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Abstract 

I studien undersöks hur lärare ger elever muntlig och skriftlig feedback på uppgiftsnivå i 
matematikundervisningen. För att undersöka detta har observationer och intervjuer av kvalitativ 
karaktär utförts med sex lärare som undervisar i årskurs 1-3. Insamlade och avbildade dokument i 
form av elevers räkneböcker har också varit en del av datainsamlingsmetoden. För att på bästa sätt 
undersöka och besvara studiens frågeställning har grundad teori valts ut och använts som 
forskningsansats. Utifrån insamlad data och med substantiv och teoretisk kodning som verktyg har 
en teoretisk modell utvecklats. Modellen visar att muntlig och skriftlig feedback som ges från lärare 
till elev på uppgiftsnivå kan vara antingen direkt eller indirekt. Beroende på om feedbacken är 
muntlig eller skriftlig, direkt eller indirekt, kan den också vara bekräftande, uppmuntrande, upprepande, 
informerande, stöttande eller uppmanande. Detta resultat redovisas med hjälp av en så kallad ”fyrfältare”. 
Värt att notera är också att resultatet i studien visar att muntlig feedback ges i betydligt högre grad 
än skriftlig feedback. Ett par slutsatser som dras utifrån studiens resultat är att verkligheten skiljer 
sig från hur tidigare forskning förespråkar att feedback bör komma till uttryck i klassrummet och 
att elevernas ålder samt lärarnas tid spelar en avgörande roll för vilken sorts feedback som ges. En 
annan viktig slutsats som också dras utifrån studiens redovisade resultat är att vissa kategorier av 
feedback är mer effektiva för elevers lärande i matematik än andra. 

 
 
 
 
 

Nyckelord: feedback, matematik, uppgiftsnivå, lärare, elev, årskurs 1-3 
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1. Inledning 
Under våren 2015 genomfördes en litteraturstudie där frågeställningen syftade till att undersöka 
vilka faktorer som är avgörande vid tillämpningen av formativ bedömning för att stärka elevers 
lärande samt öka elevers motivation i ämnet matematik i årskurs 1-3. Litteraturstudien grundade 
sig i erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som ingår i 
grundlärarprogrammet. Dessa erfarenheter har utformat en bild av att flera lärare undervisande på 
VFU-skolan upplever bedömning som något av det svåraste och mest komplexa med hela 
läraryrket. Inom matematiken finns goda möjligheter att arbeta med formativ bedömning, till 
exempel genom att låta elevers lösningar vara grund för klassrumsdiskussioner och feedback, men 
enligt iakttagelser från den egna VFU-skolan är det istället den summativa bedömningen i form av 
provresultat och allmän feedback om prestationer som präglar undervisningen i matematik. Genom 
att granska tidigare utförd och dokumenterad forskning visade resultatet av litteraturstudien att 
lärares feedback gällande elevers prestationer har en kritisk inverkan på elevers motivation för 
lärande (Harlen & Winter 2004, s. 400). Resultatet av litteraturstudien visade också att feedback 
som lärare medvetet delger och som är av god kvalitet har inverkan på elevers uppfattning om 
deras kapacitet att prestera samt värdet att anstränga sig för att uppnå goda prestationer, vilket ökar 
elevers motivation (Ruiz-Primo 2011, s. 21).  

Till skillnad från summativ bedömning där respons på elevens insats kommer när elevens 
prestation redan är avslutad ska feedback vid formativ bedömning ge eleven en chans att under sin 
insats förändra och förbättra resultatet för att uppnå målet med uppgiften på bästa sätt (Black 2002, 
s. 7). I resultatet av litteraturstudien framkom det att elever främst kan reglera sin insats 
framgångsrikt om informationen i form av lärarens feedback är stabil, korrekt och tillförlitlig 
(Wiggins 2012, s. 15). Resultatet av litteraturstudien indikerar att läraren och lärarens kompetens 
att ge elever feedback av formativ karaktär och av god kvalitet spelar en avgörande roll vid 
tillämpningen av den formativa bedömningen för att öka elevers motivation och därmed stärka 
deras lärande.  

Astrid Petterson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets 
didaktik, menar att formen och innehållet i den feedback som lärare samt elever ger och får har 
avgörande betydelse för både lärarens och elevens lärande (Pettersson 2011, s. 10). Men vilken 
form har feedback, vad innehåller den och hur ger den sig egentligen till känna i klassrummet? 
Denna ovisshet i relation till resultatet av den tidigare utförda litteraturstudien indikerar att 
feedback är en viktig aspekt inom formativ bedömning och då med särskilt fokus på lärarens 
kompetens att förse eleven med relevant och innehållsrik information om elevens insats och 
förståelse.    

För att komplettera den litteraturstudie som genomfördes under våren 2015 samt förlänga 
fördjupningen om formativ bedömning inom matematikundervisning med en tydlig progression 
från litteraturstudien ämnar denna empiriska studie att undersöka hur lärares feedback till elever 
praktiskt tar sig i uttryck i klassrummet och i ämnet matematik. För att fortsätta härledningen från 
vårens litteraturstudie är undervisningen i årskurs 1-3 av intresse för studien och för att begränsa 
studien ytterligare är feedback som ges på uppgiftsnivå den aspekt som kommer att vara aktuell att 
undersöka i denna studie. Sammanfattningsvis kommer denna studie att undersöka och redovisa 
hur totalt sex lärare, aktivt undervisande i årskurs 1-3, ger skriftlig och muntlig feedback på elevers 
lösningar av uppgifter i matematik.    
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2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskning och begrepp som är relevanta för studiens syfte 
och frågeställningar samt tidigare forskning och begrepp aktuella att diskutera i relation till studiens 
resultat.  

2.1 Formativ bedömning 
Under våren 2015 disputerade Catharina Andersson, vid institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik (Umeå Universitet), sin avhandling om lärares fortbildning i formativ 
bedömning. I sin avhandling visar Andersson (2015, s. 79), genom utförande av en 
interventionsstudie, att lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i 
matematik, men att lärare behöver tid och stöd i utbildningen. Studien omfattar 22 lärare 
undervisande i ämnet matematik i årskurs 4 och genom att utföra klassrumsobservationer, 
lärarintervjuer, lärarenkäter och matematiktester för elever kan Andersson (2015, s. 84) i sitt resultat 
också bekräfta studiens ramverk; den grundläggande idén inom formativ bedömning handlar om 
”att använda information om elevers lärande för att justera undervisningen för att bättre möta 
elevers behov”. Vidare menar Andersson (2015, s. 84) att studiens resultat indikerar att formativ 
bedömning av hög kvalitet definieras av trohet till denna grundläggande idé och genom en 
kompetent användning av följande fem nyckelstrategier (William & Thompson 2007, s. 1-3):  

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. 
2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 
belägg för lärande. 
3. Ge feedback som för lärandet framåt. 
4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 
5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.  

William och Thompson (2007, s. 1) menar att det krävs tre centrala nyckelprocesser för att kunna 
skapa ett innehållsrikt och övergripande ramverk för formativ bedömning. Dessa tre 
nyckelprocesser handlar om att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande, vad målet med 
lärandet är och slutligen hur man ska ta sig dit (William & Thompson 2007, s. 1). Samtidigt indikerar 
resultatet av Anderssons (2015, s. 75) interventionsstudie att när lärare medvetet integrerar dessa 
tre nyckelprocesser i undervisningen kan elevernas lärande i matematik stärkas avsevärt.  

Sammanfattningsvis kan resultatet av Anderssons (2015, s. 75, 84) interventionsstudie förtydligas 
enligt följande; genom en kompetent användning av de fem nyckelstrategierna och medveten 
integration av de tre nyckelprocesserna kan lärare inte bara utvinna formativ bedömning av hög 
kvalitet utan även information om elevers lärande att använda för att justera undervisningen och 
bättre kunna möta elevers behov. Denna information kallas också för feedback (Hattie & 
Timperley 2007, s. 81) och är denna studies allra centralaste komponent.  

2.2 Feedback 
I detta arbete definieras feedback i enlighet med Hattie och Timperley (2007, s. 81): feedback är 
information tillhandahållen av exempelvis en lärare, kamrat eller förälder 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 förser information som relaterar specifikt till uppgiften eller arbetsprocessen och 
samtidigt minskar klyftan mellan det som eleven redan har förstått och det som är målet för eleven 
att förstå (Hattie & Timperley 2007, s. 82). Feedback som är effektiv för elevers lärande behöver 
vara tydlig, målmedveten, meningsfull och förenlig med elevernas tidigare kunskaper (Hattie & 
Timperley 2007, s. 104; Wiggins 2012, s. 15). Detta blir feedback genom att förse eleven med 
logiska samband mellan redan befintlig kunskap och den kunskap som eleven ämnar att erhålla 
inom en snar framtid (Hattie & Timperley 2007, s. 104).  
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Ur ett klassrumsperspektiv kan feedback ges från lärare till elev, från elev till lärare, från elev till 
elev (kamratbedömning) eller att eleven ger feedback gällande sin egen insats (självbedömning) 
(Hattie & Timperley 2007, s. 82; Björklund Boistrup 2010, s. 77-78). Detta arbete syftar till att 
undersöka hur feedback ges från lärare till elev och därför kommer forskningsbakgrundens 
fortsatta fokus endast att behandla feedback ur den aspekten.   

I en studie av Black och William (1998, s. 35-36) framkom det att en stor del av den bedömning 
som görs i skolan är av summativ art vilket innebär att den feedback eleverna får oftast är väldigt 
fattig på relevant information om deras prestationer. Jönsson (2010, s. 76) menar att feedback som 
anger ”23 poäng” eller ”60 %” inte säger något om vilka mål som eleven har nått, vilka styrkor 
respektive svagheter som uppvisats eller hur eleven ska gå vidare i sitt lärande. Jönsson (2010, s. 
76) drar följande parallell:  

Eleven ringer från sin mobiltelefon, säger att hon kommit till vägskäl A och undrar 
hur hon ska ta sig vidare. Om man som lärare i detta läge svarar ”bra jobbat” eller ”du 
har kommit 40 % av sträckan” hjälper detta knappast eleven att hitta fram.  

Det är skillnad mellan feedback (skrivet som ett ord) och feed back (skrivet som två ord) då 
feedback omfattar bedömningsaktiviteten feed back tillsammans med de två andra 
bedömningsaktiviteterna feed up och feed forward (Björklund Boistrup 2010, s. 77). Dessa tre 
bedömningsaktiviteter kopplas var och en ihop med de tre frågor (vilka kan liknas vid William och 
Thompsons tre nyckelprocesser för formativ bedömning) som utgör Hatties och Timperleys (2007, 
s. 86) modell över effektiv feedback:  

1. Vart är eleverna på väg (feed up)?  
2. Var befinner de sig i förhållande till målet (feed back)?      
3. Hur ska de gå tillväga för att närma sig målet (feed forward)?   

