad feedback är vanligt. Resultatet i denna studie visade på att 
alla lärare använder sig av denna typ av feedback, vilket även den studie som 
Grönlund (2011) genomfört. I Grönlunds studie visade det sig att det var vanligt 
att ge feedback genom poäng eller bokstäverna ”R” eller ”V” eller genom streck 
och frågetecken (Grönlund 2011, s. 63). Detta visade sig även vara relativt vanligt 
i denna studie. Det förekom olika sätt av bedömningar i resultatet, under 
intervjuerna kom det fram att två lärare ger betyg, två lärare ger poäng och en 
lärare ger varken poäng eller betyg.  
 
I det skriftliga materialet så syntes poäng tillsammans med en kort kommentar 
och/eller en stjärna eller smiley. Feedbacken kunde även innehålla bokstaven R för 
att visa att det var rätt, frågetecken, understrykningar samt inringningar. 
Kommentarer som ”bra!” och kritiska kommentarer som ”en sån här saga räcker 
inte” förekom. Grönlunds resultat visar också på att dessa typer av kommentarer 
var vanliga (Grönlund 2011, s. 63). En annan studie som också är genomförd i 
Sverige visar att lärare ofta ger feedback efter ett genomfört prov där resultaten är 
lätta att redovisa i siffror. Eleverna får sitt provresultat i siffror men även en kort 
kommentar om prestationen de utfört i form av ord som ”medel”, ”under medel” 
eller ”över medel” (Törnvall 2001, s. 158). Detta resultat kan också kopplas ihop 
med resultatet för denna studie då en lärare gav ofta poäng och en kort kommentar 
med en stjärna/smiley till för att visa om de låg bättre till än godkänt. Att ge 
eleverna feedback i form av smileys har visat sig vanligt i studier som genomförts 
i både England och Finland (Murtagh 2014, s. 524, Atjonen 2014, s. 250). Att ge 
elever smileys som feedback ger ingen information som är saklig och förmedlar 
inte hur och varför eleverna ska fylla det gap som finns mellan deras nuvarande 
kunskapsläge och det kunskapsläge som ska uppnås och stödjer därmed inte heller 
elevers lärande (Wiliam 2011, Hattie & Timperley 2007). 
 
Två av lärarna i denna studie ger eleverna feedback på pågående arbeten, vilket 
kan kopplas ihop med Grönlunds (2011) resultat där vissa lärare gör detta för att 
kunna hjälpa eleverna att förbättra sitt arbete och dess slutresultat (Grönlund 2011, 
s. 68). Att stödja eleverna under pågående arbete kan hjälpa dem att minska gapet 
mellan nuvarande kunskapsläge och kunskapsnivån som ska uppnås (Black & 
Wiliam 1998).  Alla elever ska få uppleva att göra framsteg, utvecklas och 
övervinna svårigheter (Skolverket 2011a, s. 10). Genom att hjälpa eleverna under 
pågående arbeten så blir eleverna inte utelämnade och får stöd i sitt lärande och får 
därmed även verktyg för att kunna utvecklas och övervinna svårigheter som kan 
uppstå. Då hör informationen som ges till ett sammanhang också, vilket är ett 
måste för att feedbacken ska vara effektiv (Wiliam 2011).  
 



 

36 
 

En studie gjord i Brunei Darussalam visade att lärare har en önskan om att arbeta 
med att ge feedback tillsammans med riktlinjer för hur eleverna kan förbättra sitt 
arbete, men rent praktiskt visade det sig att lärarna vanligtvis gav 
värderande/dömande feedback istället för beskrivande och konstruktiv feedback 
(Rosdinah Abdul & Jainatul Halida 2014, s. 74). En lärare i studien sa att hon 
alltid ger feedback, men att hon troligen ger feedback mot lärandemålen alltför 
sällan, däremot sa hon att hon ofta ger personinriktad feedback. Alla kommentarer 
som analyserats har innehållit uppgiftsinriktad feedback som i största mån vad 
beskrivande och konstruktiv. Däremot fanns ord eller meningar med som kan ses 
som värderande, såsom ”Allt med strukturen och språkliga drag är bra”.  

9.2.4 Personinriktad feedback  
Enligt tidigare forskning som är genomförd i Malaysia, England och Finland är det 
vanligt att ge eleverna personinriktad feedback. Många lärare gav eleverna beröm 
med motiveringen att det motiverar eleverna och stärker deras självkänsla. Dock 
gav lärarna oftast ingen information till eleverna som var användbar för att ta sig 
vidare i sitt lärande (Sardareh 2016, s. 3, Murtagh 2014, s. 531, Atjonen 2014, s. 
250). Resultatet i denna studie visar att endast en lärare säger sig använda sig av 
personinriktad feedback i skriftlig form. Även hon lyfter att det är viktigt att ge 
detta för elevernas motivation och menar att det är viktigt att feedbacken är 
berömmande och stärkande för personen. För att ge en effektiv feedback måste 
eleverna först veta vart de är på väg, därefter veta hur det går för dem för att 
slutligen veta vad som är nästa steg (Hattie & Timperley 2007, s. 86). Att då ge 
eleverna beröm på personlig nivå svarar inte på några av dessa viktiga frågor och 
är därför helt verkningslös (Hattie & Timperley 2007, s. 86). Att enbart en lärare 
ger denna typ av feedback kan indikera på att de andra lärarna är medvetna om de 
brister som finns i att ge personinriktad feedback och att de då istället väljer att 
rikta fokus på andra saker än eleven som person för att utveckla lärandet.  
 