 
2.2.1 Feed up 
Björklund Boistrup (2010, s. 78) definierar feed up som en bedömningsaktivitet där den bedömning 
som yttras relaterar till elevens redan påvisade kunskap för att tydliggöra mål och kriterium som 
förväntas bli uppfyllda inom en snar framtid. Utifrån elevens redan påvisade kunskaper syftar feed 
up till att informera eleven om vart hen är på väg och vad målet med uppgiften eller arbetsprocessen 
är (Hattie & Timperley 2007, s. 87). Feed up syftar också till att informera eleven om vad god 
kunskapskvalitet innebär (Björklund Bositrup 2010, s. 78). Feed up är mest effektivt för elevens 
lärande när målen har en ändamålsenlig utmaning och lärare samt elever är helt engagerade gällande 
vart eleven är på väg (Hattie & Timperley 2007, s. 89) Fullt engagemang bidrar enligt Hattie och 
Timperley (2007, s. 89) till möjligheten att dela en klar förståelse för hur kriterierna för framgång 
ser ut vilket är en viktig motivationsfaktor för både lärare och elever.  

2.2.2 Feed back  
Feed back är en bedömningsaktivitet där den bedömning som yttras relaterar till elevens tidigare 
påvisade kunskap eller pågående prestation (Björklund Boistrup 2010, s. 77). Feed back svarar till 
var eleven befinner sig i förhållande till målet vilket innebär att läraren behöver tillhandahålla eleven 
information om hur elevens insats uppnår förväntningarna relaterad till uppgiftens eller 
prestationens mål (Hattie & Timperley 2007, s. 86, 89). Ur ett elevperspektiv syftar feed back till 
att bekräfta vilka kunskaper eleven har påvisat i förhållande till målet samt uppmärksamma goda 
egenskaper och eventuella missuppfattningar (Hattie & Timperley 2007, s. 89).  

2.2.3 Feed forward   
Feed forward svarar till hur eleverna ska gå till väga för att närma sig uppgiftens eller 
arbetsprocessens redan klargjorda mål (Hattie & Timperley 2007, s. 86). Enligt Björklund Boistrup 
(2010, s. 77) är feed forward en bedömningsaktivitet där all bedömning som yttras är riktad mot 
framtiden. Feed forward syftar till att ge eleven vägledning för att komma vidare i sitt lärande 

 Feedback 
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genom att läraren tillhandahåller eleven information som leder till fler möjligheter för lärande 
(Hattie & Timperley 2007, s. 90). Feed forward är en mycket kraftfull bedömningsaktivitet som 
kan ha stor inverkan på elevers lärande förutsatt att aktiviteten omfattar att tillhandhålla eleven fler 
strategier och förstärkta utmaningar i vägledningen för sitt framtida lärande (Hattie & Timperley 
2007, s. 90).  

2.3 Feedback på fyra olika nivåer  
Den modell som Hattie och Timperley (2007, s. 87) skapat för feedback innehåller fyra olika nivåer 
som gensvaret gällande elevers insats kan ges i relation till: uppgifts-, process-, metakognitiv-, 
respektive personlig nivå. Hattie och Timperley (2007, s. 87) menar att de mest effektiva nivåerna 
är processnivån och den metakognitiva nivån eftersom uppgiftsnivån ofta är knuten till 
missuppfattningar gällande mer generella fakta- och begreppskunskaper. Hattie och Timperley 
(2007, s. 96) menar också att feedback på den personliga nivån sällan har gynnsamma effekter på 
lärandet utan ibland till och med negativa effekter. Denna studie ämnar att undersöka hur feedback 
ges från lärare till elev på uppgiftsnivå.    

2.3.1 Uppgiftsnivå 
När feedback ges på uppgiftsnivå sker en tydlig koppling mellan gensvaret och uppgiften. Det görs 
genom att konkret tala om vilka kunskaper eleven har uppvisat i den specifika uppgiften och vad 
som behöver utvecklas (Hattie & Timperley 2007, s. 91). Jönsson (2010, s. 77) menar att om 
återkopplingen inte är tydlig och specifik nog kan den hindra elevers lärande istället för att stötta. 
Eftersom feedback på uppgiftsnivå ofta är knutet till missuppfattningar gällande mer generella 
fakta- och begreppskunskaper är det viktigt att den feedback som ges inte fokuserar på detaljer 
som behövs för att revidera en enskild uppgift, utan fokus i gensvaret ska ligga vid sådant eleven 
bör lära sig för att förstå även andra sammanhang (Hattie & Timperley 2007, s. 91).  

Feedback på uppgiftsnivå är som mest effektiv för elevers lärande när den stöttar och förser eleven 
med information om felaktiga tolkningar och mer effektiva samt verkande strategier som hjälper 
eleven att bearbeta och förstå uppgiften (Hattie & Timperley 2007, s. 102). Dock menar Hattie & 
Timperley (2007s, s. 91) att feedback på uppgiftsnivå endast fungerar effektivt så länge 
informationen inte bara appliceras på den aktuella uppgiften utan även hjälper eleven att prestera 
bättre på kommande uppgifter. Feedback på uppgiftsnivå är därför som mest effektiv när den 
tillhandahåller eleven information som kan användas utöver den specifika uppgiften (Hattie & 
Timperley 2007, s. 92). 

2.3.2 Processnivå 
Feedback på processnivå är bundet till process- och färdighetskunskaper och är därmed ett mer 
övergripande gensvar som syftar till att ge eleven kunskaper inför likartade uppgifter i framtiden 
(Hattie & Timperley 2007, s. 93). Jönsson (2010, s. 78) menar att exempel på färdighetskunskaper 
är ”att kunna planera och utföra konstruktioner i teknik, producera texter med olika syften i svenska 
eller sammanställa och granska åsikter från olika källor i samhällskunskap.” Kunskaper som dessa 
är återkommande och går att tillämpa i flera liknande uppgifter (Jönsson 2010, s. 78). När det 
handlar om att stötta elevers lärande på ett djupare plan än enbart minneskunskaper tycks feedback 
på processnivå vara mer effektiv än feedback på uppgiftnivå (Hattie & Timperley 2007, s. 93).     

2.3.3 Metakognitiv nivå 
Feedback på metakognitiv nivå har en stark koppling till självbedömning då det är eleven själv som 
på den metakognitiva nivån bedömer och reflekterar över sitt eget arbete med hjälp av det 
processinriktade gensvar som eleven erhållit i tidigare uppgifter (Hattie & Timperley 2007, s. 93). 
Feedback på metakognitiv nivå handlar om strategier för att reglera lärandet vilket läraren 
tillhandahåller eleverna genom att lära dem hur de reflekterar över sitt eget lärande och hur de 
utnyttjar feedback samtidigt som gensvaret fortfarande har en tydlig koppling till uppgiften (Hattie 
& Timperley 2007, s. 94). Hattie och Timperley (2007, s. 94) menar att feedback på metakognitiv 



9 
 

nivå hjälper eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande vilket kan ge mycket positiva effekter på 
deras framtida prestationer.  

2.3.4 Personlig nivå 
Hattie och Timperley (2007, s. 96) menar att feedback på personlig nivå, exempelvis beröm för bra 
beteende, är ett mycket vanligt gensvar från lärare till elev och används ofta istället för feedback på 
uppgifts-, process- och metakognitiv nivå. Men Hattie och Timperley (2007, s. 96) menar samtidigt 
att feedback på personlig nivå sällan har någon positiv verkan gällande elevers lärande eftersom 
den inte innehåller någon relevant information i syfte att meddela eleven vad målet är, vart de 
befinner sig i förhållande till målet och hur de ska ta sig dit. 

Shute (2008, s. 31) menar att alla elever inte uppfattar beröm på samma sätt vilket innebär att 
feedback på personlig nivå kan få dem att reagera olika och därmed blir effekterna av denna 
feedback mycket oförutsägbar. Det finns därför god anledning att använda feedback på personlig 
nivå mycket sparsamt, alternativt att undvika det helt och hållet, eftersom det tycks vara mer 
effektivt att undvika beröm än att ge det (Hattie & Timperley 2007, s. 97; Shute 2008, s. 31).     

2.4 Muntlig eller skriftlig feedback 
Muntlig feedback bör enligt Shute (2008, s. 31) undvikas eftersom den kan upplevas som mer 
personlig och därmed avleda uppmärksamheten från den aktuella uppgiften. Istället bör eleven få 
tydlig och helst skriftlig feedback som talar om för eleven vad som behöver förbättras och hur 
eleven bör gå tillväga för att åstadkomma förbättring (Clark 2012, s. 5). Enligt Shute (2008, s. 30) 
upplevs skriftlig feedback som mer neutral och ger bättre effekt än om den ges i muntlig form. 
Dock beror effekten på hur läraren tillhandhåller skriftlig feedback till eleven. Enligt Black & 
William (1998, s. 36) ger skriftliga kommentarer en betydligt större effekt på elevers lärande än ett 
skriftligt betyg.   

Harlen och Winter (2004, s. 400) hävdar att rätt sorts skriftlig feedback har särskilt stor inverkan 
på lägre presterande elevers motivation och lärande. Forskning visar att om lärare ger lägre 
presterande elever feedback i form av kommentarer, istället för endast ett betyg eller i form av 
kommentarer och ett betyg, ökar elevers motivation och intresse för lärande (Harlen & Winter 2004, 
s. 400). Det förutsätter dock att kommentarerna innehåller information om hur elevernas insats 
matchar förväntningarna och vad de kan göra för att förbättra sin insats (Black 2002, s. 6; Wiggins 
2012, s. 11). 

Dock menar Jönsson (2010, s. 83) att muntlig feedback kan ha motsvarande effekt som skriftlig, 
om den ges på ett neutralt och sakligt sätt, vilket är viktigt att notera då lärare i grundskolans lägre 
åldrar måste ge feedback till elever som ännu inte lärt sig läsa eller som ännu inte utvecklat en god 
läsförståelse. Shute (2008, s. 30-31) menar också att effekten för elevers lärande inte är avgörande 
på grund av att feedback ges muntligt eller skriftligt utan att det är kvaliteten i den feedback som 
ges som är viktig att fokusera på.  

2.5 Positiv eller negativ feedback 
Enligt Jönsson (2010, s. 81) fokuserar negativ feedback på fel och brister i elevens prestation medan 
positiv feedback belyser styrkor och förtjänster. I en metaanalys utförd av Kluger och DeNisi 
(1996, s. 275-276) framgår det att både positiv och negativ feedback tycks kunna ha goda effekter 
på elevers lärande. Hattie och Timperley (2007, s. 98) menar att detta beror på att negativ feedback 
kan sporra elever att prestera bättre på kommande uppgifter samtidigt som positiv feedback kan 
göra att eleverna tålmodigt fortsätter med en uppgift och inte ger upp.  

I en undersökning utförd av Weaver (2006, s. 388) framkom det att majoriteten av de 44 
högstadieelever som deltog i en studie av både kvalitativ och kvantitativ karaktär efterfrågade en 
bättre balans mellan positiv och negativ feedback. Resultatet av studien indikerar att om det finns 
en bra balans mellan positiv och negativ feedback så blir gensvaret mer motiverande för eleverna 
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(Weaver 2006, s. 389). Dock menar Hattie och Timperley (2007, s. 99) att vissa elever uppfattar 
negativ feedback som direkt nedslående och detta tycks gälla framför allt osäkra och lågpresterande 
elever. Samtidigt visar Shute (2008, s. 33) att det kan finnas skillnader i hur feedback bör ges till 
hög- respektive lågpresterande elever vilket delvis förklarar varför elever reagerar olika på positiv 
och negativ feedback. Shute (2008, s. 33) menar att högpresterande elever ofta sporras av att man 
som lärare bekräftar eller hintar om att de är på rätt spår. Lågpresterande och osäkra elever behöver 
däremot ofta stöd för att klara av en uppgift och det är genom positiv feedback som deras 
självförtroende stärks (Shute 2008, s. 35; Weaver 2006, s. 388). Dock menar Hattie & Timperley 
(2007, s. 98) att det inte är direkt avgörande för effekten på elevers lärande om responsen är positiv 
eller negativ.     

2.6 Argument för studien hämtat från Lgr11 
I den svenska läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), finns 
flera argument som motiverar utförandet av denna studie. Det framgår i Lgr11 att undervisningen 
ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling genom att utgå från elevernas 
tidigare erfarenheter och kunskaper (Skolverket 2011, s. 8) vilket även den feedback som ska 
fungera effektivt för elevers lärande behöver göra (Hattie & Timperley 2007, s. 104). I läroplanens 
riktlinjer framgår det också att lärare har ansvar för att organisera och genomföra arbetet i skolan 
så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
(Skolverket 2011, s. 14). Feedback som är effektiv för elevers lärande behöver också upplevas som 
meningsfull och syfta till att föra elevernas lärande framåt (Hattie & Timperley 2007, s. 81, 104). 

Tidigare i detta kapitel framkom det att muntlig feedback bör undvikas eftersom den kan upplevas 
som mer personlig än processinriktad (Shute 2008, s. 31). Dock ska läraren enligt läroplanens 
riktlinjer för bedömning ge återkoppling på varje elevs kunskapsutveckling både muntligt och 
skriftligt (Skolverket 2011, s. 18) vilket är en aspekt av återkoppling som denna studie ämnar att 
undersöka. 

I matematikämnets kursplan framgår det att undervisningen i matematik ska bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang 
(Skolverket 2011, s. 62). Vidare framgår det också att eleverna genom undervisningen ska ges 
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 
användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket 
2011, s. 62). Att eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda matematiken i flera 
olika sammanhang kan jämföras med tillämpningen av feedback på uppgiftsnivå. Feedback på 
uppgiftsnivå syftar till att fokus i gensvaret ska ligga vid sådant eleven bör lära sig för att förstå 
även andra sammanhang och att ge eleven kunskaper inför likartade uppgifter i framtiden (Hattie 
& Timperley 2007, s. 91).  

3. Teorianknytning 
I denna studie kommer lärares förmåga att följa upp och utmana elevers prestation via skriftliga 
gensvar och muntlig dialog att undersökas. Kommunikation kommer att fungera som underlag för 
elevers bedömning i matematikundervisning och därför kommer två lärandeteorier med fokus på 
kommunikation och interaktion fungera som ett teoretiskt ramverk för denna studie.  

Den första teoretiska anknytning som utgör denna studie är det sociokulturella perspektivet och 
den sociokulturella lärandesituationen den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal 
Development, ZPD) som perspektivets grundare Vygotskij myntade under sin levnadstid (Säljö 
2010, s. 191). ZPD kan beskrivas som avståndet mellan en elevs befintliga och potentiella 
utvecklingsnivå (Vygotskij 1996, s. 159) vilket kan härledas till samma avstånd som feedback syftar 
till att minska (Hattie & Timperley 2007, s. 82).  
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Den andra teoretiska anknytning som utgör denna studie är variationsteorin där lärarens roll, precis 
som i det sociokulturella perspektivet, är oerhört viktig. Elevers möjligheter att lära sig något nytt 
är direkt beroende av lärarens förmåga att behandla olika lärandeobjekt (Marton 2005, s. 108) samt 
elevernas tidigare erfarenheter och förståelse (Runesson 2010, s. 145).  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Lev Semenovich Vygotskij var namnet på en pedagogisk teoretiker vars arbeten om utveckling, 
lärande och språk lade grunden för det sociokulturella perspektivet (Säljö 2010, s. 183). Lärande 
innefattar enligt det sociokulturella perspektivet en kommunikativ process där människor utvecklar 
kunskap i samspel med andra (Säljö 2010, s. 183) och perspektivet betonar hur kunskap växer fram 
ur en interaktion mellan människor (Säljö 2010, s. 194). Lärande betraktas enligt det sociokulturella 
perspektivet som en del av mänsklig samvaro (Säljö 2010, s. 194).  

Vygotskijs idé om den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD) är 
en lärandesituation inom det sociokulturella perspektivet och kan förstås som den zon där 
människor är som mest känsliga för instruktion och förklaringar (Säljö 2010, s. 191). Vygotskij 
definierar zonen på följande sätt:  

[Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas som] avståndet mellan den befintliga 
utvecklingsnivån så som den bestäms genom självständig problemlösning, och den 
potentiella utvecklingsnivån som den bestäms genom problemlösning under vuxen 
ledning eller i samarbete med duktiga jämnåriga.       

     (Vygotskij 1996, s. 159) 

Det är alltså i elevens ZPD som läraren (eller en kompetent jämnårig) kan vägleda sin elev (eller 
kamrat) (Säljö 2010, s. 191). Inledningsvis är eleven beroende av stöd från den mer kompetenta 
personen, i detta fall läraren. När läraren stöttar sin elev har läraren till uppgift att ställa frågor som 
fäster elevens observans vid det som är viktigt att tänka på (exempelvis målet med uppgiften) för 
att på så vis leda eleven vidare i undervisningen (Säljö 2010, s. 192). Detta stöd kan så småningom 
avta och sedan upphöra helt när eleven behärskar den aktuella färdigheten (Säljö 2010, s. 192).  

Läraren har en avgörande roll vid närmandet av elevernas proximala utvecklingszon (Säljö 2010, s. 
192). Det är viktigt att läraren inte lotsar eleven för mycket eftersom det då kan resultera i att eleven 
blir till en passiv åskådare (Säljö 2010, s. 192). Säljö (2010, s. 192) menar att läraren behöver 
behärska hur elevernas utvecklingszon ser ut i relation till en viss färdighet och utifrån den 
kunskapen kan läraren sedan leda vidare eleven på ett sätt som gör att eleven får nyttja mer ansvar 
vartefter aktiviteten framskrider. I Säljös (2005, s. 205) framställning av det sociokulturella 
perspektivet framstår i synnerhet lärarens roll som central i skolans organiserade undervisning där 
lärande sker för att kunskap och färdigheter ska föras vidare. För att göra detta krävs det enligt 
Säljö (2005, s. 205; 2010, s. 192) vägledning och stöd.  

3.2 Variationsteorin 
Kärnan i variationsteorin har sin utgångspunkt i att allt lärande kräver variation av olika slag 
(Marton 2005, s. 108; Holmqvist 2006, s. 15). Marton (2005, s. 108) menar att vi människor inte 
skulle kunna känna lycka om vi var lyckliga hela tiden eller förstå begreppet färg om hela världen 
exempelvis hade samma röda färg. Anledningen till detta är enligt variationsteorin att vi inte lägger 
märke till människors och föremåls egenskaper utan skillnader mellan egenskaper hos människor 
och föremål (Marton 2005, s. 108). Marton (2005, s. 108) menar att vi människor kanske tror att 
egenskaper som mörk, kort och klok är vad som kännetecknar en viss individ men det vi egentligen 
lägger märke till är hur denne individ skiljer sig från andra individer.  

Variationsteorin handlar inte om att som lärare hitta den rätta eller bästa undervisningsmetoden 
eller variation i val av metod (Holmqvist 2006, s. 15). Istället menar Holmqvist (2006, s. 15) att 
teorin handlar om vilken form av variation i lärandets objekt (det som lärs) som läraren använder i 
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en planerad situation i undervisningen för att eleverna ska få möta det kritiska ögonblick då lärande 
möjliggörs. Det är i dessa kritiska ögonblick, då eleverna märker förändring i deras förståelse av 
omvärlden, som enligt variationsteorin är de moment då eleverna lär sig (Holmqvist 2006, s. 15). 
Att lära innebär att eleven förstår något på ett nytt sätt och att eleven kan urskilja nya aspekter och 
kvalitéer i lärandets objekt (Häggström 2011, s. 7).  

En central tanke i variationsteorin är att människors agerande i världen är en följd av hur vi 
uppfattar världen (Marton 2005, s. 107). Om man som lärare vill göra det möjligt för sina elever att 
på ett effektivt sätt agera i sin omvärld måste läraren möjliggöra för eleverna att se världen på ett 
effektivt sätt (Marton 2005, s. 108). Att se något på ett effektivt sätt innebär enligt Marton (2005, 
s. 108) att kunna urskilja världens olika ”kritiska drag” och fokusera dem samtidigt. Huruvida en 
elev kan urskilja eller lära sig att urskilja kritiska drag i en viss situation beror på vad som varierar 
och vad som är invariant i den aktuella situationen (Marton 2005, s. 108). Detta är fallet eftersom 
människor enligt variationsteorin bara kan urskilja sådant som varierar (Marton 2005, s. 108).  

Runesson (2010, s. 145) menar att vad som är nödvändigt att urskilja inte kan beskrivas generellt 
och inte heller kan det härledas ur enbart det specifika ämnesinnehållet. Istället måste frågan sättas 
i relation till elevernas tidigare erfarenheter och förståelse (Runesson 2010, s. 145).  

Lärarens roll är ur ett variationsteoretiskt perspektiv mycket betydelsefull. I en lärandesituation är 
det väsentligt att läraren presenterar de nya lärandeobjekten på ett sätt som erbjuder eleverna att 
urskilja lärandeobjektets kritiska drag (Marton 2005, s. 108).  Marton och Tsui (2004) menar att 
eleverna på grund av sina tidigare erfarenheter kommer att urskilja olika aspekter i lärandeobjekten 
vilket läraren måste vara medveten om. Marton (2005, s. 108) menar att läraren, genom att 
uppmärksamma vilken bakgrund läraren och eleverna har gemensamt, kan öka möjligheten att 
skapa ett gemensamt rum för lärande.  