Att ge eleverna beröm är ett vanligt fenomen, men inte särskilt effektivt för deras 
lärande då ingen information ges som eleverna kan använda för att utveckla sitt 
lärande vilket gör feedbacken helt verkningslös (Hattie & Timperley 2007, s. 86, 
102; Brookhart 2008, s. 21). Det lärarna faktiskt gör i sina kommentarer är att 
använda sig av personligt tilltal i samband med att eleverna klarat av något eller 
fått med något väsentligt. Däremot förekommer det inte personligt tilltal i samband 
med att eleven har något att förbättra och inte heller förekommer det beskrivningar 
av elevers personliga egenskaper. Det gör att de skriftliga material som samlats in 
inte visar på att någon lärare använder sig av personinriktad feedback i form av 
beröm eller liknande. Utan kommentarerna innehåller styrkor och svagheter och i 
vissa fall även möjliga vägar framåt, och är relaterat till uppgiften, processen eller 
lärandemålen och syftar till att minska gapet mellan det som eleven redan har 
förstått och det som är målet för eleven att förstå som är det huvudsakliga syftet 
med feedback enligt Hattie och Timperley (2007, s. 81, 82). Brookhart (2008) 
framhäver att det är viktigt att ge minst lika många kommentarer på styrkor som på 
svagheter (Brookhart 2008, s. 5). I materialet var det oftast lika många 
kommentarer på styrkor som på svagheter men det förekom även kommentarer 
som bara riktade sig mot svagheter. Detta kan tolkas som att lärarna är medvetna 
om vikten av att ge feedback som både trycker på styrkor och svagheter.  
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10 Slutsatser 
Att arbeta med skriftlig feedback på ett sätt som gynnar eleverna är inte helt 
enkelt. Genom studiens resultat framkommer det att lärarna arbetar med 
feedbacken på lite olika sätt, men samtliga lärare anser att feedback är 
betydelsefullt för elevernas lärande.  
 
Den mest synliga typen av feedback visade sig vara uppgiftsinriktad feedback och 
den minst vanliga typen var personinriktad feedback. Lärarna lyfte fram att 
feedbacken ska vara framåtsyftande och därmed informera eleverna vad de gjort 
bra och vad de behöver utveckla, något som inte finns med i den personinriktade 
feedbacken och därmed kan det vara orsaken till att denna typ används minst. 
Detta överensstämmer även med vad bakgrundsavsnittet säger om feedback och 
dess syfte. Resultatet visar även att det lärarna säger och vad de faktiskt gör inte 
alltid stämmer överens. Några lärare sa sig sällan använda lärandemålsinriktad 
feedback men delar av lärandemål kunde urskiljas i deras feedback, likaså 
personinriktat, även om denna typ inte visade sig på samma sätt som tidigare 
forskning påvisat.  
 
I denna studie har jag funnit intressant information kring hur fem lärare med lång 
arbetslivserfarenhet arbetar med olika typer av feedback. Jag anser ändå att det 
finns mer att forska om inom detta område då det är så pass outforskat. Det skulle 
vara intressant att genomföra liknande studier med fler lärare på andra skolor för 
att se hur de arbetar med skriftlig feedback till eleverna.   
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Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 
 

Information om studie om lärares arbete med skriftlig 
feedback i årskurs 4–6.   
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Jag genomför en studie med syfte att undersöka hur lärare ger skriftlig feedback 
till elever inom ämnet svenska. Studien kommer att genomföras under v.6 2017. I 
undersökningen förväntas omkring sex verksamma lärare för årskurserna 4–6 att 
delta.  
 
För dig innebär ett deltagande, dels medverkan i en intervju på cirka tjugo minuter, 
dels att du ombes att lämna ut skiftliga kommentarer som du har skrivit på elevers 
arbeten. De elevarbeten med skriftlig feedback som du ombeds lämna ut följer ett 
slumpmässigt urval och du får anvisningar om hur detta ska gå till. Det är av 
forskningsetiska skäl viktigt att varken elevernas namn eller ditt eget finns med på 
det kopierade materialet som lämnas till mig. Materialet kommer efter insamlandet 
att bearbetas och kategoriseras. Du kommer att vara anonym under hela arbetet 
och ingenstans kommer det framgå vem som lämnat ut materialet och eller i vilka 
skolor studien genomförts. Det insamlade materialet kommer endast att användas 
för denna undersökning och det är enbart jag och min handledare som kommer ha 
tillgång till det.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan att ange skäl. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  Efter att arbetet godkänts kommer 
uppsatsen att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. Vi finns här för att 
möta era frågor och funderingar.  
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar, Therése Kallur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Therése Kallur 
Studerande 

e-post: h13theka@du.se  

Anna Annerberg 
Handledare  

e-post: aae@du.se  
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur ofta använder du dig av lärandemålsinriktad feedback? (ge feedback 
kopplat till lärandemålen). 
I vilket sammanhang? 

 
2. Hur ofta använder du dig av uppgiftsinriktad feedback? (ge feedback 

inriktad mot uppgifterna i form av exempelvis poäng). 
I vilket sammanhang? 
 

3. Hur ofta använder du dig av personinriktad feedback? (exempelvis beröm). 
I vilket sammanhang? 
 

4. Vad anser du är viktigt med feedback och lärandet och hur det hänger 
ihop?  
 

5. Brukar du ge feedback i form av smileys?  
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