3.3 Teoriernas koppling till feedback och elevers kunskaper i matematik  
I både det sociokulturella perspektivet och variationsteorin är lärarens roll mycket central och båda 
teorierna bygger på lärarens förmåga att kommunicera och samspela med elever (Säljö 2010, s. 192; 
Marton 2005, s. 108). När läraren leder eleven genom ZPD i syfte att minska avståndet mellan 
elevens befintliga och potentiella utvecklingsnivå (Vygotskij 1996, s. 159) krävs en kommunikation 
och ett samspel med eleven (Säljö 2010, s. 183). Feedback syftar till att minska avståndet mellan 
elevens befintliga och potentiella utvecklingsnivå (Hattie & Timperley 2007, s. 104) och för att 
åstadkomma det krävs en kommunikation och ett samspel som då utspelar sig i form av feedback 
(Hattie & Timperley 2007, s. 82). Därmed blir feedback en mycket viktig aspekt i lärarens avseende 
att leda eleven genom den proximala utvecklingszonen.      

Vad både det sociokulturella perspektivet och variationsteorin syftar till är att undervisningen ska 
utgå från ett innehåll som är relevant i förhållande till elevernas tidigare erfarenheter (Säljö 2005, s. 
205; Marton & Tsui 2004) Detta är på grund av eleverna ska uppfatta undervisningen som 
betydelsefull (Säljö 2005, s. 205; Marton & Tsui 2004) precis som vid tillämpningen av feedback 
(Hattie & Timperley 2007, s. 104). I variationsteorin är relationen mellan lärandeobjektet och eleven 
avgörande för att som elev kunna urskilja variation i det som lärs (Marton 2005, s. 108). Denna 
relation, mellan det som lärs och eleven, är betydande även i tillämpningen av feedback då lärarens 
gensvar till eleven behöver ha en tydlig koppling till elevens prestation och den utförda uppgiften 
(Hattie & Timperley 2007, s. 91, 104).  

Den svenska läroplanens kursplan i matematik definierar den matematiska verksamheten som en 
kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den sociala och 
samhälleliga utvecklingen (Skolverket 2011, s. 62). Kunskaper i matematik ger människor goda 
förutsättningar att fatta välgrundade beslut i de många valsituationer man ställs inför i vardagen 
och ökar människors möjligheter att delta i samhällets beslutsprocesser (Skolverket 2011, s. 62). 
Detta resonemang om kunskaper i matematik som förekommer i matematikens kursplan går även 
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att applicera på det sociokulturella perspektivet vars syn på kunskap grundar sig i social och 
samhällelig samvaro och utveckling (Säljö 2010, s. 194). I matematikämnets syftesbeskrivning 
framgår det också att undervisningen i matematik ska ge eleverna en möjlighet att utveckla ”en 
förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera 
om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang” (Skolverket 2011b, s. 62). 
Kommunikation verkar således, precis som i det sociokulturella perspektivet (Säljö 2010, s. 192) 
och variationsteorin (Marton 2005, s. 108), vara en central del även i elevers lärande i matematik.  

4. Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka hur muntlig och skriftlig feedback kommer till uttryck i 
matematikundervisningen och då med fokus på den feedback som ges från lärare till elev på 
uppgiftsnivå. Det övergripande syftet med studien är därmed att undersöka hur verksamma lärare 
i årskurs 1-3 ger muntlig och skriftlig feedback på elevers lösningar av matematikuppgifter.  

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur ger lärare elever i årskurs 1-3 muntlig feedback på uppgiftsnivå i 
matematikundervisningen?  
 

 Hur ger lärare elever i årskurs 1-3 skriftlig feedback på uppgiftsnivå i 
matematikundervisningen?   

5. Metod 
Metodkapitlet redogör för studiens metodansats, urval och genomförande av den empiriska 
undersökningen. I studiens genomförande beskrivs bland annat studiens datainsamlingsmetod, 
analysprocess och framställningsstrategi. Avslutningsvis behandlas studiens validitet, reliabilitet 
och forskningsetiska principer.  

5.1 Metodansats 
Begreppet metodansats bildar enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 17) en helhet som inrymmer 
bestämda idéer och procedurer för både datainsamling och analys. Detta innebär att både 
datainsamling och analys hänger samman på ett logiskt sätt och kopplas ihop med frågor av 
vetenskapsfilosofisk karaktär (Fejes & Thornberg 2015, s. 17). Denna studie har en kvalitativ 
metodansats och en viktig fråga att ta ställning till vid analys av kvalitativa data är huruvida analysen 
förhåller sig till en teori eller inte (Fejes & Thornberg 2015, s. 28). Det förhållningssätt som valts 
ut i detta arbete beskriver Fejes och Thornberg (2015, s. 28) som ett förhållningssätt där forskaren 
sätter parantes runt sin förförståelse. Detta innebär att teorier läggs åt sidan och dataanalysen sker 
mer öppet och fördomsfritt. Inriktningen i ett sådant förhållningssätt är att identifiera mönster och 
utveckla teman, begrepp, kategorier eller resonemang som bygger på insamlad data (Fejes och 
Thornberg 2015, s. 28). Grundad teori är en metodansats som förhåller sig till teori på detta sätt 
(Fejes och Thornberg 2015, s. 28) och därför har grundad teori valts ut som forskningsansats i 
detta arbete av kvalitativ karaktär. I ett arbete med en kvalitativ metodansats är resultatet inte 
generaliserbart (Larsen 2009, s. 24).  

5.1.1 Grundad teori  
Grundad teori är en metodansats som intresserar sig för sociala händelser och interaktioner 
(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 44) och eftersom feedback från lärare till elev är en social 
händelse som involverar interaktion bedöms grundad teori vara lämplig som metodansats. Som 
metodansats är inte den grundläggande tanken i grundad teori att i första hand ta stöd i redan 
uppbyggda teorier om skolan och samhället som utgångspunkt i analysen utan istället bör man som 
forskare låta materialet tala för sig själv och utifrån en systematisk analys skapa nya modeller och 
teorier (Fejes & Thornberg 2015, s. 31). Dock menar Fejes och Thornberg (2015, s. 31) att man 
som forskare ändå kan ta hjälp av redan uppbyggd kunskap om det fenomen som ska studeras 
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vilket denna studie tagit hänsyn till. Detta förklaras mer ingående i avsnitt 5.3.2. Grundad teori 
erbjuder en systematisk och flexibel vägledning för att samla in och analysera data i syfte att bättre 
kunna förstå och förklara den sociala process eller aktivitet som studeras (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015, s. 44). Detta görs genom att utveckla en egen teoretisk modell som är väl grundad 
i de data som samlats in (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 44).  

5.2 Urval  
Urvalet av informanter har i denna studie dels valts ut genom ett godtyckligt urval. Det är en form av 
strategiskt urval där forskaren medvetet väljer personer som exempelvis anses bäst lämpade att 
belysa arbetets frågeställning (Larsen 2009, s. 78). Information om studien och en förfrågan om att 
delta skickades ut till alla rektorer i en kommun där grundskolan arbetat kollektivt med formativ 
bedömning sedan hösten 2014. Arbetet med formativ bedömning har i denna kommun inneburit 
att alla grundskolans lärare träffats i kommunövergripande ämnesgrupper och med avstamp i Dylan 
Williams och Christian Lundahls forskning diskuterat bedömning. Inför varje träff har lärarna fått 
uppgifter att prova med sina elever. Under träffarna har erfarenheter kring det man upplevt i 
klassrummet diskuterats. Denna kommun valdes ut genom godtyckligt urval eftersom den 
kompetens som kommunens lärare fått erhålla om formativ bedömning och feedback ansågs vara 
av betydelse för att besvara studiens frågeställning.  

Förfrågan om att delta i studien skickades via rektorerna vidare till kommunens lärare i årskurs 1-
3 där de lärare som ville fick möjlighet att anmäla sig till studien. Det innebär att urvalet av 
informanter i denna studie också valts ut genom självselektion, det vill säga att de blivande 
informanterna själva bestämmer om de vill delta i undersökningen eller inte (Larsen 2009, s. 77). 
Totalt visade åtta lärare intresse för studien men när tid för observation och intervju skulle bokas 
hade endast sex lärare möjlighet att delta.  

Studiens urval omfattar därmed sex kvinnliga lärare i åldern 35-65 år. Lärarnas erfarenhet av 
läraryrket varierar från 6-33 år. Två lärare arbetar i årskurs 1, tre lärare arbetar i årskurs 2 och en 
lärare arbetar i årskurs 3. Alla lärare arbetar i samma kommun men på tre olika skolor. Två av 
skolorna är F-5-skolor medan den tredje är en F-6-skola. 

 
5.3 Genomförande 

 
5.3.1 Datainsamling  
En central tanke inom grundad teori är att hela forskningsprocessen styrs av något som kallas 
teoretiskt urval, vilket innebär att datainsamling och analys pågår parallellt (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015, s. 46). Den problemformulering som ligger till grund för en studie med grundad 
teori som metodansats ligger också till grund för den datainsamlingsmetod som utgör processen 
vilket innebär att det inom grundad teori krävs ett flexibelt förhållningssätt till datainsamling 
(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 46). Kvalitativa data kan vara intervjudata, 
observationsdata, texter och dokument samt ljud- och bildinspelningar (Larsen 2009, s. 83).  

För att kunna undersöka hur de sex olika lärarnas skriftliga och muntliga feedback till elever på 
uppgiftsnivå praktiskt tar sig i uttryck i klassrummet och i ämnet matematik har observationer av 
lärarnas matematikundervisning varit en del av datainsamlingen. En efterföljande intervju med 
varje lärare har också utgjort en stor del av datainsamlingsmetoden. Observationstillfällena och 
intervjuerna har utgjort större delen av datainsamlingen men för att närmare kunna undersöka den 
skriftliga feedback på uppgiftsnivå som förekommer i matematikundervisningen har det även skett 
en insamling och avbildning av elevernas räkneböcker (alternativt räknehäften) i matematik. De 
sidor som innehöll någon form av skriftlig kommentar, bild eller tecken gällande elevens prestation 
i uppgiften fotades för att senare analyseras med det skriftliga materialet från observation- och 
intervjutillfällena.     



15 
 

Inom kvalitativ forskning och grundad teori talas det om att i sin datainsamling nå teoretisk mättnad 
(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 61-62). Teoretisk mättnad innebär att de flesta nya viktiga 
händelser kan förklaras av teorin och att ingen händelse längre kan berätta något om det studerade 
området som överraskar forskaren (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 61-62). Detta har varit 
svårt att tillgodose i detta arbete då studien är begränsad såväl i sin omfattning som i sitt 
tidsutförande. Därför har målet med datainsamlingen inte varit att nå teoretisk mättnad utan att 
genomföra datainsamling och analys av observationer, intervjuer och dokument hos de sex lärare 
som visat sitt intresse för att delta i studien och sedan redovisa ett resultat utifrån detta.  

5.3.1.1 Observation som redskap 

Varje lärare observerades under en matematiklektion och lektionslängden varierade från 45-85 
minuter. Vid observation sker systematiska iakttagelser (Larsen 2009, s. 89) och för att kunna 
beskriva det som sker i klassrummet under observationen har en observationsguide utformats 
genom att utgå från studiens frågeställningar, bakgrund och teorianknytning (Kihlström 2007a, s. 
45). Observationsguiden (se bilaga 4) syftar till att medvetandegöra forskaren om vad 
undersökningen egentligen handlar om och är en viktig del i processen som dessutom gör det 
lättare för forskaren att observera (Larsen 2009, s. 93).  

I denna studie har en icke-deltagande observation ägt rum vilket innebär att observationen skett ”i 
bakgrunden” och att det under det aktuella observationstillfället inte har förekommit någon 
interaktion med de som observerats (Larsen 2009, s. 90). Observationen har varit öppen vilket 
innebär att de som blivit observerade, i detta fall de sex utvalda lärarna, har varit medvetna om att 
det är dem och deras undervisning som står i fokus för observationen (Larsen 2009, s. 91). Ingen 
lärare ombads göra någon medveten bedömningsaktivitet eller att ha formativ bedömning 
och/eller feedback i åtanke inför observationstillfällena.  

Efter varje observationstillfälle renskrevs noteringarna från observationerna till en löpande text. 
Detta resulterade i att varje observation fick ett eget observationsprotokoll. Detta arbete pågick 
parallellt med att empirin samlades in. 

5.3.1.2 Intervju som redskap  

Varje observationstillfälle följdes upp av en semi-strukturerad intervju vilket bland annat innebär 
att intervjun utgår från en så kallad intervjuguide som är en lista med frågor eller stödord vilket 
används som hjälp under intervjun (Bryman 2002, s. 301). Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 3) 
har haft öppna svarsmöjligheter vilket innebär att det inte funnits några på förhand bestämda 
svarsalternativ (Trost 2005, s. 20). När intervjufrågorna formulerades var det studiens frågeställning 
och litteraturöversikt som figurerade utgångspunkt eftersom det enligt Kihlström (2007b, s. 50) är 
ett bra sätt att ställa lämpliga frågor i syfte att besvara studiens frågeställningar.  

Vid en semi-strukturerad intervju är det den tillfrågade som bestämmer vilken struktur svaret får 
(Trost 2005, s. 20), den tillfrågade ska få prata fritt om de ämnen som tas upp och den som 
intervjuar har till uppgift att inte styra intervjun för mycket (Larsen 2009, s. 84). Även om intervjun 
kan liknas vid ett samtal ska den ha ett bestämt fokus och det är upp till personen som intervjuar 
att se till att man håller sig till ämnet (Kihlström 2007b, s. 48). Intervjuerna som utförts i denna 
studie har haft låg grad av standardisering vilket innebär att frågorna har ställts i den ordning som 
de passar och följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar (Bryman 2002, s. 301; Trost 2005, 
s. 19).     

Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjuerna ordagrant. Detta resulterade i att varje 
intervju fick en transkriptionsutskrift. Detta arbete pågick, precis som studiens analysprocess, 
parallellt med att empirin samlades in. 

5.3.2 Analysprocessen 
Inom grundad teori handlar det om att i analysprocessen ta reda på vad insamlad data handlar om 
och successivt utveckla kategorier och begrepp som i slutändan kan mynna ut i en egen grundad 
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teoretisk modell (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 46). Eftersom detta arbete presenterar 
redan färdiga nivåer som feedback kan ges på (uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och 
personlig nivå) skedde inledningsvis en sökning av redan färdiga kategorier inom området feedback 
på uppgiftsnivå. Detta gjordes för att lättare kunna sortera mängden data i inledningen av 
analysprocessen och valet motiveras med det argument som framförts tidigare i kapitlet (se avsnitt 
5.1.1): att man som forskare med grundad teori som metodansats ändå kan ta hjälp av redan 
uppbyggd kunskap om det fenomen som ska studeras (Fejes och Thornberg 2015, s. 31). Den 
enorma mängd data som samlats in kunde i och med detta val garanteras hålla rätt fokus gällande 
feedback på uppgiftsnivå. Genom att se till tidigare forskning kunde sammanlagt åtta färdiga kategorier 
urskiljas inom området feedback på uppgiftsnivå:  

 Feedback gällande felaktiga tolkningar i uppgiften.  

 Feedback innehållande vilka kunskaper eleven uppvisat i uppgiften. 

 Feedback innehållande vilka kunskaper som behöver utvecklas i uppgiften.  

 Feedback som är förenlig med elevens tidigare erfarenheter och kunskaper av liknande 
uppgifter.  

 Feedback innehållande information om målet med uppgiften (feed up). 

 Feedback innehållande elevens nuvarande position i förhållande till målet med uppgiften 
(feed back). 

 Feedback innehållande mer effektiva strategier gällande den aktuella uppgiften (feed 
forward). 

 Feedback innehållande information om elevens prestation, insats eller förståelse av 
uppgiften.  

 
Den sistnämnda kategorin lades till eftersom mycket mängd data innehöll fattig information om 
att elevens prestation och insats var ”bra”, ”strålande”, ”rätt” eller ”fel” utan att tala om vad som 
uppvisats, vad som kunde utvecklas eller var eleven befann sig i förhållande till målet.  

För att sortera bort data som inte var relevant för att besvara arbetets frågeställning grupperades 
inledningsvis relevant insamlad data under dessa åtta färdiga kategorier, muntlig feedback för sig 
och skriftlig feedback för sig. När den inledande sorteringen var klar förkastades dessa åtta färdiga 
kategorier och istället påbörjades det som inom grundad teori kallas för kodningsprocess 
(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 46). Processen består av två grundläggande steg: substantiv 
kodning och teoretisk kodning (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 46). Vid substantiv kodning 
”upptäcker” forskaren koder i insamlad data och de koder som konstrueras bygger på och vägleds 
av innehållet i insamlad data (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 46). Vid teoretisk kodning 
försöker forskaren begreppsliggöra hur de substantiva koderna kan relateras till varandra i syfte att 
integrera dem till en teoretisk modell (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 55). Den substantiva 
kodningen kan i sin tur delas upp i två steg: öppen kodning och selektiv kodning (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015, s. 46).  

5.3.2.1 Öppen kodning 

Vid den öppna kodningen lästes insamlad data igenom noggrant och genom att bearbeta data ord 
för ord, rad för rad, mening för mening eller incident för incident uppstod koder i form av en 
benämning som kort summerade den identifierade komponenten i texten (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015, s. 46). Den öppna kodningen genomfördes genom att ställa frågor till det empiriska 
underlaget:  

Vad är det som händer?  
Vad säger dessa data om det som undersöks?  
Vad föreslår data? 
Vad indikerar dessa data om sociala handlingar, skeenden eller processer?  
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Vad för slags kategori tycks denna specifika bit av data antyda?  

(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 47) 

Enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s. 47) bör den öppna kodningen utföras relativt 
snabbt för att undvika att fastna i datamaterialet. För att få likheter och skillnader att framträda i 
det empiriska materialet jämfördes hela tiden de öppna koder som skapades med varandra för att 
på så vis också ta reda på vilka koder som hörde ihop eller inte hörde ihop (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015, s. 51). Koderna sorterades och bildade kluster och vartefter koderna grupperades 
utvecklades de så småningom till kategorier (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 51). En kod 
blir en kategori när forskaren kan formulera en definition som med ord beskriver vad som 
kännetecknar kategorin (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 51).  

De kategorier som växte fram jämfördes hela tiden med insamlad data för att finna fler händelser 
som kunde stämma in på kategorierna och dess innehåll (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 
51). En del av de koder som bildat en kategori kom att utgöra underkategorier till de nyskapade 
kategorierna (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 51).  

5.3.2.2 Selektiv kodning  

I den selektiva kodningen valdes de koder ut som framstod som viktigast eller mest frekventa för 
att fånga upp datamaterialets kärnkategorier (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 52-53). 
Kärnkategorier utgörs av en eller flera kategorier och begrepp som fångar upp eller beskriver viktiga 
delar av det empiriska materialet och som flera av de andra kategorierna har kopplingar till 
(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 53). Det innebär att data i denna del av analysprocessen 
avgränsas till kärnkategorierna (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 53). Alla de koder och 
kategorier som inte tycktes ha något att göra med dessa kategorier lades därför åt sidan. För att 
kunna urskilja datamaterialets kärnkategorier används följande frågor till hjälp:  

Vilka kategorier återkommer mest i datamaterialet och kan därmed ses som stabila 
mönster i empirin? Vilken kategori framstår som den mest centrala kategorin genom 
att ha flest förkommande eller mest betydelsefulla kopplingar till andra kategorier?  

   (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 53) 

5.3.2.3 Teoretisk kodning  

Den teoretiska kodningen tog vid efter att den öppna kodningen avslutats och pågick parallellt med 
den substantiva även om störst fokus i början av kodningsprocessen låg på substantiv kodning och 
i slutet på teoretisk kodning. Det var först nu som allmänna teoretiska ord introducerades i 
kodningsprocessen (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 55).  Den teoretiska kodningen syftar 
till att begreppsliggöra hur de substantiva koderna kan relateras till varandra för att kunna skapa en 
teoretisk modell och detta görs genom att ta hjälp av tankegods ”utifrån” i form av teoretiska koder 
(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 55). Terminologier hämtade från studiens 
teorianknytning användes för att teoretisera över och beskriva tänkbara relationer mellan de 
substantiva koderna. Utvalda nyckelord hämtade från studiens teorianknytning som användes i den 
teoretiska kodningen var: kommunikation, interaktion, frågor, ledtrådar, leda, lotsa, guida, stötta, variation, 
lärandeobjekt och kritiska aspekter. För att skapa studiens teoretiska modell användes följande fråga 
till hjälp:  

Hur kan en teoretisk modell se ut och byggas upp, dels med hjälp av mina kunskaper 
om olika kodfamiljer, dels utifrån en jämförande analys mellan data, substantiva koder 
och teoretiska koder?  

   (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 57) 
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5.3.3 Framställningsstrategi 
Den framställningsstrategi som använts i denna studie kallas den sammanhållna fallbeskrivningen och 
syftar till att presentera data som en sammanhållen helhet byggd på en logisk struktur (Nylén 2005, 
s. 70). Avsikten med en empiriredovisning i form av en sammanhållen fallbeskrivning är att ge 
trovärdighet inför forskarens tolkningar, alternativt teorigenerering (Nylén 2005, s. 71). Detta görs 
genom att återge citat och beskriva händelseförlopp ingående och neutralt (Nylén 2005, s. 72) vilket 
har tagits i beaktning i redovisningen av data och analys i denna studie. Eftersom grundad teori 
utgör studiens metodansats redovisas inte empirin för sig och analysen för sig utan istället består 
empiriredovisningen av en sammanfattning av data och analys tillsammans, strukturerade under 
specifika kategorier.  

 

5.4 Studiens validitet och reliabilitet  

 
5.4.1 Validitet 
Enligt Larsen (2009, s. 80) handlar validitet om studiens relevans eller giltighet, det vill säga att 
studera det fenomen som studien ämnar att undersöka och samla in data som är relevanta för att 
besvara studiens frågeställning. Enligt Kihlström (2007c, s. 231) ökar giltigheten i en studie om en 
vetenskapligt skolad person granskar undersökningsinstrumenten (observationsmetodik, 
intervjufrågor eller enkätkonstruktion) och i eventuella fall ger förslag på förbättringar. Denna 
studies observations- och intervjuguide har innan utförandet av observations- och intervjutillfällena 
granskats av handledare Eva Taflin, universitetslektor i matematikdidaktik. Detta kallas enligt 
Kihlström (2007c, s. 231) för innehållsvaliditet.  

Genom att använda olika redskap och tekniker vid undersökning av samma fenomen, även kallat 
triangulering, ökar studiens validitet (Kihlström 2007c, s. 231). Det kan exempelvis vara att använda 
både observation och intervju som datainsamlingsmetod, vilket denna studie tagit hänsyn till. 
Denna studie har dessutom en tredje teknik, insamling och avbildning av dokument, för att samla 
in data som ämnar att besvara studiens frågeställning. 

5.4.2 Reliabilitet  
Enligt Larsen (2009, s. 81) handlar reliabilitet om tillförlitlighet, att noggrannhet präglat hela 
forskningsförloppet och att resultatet som presenteras upplevs som trovärdigt. Ett sätt att förbättra 
en studies reliabilitet är enligt Kihlström (2007c, s. 232) att spela in intervjuerna vilket är en princip 
som präglat denna studie. Detta garanterar att allt som sagts under de sex intervjuer som utförts 
kommer med i datainsamlingen och materialet kan spelas upp flera gånger för att på så vis undvika 
eventuella missuppfattningar (Kihlström 2007c, s. 232).  

Larsen (2009, s. 81) menar att reliabiliteten i en studie kan testas genom att flera forskare genomför 
samma undersökning, gärna vid olika tidpunkter, och att samma resultat då visar på en hög 
reliabilitet. Dock menar Larsen (2009, s. 81) att detta kan vara svårt att uppnå i kvalitativa 
undersökningar. Detta beror på att forskare tolkar och lägger märke till olika saker som sker vid 
observationstillfällena och att informanternas svar i de utförda intervjuerna kan påverkas av 
dagsform och av personen som utför intervjuerna (Larsen 2009, s. 81). Därför menar Larsen (2009, 
s. 81) att forskare emellanåt måste ta hänsyn till att reliabiliteten kan bli låg vid tolkningen av data 
och att resultatet inte alltid stämmer överens när samma undersökning utförs vid olika tidpunkter 
och/eller av olika personer.  

Ett sätt att ändå säkerhetsställa hög reliabilitet är att hålla ordning på intervju- och observationsdata 
för att förhindra att blanda ihop vem av informanterna som sagt vad (Larsen 2009, s. 81). 
Hanteringen av data har i denna studie varit mycket noggrann och för att förhindra att data blandas 
ihop har transkriberad data från de sex olika intervjuerna och observationerna sorterats med sex 
olika färger.  
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5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för individskydd inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Björkdahl Ordell 2007, s. 26) har noga beaktats i denna undersökning. 
Individskyddskravet är individens fyra krav på att behandlas utifrån godkända principer och 
sammanfattas av Björkdahl Ordell (2007, s. 26-27) enligt följande:  

Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.  
 
Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.  

 
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.  
 
Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.  

Till alla deltagande lärare i studien skickades ett informantbrev ut där dessa fyra krav togs i 
beaktning (se bilaga 1). I brevet informerades alla lärare om att det inspelade och transkriberade 
material som samlats in kommer att förstöras så snart arbetet är godkänt. I brevet utlovades också 
anonymitet av både lärarna själva och den kommun de arbetar i, därför har ingen källa angetts 
gällande den forskning och information lärarna mottagit i sin fortbildning om formativ bedömning 
inom kommunen (se avsnitt 5.2). För att skydda lärarnas anonymitet användes pseudonymerna 
Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4, Lärare 5 och Lärare 6 vid redovisningen av resultatet.  

Vid intervjutillfället fick alla lärare en påminnelse om att deltagandet var frivilligt, att de kunde 
avbryta när de ville och att de fick ta del av arbetet så snart det var godkänt och klart (se bilaga 3). 
Inför varje observations- och intervjutillfälle fick var och en av lärarna ta emot ett brev riktat till 
elever och vårdnadshavare som informerade om undersökningen och det faktum att ingen elev 
studerades enskilt under observationerna utan att fokus låg helt och hållet på läraren och dess 
undervisning (se bilaga 2).  

6. Resultat och analys 
Resultatet av studien visar att muntlig och skriftlig feedback som ges från lärare till elev på 
uppgiftsnivå kan vara antingen direkt eller indirekt. Beroende på om feedbacken är muntlig eller 
skriftlig, direkt eller indirekt, kan den också vara bekräftande, uppmuntrande, upprepande, informerande, 
stöttande eller uppmanande.  

Resultatet visar också att majoriteten av de intervjuade lärarna belyser elevers styrkor i sin feedback 
medan ett fåtal lärare uttrycker att både styrkor och svagheter är det optimala att belysa i 
feedbacken:  

”Jag försöker att belysa styrkor. /…/ Det är det som utvecklar dem /…/ annars 
stänger dem sig på något sätt. Om man belyser svagheterna kommer eleverna tro att 
dem är dåliga och sen är det bra med det. Så tror jag, att dem växer av att belysa 
styrkorna.” (Lärare 6)  
 
”Absolut mer styrkor /…/ för att jag vill att dem ska känna att dem kan. Och att dem 
ska få ett bättre självförtroende och bättre självkänsla.” (Lärare 3) 
 
”Både och är det optimala /…/ för att man vill ju stärka eleven genom positiv 
feedback men även visa att vi ändå har ett nytt mål att nå och har något att jobba 
emot. Så både och.” (Lärare 2)  
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Värt att notera är också att det framkommer i resultatet av studien att flera lärare finner det svårt 
att ge bra feedback på uppgiftsnivå i matematik. Detta verkar enligt lärarna själva bero på att en 
lösning i matematik oftast är antingen rätt eller fel och att det då blir svårt att hitta något som kan 
förbättras om svaret hela tiden är rätt. Flera lärare jämförde i sina intervjuer skillnaden mellan 
feedback i svenska och matematik. Här är ett exempel:  

”För matte är ju två plus två det är fyra, det är inte så mycket att resonera kring medan 
mormors utseende där kan vi ju hitta på 300 ord och välja ut och byta mormor till 
nästa berättelse. Men två plus två är liksom fyra. /…/ Det kan ju inte bli vad som 
helst.” (Lärare 5) 

Att lärare uppfattar elevers lösningar i matematik som antingen rätt eller fel avspeglar sig tydligt i 
resultatet. Många gånger går det i analysen av resultatet att avgöra om en viss kategori av feedback 
endast används när elevernas lösningar är korrekta alternativ inkorrekta eller om en kategori av 
feedback används när elevernas lösningar är både korrekta och inkorrekta.   

 
6.1 Direkt och indirekt feedback  
Genom att koda och kategorisera den data som samlats in vid observations- och intervjutillfällena 
träder två olika kärnkategorier av feedback fram, både vad gäller muntlig och skriftlig feedback. De 
två kärnkategorierna är direkt och indirekt feedback. I varje kärnkategori kan tydliga underkategorier 
urskiljas. I vissa kärnkategorier träder bara en underkategori fram medan en annan kärnkategori 
har upp till fyra underkategorier. Dessa underkategorier hjälper till att urskilja de olika typer av 
direkt och indirekt muntlig och skriftlig feedback som analysen av data föreslår. Underkategorierna 
är de tidigare nämnda: bekräftande, uppmuntrande, upprepande, informerande, stöttande och uppmanande. 
Viktigt att notera är att underkategorierna skiljer sig åt vad gäller den muntliga och skriftliga 
feedbacken och detta redovisas vidare i resultatet.  

6.1.1 Direkt muntlig feedback  
Den direkt muntliga feedbacken som sker från lärare till elev kan betraktas vara en 
envägskommunikation där endast läraren är den som är aktiv i kommunikationen. Det finns inga 
mellanvägar i denna kategori av feedback utan data visar att den feedback som verbalt uttalas går 
direkt från läraren till eleven. Totalt har fyra olika underkategorier kunnat urskiljas i data: bekräftande, 
uppmuntrande, upprepande och informerande. Denna typ av feedback, som är muntlig och sker direkt, 
förekommer vid lösningar av uppgifter som är både korrekta och inkorrekta.  

6.1.1.1 Bekräftande 

Den feedback som är direkt och muntlig kan också vara bekräftande och det kan den vara i olika 
typer av situationer som uppstår i klassrummet. Det förekommer exempelvis flera konstaterande 
av att det från elevens sida skett en felaktig tolkning av uppgiften vilket bekräftar att lösningen av 
uppgiften är fel:  

”Inte riktigt 15”(Lärare 1) 
 
”Nej nu gör du fel!” (Lärare 6) 

 
Den direkt muntliga feedback som förekommer blir också bekräftande på så vis att läraren 
konstaterar att eleven uppnått målet med den aktuella uppgiften. Vid dessa situationer tillkommer 
ingen kommentar om att någonting ändå skulle kunna förbättras:  

”Då har du klarat uppgiften.” (Lärare 2) 
 
”Nu har du förstått dubbelt och hälften.” (Lärare 6) 
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Hos flera av de lärare som observerats förekommer bekräftande feedback genom att läraren 
konstaterar att eleven är på rätt spår vad gäller lösningen av uppgiften. I dessa situationer 
förekommer också en uppmaning om att fortsätta på samma spår för att lyckas med lösningen. 
Sammanfattningsvis förekommer alltså en bekräftelse om att eleven är på rätt väg med en 
uppmaning om att fortsätta i samma riktning:  

”Ibland är ju feedbacken bara att man puffar framåt så här <ja du är på rätt spår här, 
fortsätt.>” (Lärare 5) 
 
”Du tänkte rätt men skulle ha fortsatt.” (Lärare 6) 

En av lärarna berättade i intervjun att denna typ av bekräftande feedback, när eleven får en 
bekräftelse om att de är på rätt spår och en uppmaning om att fortsätta, är en av de viktigaste 
ingredienserna vad gäller feedbackens innehåll. Vid frågan ”vad är det viktigt att feedbacken 
innehåller?” svarar läraren så här:  

”Att dem har en bra tanke som dem ska hålla fast vid, till exempel att dem är på rätt 
spår.” (Lärare 3) 

 
Allra vanligast förekommande vad gäller den bekräftande feedbacken uppstår vid de situationer 
när läraren verifierar elevens prestation, insats eller förståelse av uppgiften. Dock verifieras inte vad 
det är eleven uppvisat vilket gör att den bekräftande feedbacken blir väldigt fattig på information. 
I dessa exempel nedan bekräftas elevernas lösningar och eleverna får egentligen bara information 
om att uppgiften är korrekt utförd. Feedbacken blir bekräftande men också mycket fattig på 
innehåll eftersom den inte bekräftar vad det var i elevens prestation som blev bekräftat:  

”Där satt den.” (Lärare 1)  
 
”Ja precis.” (Lärare 2)  
 
”Just det!” (Lärare 5) 

 
6.1.1.2 Uppmuntrande 

En annan underkategori till den direkt muntliga feedbacken är uppmuntrande feedback. Som 
namnet förtäljer handlar det om uppmuntran och beröm gällande elevens prestation, förståelse 
eller insats i den aktuella uppgiften. Precis som i den bekräftande feedbacken sker uppmuntrande 
feedback utan någon kommentar gällande vad i elevens prestation, förståelse eller insats som 
eleven får uppmuntran för vilket gör att feedbacken blir väldigt fattig på information och kan 
liknas mer vid lovord än feedback. Uppmuntrande feedback förekommer framförallt när elevens 
lösning av uppgiften är korrekt. I insamlad data finns mängder av den muntliga uppmuntrande 
feedbacken och även om denna sortens feedback förekommer mer eller mindre hos de olika 
lärarna går det att hitta exempel hos var och en av dem:  

”Smart! Vad duktig du är!” (Lärare 1)  
 
”Bra!” (Lärare 2) 
 
”Perfekt!” (Lärare 3) 
 
”Det här var ju lätt som en plätt för dig!” (Lärare 4) 
 
”Spännande!” (Lärare 5)  
 



22 
 

”Lysande!” (Lärare 6) 

Flera lärare ger uttryck för att feedback måste innehålla uppmuntran. Att ge feedback i form av 
uppmuntran verkar vara ett sätt för läraren att förse eleven med mod att pröva sig fram och testa 
nya och gamla strategier för att lösa olika matematikuppgifter. När frågan ställs gällande vad som 
är viktigt att tänka på när feedback ges muntligt på uppgiftsnivå svarar två lärare så här:  

”Men som en uppmuntran på något vis liksom tänker jag att feedbacken ska vara. 
/…/ Det är som att de sitter och gungar och jag liksom kommer och ger lite mer fart 
när jag kommer förbi.” (Lärare 5)  
 
”Det viktigaste är att inte trycka ner och säga att det är fel. Det är absolut det 
viktigaste tycker jag. Det är viktigt att ge dem mod och våga gå vidare och prova 
mer.” (Lärare 6)  

 
6.1.1.3 Upprepande 

Den tredje underkategorin av direkt muntlig feedback är upprepande feedback. I denna underkategori 
av feedback tillhandahålls eleven information gällande vilka kunskaper eleven uppvisat i den 
aktuella uppgiften. Detta kan enligt insamlad data göras på två olika vis; dels genom att elevens 
lösning av uppgiften upprepas muntligt och dels genom att elevens tillvägagångssätt för att lösa 
uppgiften upprepas muntligt. Dessa upprepningar sker av läraren och inleds eller avslutas ofta med 
en form av beröm eller uppmuntran:  

”Du tog två dit och så blev det fyra, sen tog du plus två. Jättebra!” (Lärare 3) 
 
”Bra att ni resonerar med varandra, det måste man göra.” (Lärare 1) 

Ett par lärare uttrycker i intervjun att feedback behöver innehålla upprepningar för att kunna ge 
eleven tydliga exempel på vad det var som fungerande, alternativt inte fungerande, vid lösningen 
av den aktuella uppgiften. Vid frågan gällande vad den muntliga feedbacken behöver innehålla 
svarar två lärare så här:  

”Det är väl det här att försöka se vad som blir bra. Ibland är det jättesvårt så man 
lyckas ju naturligtvis inte hela tiden men att man har det där i bakhuvudet att alltid 
försöka ge exempel på vad det var som var bra.” (Lärare 1)  
 
”Ja inte bara det här att <det här är rätt och det där är fel> utan jag tycker att 
feedback ska vara mer <ja det där var ju fiffigt därför att..> eller <vad bra att ni tänkt 
på det här..> eller <vad bra att ni fick med division..> inte bara ja och nej eller svart 
och vitt.” (Lärare 1) 
 
”Men det är mitt mål att försöka tänka på att inte säga att det är fel, utan istället kunna 
säga <gud vad bra att du provade det där, den här gången blev det inte riktigt rätt 
men det var jättebra att du försökte dig på det.>” (Lärare 6) 
 

6.1.1.4 Informerande 

Den fjärde och sista underkategorin av direkt muntlig feedback är informerande feedback. Denna 
underkategori av feedback är mycket innehållsrik och tillhandahåller eleven information ur flera 
olika aspekter. Denna underkategori av feedback kan exempelvis förekomma när läraren 
tillhandahåller eleven information om en elevs felaktiga tolkningar i uppgiften:  

”Det där går inte, svaret blir 70 och det ska bli 40 hela tiden.” (Lärare 1) 

Eleven får först information om att det svar hen har bidragit med inte är korrekt och heller inte 
användbart i den aktuella uppgiften. Eleven får sedan information om vad det korrekta svaret i 
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uppgiften är och genom att informera om detta blir eleven medveten om sin felaktiga tolkning 
(uppgiften handlade om att hitta olika uträkningar som alla genererade svaret 40).  

 
Informerande feedback kan också förekomma i situationer där läraren tillhandahåller eleven 
information gällande vilka kunskaper eleven kan utveckla, både för att nå målet med uppgiften eller 
trots att det aktuella målet med uppgiften redan är uppnått: 

”Jo men till exempel en elev som alltid vänder femmorna åt fel håll och äntligen ser 
jag att eleven vänder femman rätt. I det läget är det ju svårt att ge eleven någon 
feedback som eleverna kan göra bättre. Då har ju eleven klarat det som var veckans 
mål. Men då skulle ju en förbättring kunna vara att få femman rätt på raden eller så.” 
(Lärare 2) 
 
”Eleverna måste få se var det blir fel och varför så att dem kan ta sig mot målet.” 
(Lärare 1) 

Enligt en av lärarna kännetecknas bra feedback av något som eleven gjort bra och något som eleven 
kan förbättra. Läraren menar att båda faktorerna måste finnas med. Dock menar läraren också att 
man som lärare inte kan peta i allt eleven gör och att varje situation måste bedömas från elev till 
elev:  

”En bra feedback innehåller både någonting som eleven har gjort bra och någonting 
som eleven kan förbättra. Det ska finnas både och så att det inte bara är förbättring. 
/…/ Samtidigt kan man ju inte peta i allting för då blir det ju inte roligt. Det måste 
man avgöra lite från elev till elev också.” (Lärare 2) 

 
I den informerande feedbacken tillhandhåller läraren också elever med strategier att lösa den 
aktuella uppgiften genom att dra paralleller till uppgifter eleverna jobbat med tidigare eller genom 
att rakt uttala en fungerande strategi för den aktuella uppgiften. Den informerande feedbacken 
kännetecknas också av att läraren tillhandahåller eleven information gällande målet med den 
aktuella uppgiften: 

”Om det är en uppgift där man kan se ett mönster, att jag påminner eleven: <kan du 
se ett mönster i uppgiften?> <Om två plus sex är åtta, vad är då 20 plus 60? Känner 
du igen några siffror?> någonting som liknar varandra.” (Lärare 4) 
 
”Börja med knepet. /…/ Tänk på knepet, hela biten, halva biten!” (Lärare 1)  
 
”10-huset ska bli fullt.” (Lärare 3) 

Vid frågan ”vad är det viktigt att den muntliga feedbacken på uppgiftsnivå innehåller?” lägger flera 
lärare vikt vid att man som lärare måste kunna tillhandahålla eleven olika strategier för att lösa 
uppgiften:  

”Dels att fråga eleven hur den tänkte så dem får sätta ord på det sen som sagt om 
svaret fel att man ger dem en strategi.” (Lärare 4) 
 
”Då får vi bara vara lite mer envisa och jobba och hitta ett nytt sätt.” (Lärare 3) 
 
”Utifrån deras lösning kan vi kanske hjälpas åt och jag kan tipsa om en smartare, 
enklare eller snabbare strategi för att lösa uppgiften.” (Lärare 6)  
 
Försöka fånga upp dem där de gjorde fel och tänkte fel liksom. Och sen förklara att 
/…/ <försök att tänka så här istället.>” (Lärare 1) 
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6.1.2 Indirekt muntlig feedback  
Den indirekt muntliga feedback som sker kan betraktas vara en tvåvägskommunikation där både 
lärare och elev är aktiva i kommunikationen. Det är inte läraren som tillhandhåller feedbacken 
direkt till eleven men genom att kommunicera med eleven och stötta den genom att ställa frågor 
och ge ledtrådar kan eleven själv uttala den feedback som läraren syftade till att tillhandhålla eleven. 
Denna kategori av feedback förekommer främst när elevens lösning av matematikuppgiften är 
felaktig. I denna kategori av feedback förekommer endast en underkategori: stöttande feedback.  

6.1.2.1 Stöttande 

Den allra vanligaste förekomsten av stöttande feedback äger rum när det skett en felaktig tolkning 
av uppgiften. Läraren startar då en diskussion med eleven och genom att ställa frågor leder läraren 
eleven genom uppgiftens lösning med avsikt att eleven själv ska upptäcka den felaktiga tolkningen. 
Det är alltså eleven själv, genom guidning och stöttning av lärarens frågor, som tillhandahåller 
feedback gällande elevens egen prestation, förståelse eller insats i uppgiften:  

”Det är någonting som är knasigt. Kan du se vad?” (Lärare 2) 
 
”Det får inte vara lika många. Hur ska du tänka då?” (Lärare 4) 
 
”Om du har nio plus fem, hur ska du göra för att få ett fullt 10-hus då?” (Lärare 3) 
 
”Man får ju försöka fundera <hur tänkte du nu?> Till exempel så var det ju några 
som hade skrivit 10 minus 80 istället för 80 minus 10 och då sa ju jag: <men titta här 
nu då.. Vad står det här?> Då kommer de ofta på det själva. Så jag försöker få dem att 
tänka efter.” (Lärare 1)  
 

Frågor ställs också ofta i samband med att aktivera eleverna att själva ge information om vad som 
är målet och hur dem ska uppnå målet med den aktuella uppgiften:  

”Vad jobbar vi med som är lite konstigt? Vad är planen?” (Lärare 3)  
 
”Hur ska vi bli bättre på matteproblemen? Hur ska vi träna?” (Lärare 4) 
 

Vanligt förekommande i den stöttande feedbacken är också att läraren tillhandahåller eleven med 
ledtrådar. Dessa ledtrådar i samspel med frågor syftar till att lotsa in eleven på mer effektiva 
strategier gällande den aktuella uppgiften:  

”Jag försöker väl att ge kommentarer, alltså att ge ledtrådar, att leda till rätt svar men 
utan att säga för mycket. /…/ Leda och lotsa. Att göra det så rätt och bra som möjligt 
så att dem ändå känner att det är deras svar, det är inte jag som har svarat utan jag 
försöker ju bara att vara en liten stöttande stav på vägen liksom.” (Lärare 3) 
 
”Vi måste komma på bra knep. Hur ska vi tänka när det blir svårt?” (Lärare 1) 
 
”Det måste ju vara en ledtråd som är tydlig så att man inte liksom måste, alltså barnet 
ska ju själv ganska snabbt få någon slags tråd till <vad är det jag ska börja titta på? Var 
blev det tokigt?> Så /…/ ge tydliga ledtrådar eller följdfrågor så att eleven kan kravla 
sig ur gropen och komma fram till någon lösning sen.” (Lärare 5) 

 

6.1.3 Direkt skriftlig feedback 
Det som framkommer i datainsamlingen av den skriftliga feedbacken är att den inte ges i närheten 
av lika hög grad som den muntliga feedbacken. I intervjuerna uttrycker hälften av lärarna att den 
muntliga feedbacken är betydligt lättare och bättre att använda eftersom: 
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”Då får man ju en reaktion från eleven och ser om de är med på tåget eller inte. Jag 
får en bekräftelse på om de har förstått och det får jag inte vid den skriftliga.” (Lärare 
1) 
 
”Då får jag ju direkt veta om eleven förstått, eller om vi tycker samma sak om det jag 
säger. Det kanske finns en förklaring till varför eleven presterat som den gjort. Jag får 
ju veta hur eleven har tänkt, det får jag ju inte i det skriftliga. Det kan jag ju inte se. Jag 
kan ju bara gissa mig till varför eleven tänkt som den gjort.” (Lärare 2) 
 
”Då kan eleven förklara för mig och då förstår jag bättre också.” (Lärare 5) 

Vad gäller den direkt skriftliga feedbacken så kan tre av fyra underkategorier som också 
framkommit i den direkt muntliga feedbacken urskiljas: bekräftande, uppmuntrande och informerande. 
Till skillnad från den direkt muntliga feedbacken förekommer inte den upprepande feedbacken i 
direkt skriftlig feedback. Trots att nästan samma underkategorier förekommer vad gäller både den 
direkt muntliga och direkt skriftliga feedbacken visar data att den direkt skriftliga feedbacken är 
avsevärt mer fattig på information än den muntliga. Precis som i den direkt muntliga feedbacken 
blir den direkt skriftliga feedbacken en envägskommunikation där endast läraren är aktiv.  

6.1.3.1 Bekräftande 

Direkt skriftlig feedback som är bekräftande förekommer framförallt vid elevers rätta eller felaktiga 
lösningar av matematikuppgifter. Hos samtliga lärare förekommer ett streck, alternativt ett 
utropstecken, när eleven räknat fel på en uppgift. En lärare förklarar anledningen till detta så här:  

”När jag rättar då gör ju jag ett utropstecken bara för det kan jag ändra till ett R sen.” 
(Lärare 5)  

Samma sak beträffar de rätta lösningarna av elevernas matematikuppgifter, detta bekräftas hos 
samtliga lärare med ett ”R” i närheten av de aktuella uppgifterna (se exempel i bilaga 5). Den direkt 
skriftliga feedbacken som är bekräftande blir således också mycket fattig på relevant information 
om elevens prestation och förståelse.   

Under de observationer som gjordes förekom minimalt med skriftlig feedback men vid de två 
tillfällen där den direkt skriftliga feedbacken faktiskt förekom var det också i form av ett 
bekräftande ”R” och i samband med en muntlig interaktion med eleven.  

6.1.3.2 Uppmuntrande 

Direkt skriftlig feedback som är uppmuntrande har bara observerats vid elevers rätta lösningar av 
matematikuppgifter. Skriftlig uppmuntrande feedback förekommer oftast i form av små 
berömmande kommentarer:  

”Strålande!” (Lärare 2) 
 
”BRA!” (Lärare 3) 

Förutom små uppmuntrande kommentarer förekommer det också stjärnor eller glada gubbar som 
läraren ritat i samband med en korrekt utförd uppgift. På vissa ställen förekommer både den 
berömmande kommentaren, det bekräftande svaret ”R” och en stjärna (se bilaga 5).  

6.1.3.3 Informerande 

Direkt skriftlig feedback som är informerande är betydligt mer innehållsrik än den skriftligt 
bekräftande och skriftligt uppmuntrande feedbacken. Dock kan den skriftligt informerande 
feedbacken inte mäta sig med den innehållsrika information som lärarna tillhandahåller eleverna 
när den muntligt informerande feedbacken äger rum. Faktum är att ingen skriftlig informerande 
feedback har observerats i elevernas matematikböcker och häften, utan den form av skriftlig 
informerande feedback som förekommer är lärarnas egen uppfattning av fenomenet. Den skriftligt 
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informerande feedback som enligt lärarna själva förekommer i samband med elevernas lösningar 
av matematikuppgifter bör framförallt informera om vad eleven gjort bra, vad som kan utvecklas 
och/eller uppmana eleven att tänka på ett annat sätt: 

”Man försöker ta fram någonting som är bra, som eleven gjort bra och någonting som 
eleven behöver förbättra. Eller ändra.” (Lärare 2) 
 
”Man försöker ju få till det där med att alltid skriva vad som är bra och vad som kan 
förbättras. Fast det är svårt och det tar långt tid.” (Lärare 1) 
 
”Jag vet inte om man kan skriva, jag har ju inte provat, men <tänk på 10-
kompisarna> eller <räkna 10-talen först> att man ger dem en strategi.” (Lärare 4) 
 
”Jag tycker att det är viktigt att eleverna ges en möjlighet att fundera på hur man kan 
tänka på ett annat sätt.” (Lärare 6) 

 
6.1.4 Indirekt skriftlig feedback  
Vid granskning av de insamlade och avbildade dokumenten i form av elevernas matematikböcker 
och häften framkommer det att en stor del av den skriftliga kommunikation som förekommer i 
elevernas räknehäften och räkneböcker kan liknas vid uppmaningar eller instruktioner snarare än 
feedback. Detta framkommer även i intervjuer med flera av lärarna. Läraren kommunicerar via 
skrift med eleven och uppmanar eleven om att ta kontakt med läraren för att få möjlighet att 
tillhandahålla feedbacken muntligt istället för skriftligt. Den skriftliga kommentaren blir därför ett 
sätt för läraren att tillhandahålla eleven feedback indirekt. Dock kan inte de skriftliga kommentarer 
som förekommer betraktas vara feedback eftersom de inte innehåller någon information om 
elevens prestation, förståelse eller insats gällande den aktuella uppgiften. Å andra sidan leder ändå 
den skriftliga kommentaren till att eleven blir tillhandahållen feedback genom muntlig dialog med 
läraren. På grund av detta resonemang har indirekt skriftlig feedback fått underkategorin: 
uppmanande.  

6.1.4.1 Uppmanande 

Indirekt skriftlig feedback förekommer framförallt när det skett en felaktig tolkning av uppgiften 
och elevens lösning av uppgiften är inkorrekt. Uppmaningen om att söka upp och prata med läraren 
leder enligt lärarna själva till muntlig indirekt feedback där läraren kommunicerar med eleven via 
frågor och ledtrådar för att reda ut hur eleven har tänkt. Beroende på huruvida eleven kan ge 
återkoppling på sin egen prestation eller inte kan detta leda vidare till direkt muntlig feedback där 
läraren tillhandahåller eleven information om elevens prestation alternativt erbjuder eleven mer 
effektiva strategier:  

”Men annars om jag ser att det är något som gått helt åt skogen så hjälper det ju inte 
att jag skriver, utan då kan jag ju sätta en lapp där det står <kom fram och prata med 
mig> för då behöver jag verkligen diskutera med den eleven hur dem tänker och 
varför de tänker fel. Och sen försöka få dem vidare.” (Lärare 1)  
 
”Jag tittar ju igenom och då ser jag om det är någon elev som har missuppfattat, då 
skriver jag <prata med fröken> så tar jag en genomgång med bara det.” (Lärare 3) 
 
”Den största delen är ju vid sådana här andra uppgifter och då sätter jag inte fel utan 
då kan jag skriva /…/ <förklara för mig> eller något sånt. /…/ Det blir även en liten 
påminnelse för mig att jag behöver prata med eleven om något. Om jag skriver något 
vet jag ju inte med all säkerhet att dem tar till sig feedbacken eller ens förstår den.” 
(Lärare 6)  
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”Om jag inte fattar varför barnet har gjort tokigt eller <undra hur den tänkte här 
nu?> då skriver jag oftast <fråga mig>” (Lärare 5) 

Genom att skriftligt uppmana eleven att ta kontakt med läraren tillhandahålls eleven indirekt 
stöttande feedback och alternativt även direkt informerande feedback om dennes prestation, 
förståelse eller insats gällande den aktuella uppgiften via en muntlig interaktion med läraren. 

6.2 Teoretisk modell 
Utifrån insamlad data och med substantiv och teoretisk kodning som verktyg har en teoretisk 
modell utvecklats vars kärnkategorier är direkt och indirekt feedback. Dessa kärnkategorier är 
grunden i den teoretiska modellen. Modellen beskriver hur feedback ges på uppgiftsnivå från lärare 
till elev i matematikundervisningen. Modellen beskriver också hur den direkta eller indirekta 
feedbacken från lärare till elev kommer till uttryck beroende på om den är muntlig eller skriftlig. 
Sammanfattningsvis visar analysen av observationerna och intervjuerna att direkt muntlig feedback 
kan vara bekräftande, uppmuntrande, upprepande eller informerande medan indirekt muntlig feedback kan 
kännetecknas som stöttande. Analysen visar också att direkt skriftlig feedback också kan vara 
bekräftande, uppmuntrande eller informerande men att upprepande feedback inte förekommer när 
feedbacken är direkt skriftlig. Indirekt skriftlig feedback kännetecknas genom att vara uppmanande 
och leder vidare till indirekt och alternativt även direkt muntlig feedback. Under nästföljande rubrik 
redovisas den teoretiska modellen med hjälp av en så kallad ”fyrfältare”.   
 

6.2.1 Fyrfältare 
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Figur 1. Fyrfältaren visar hur lärare ger elever muntlig och skriftlig feedback på uppgiftsnivå i ämnet matematik.  

7. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens tillvägagångssätt och slutgiltiga resultat. Allra sist presenteras 
en avslutande diskussion och egna reflektioner som syftar till att knyta ihop och avsluta arbetet. I 
den avslutande diskussionen förekommer även förslag till vidare forskning.     

7.1 Metoddiskussion 
I denna studie har grundad teori valts ut som metodansats vilket innebär att tidigare förförståelse 
kring fenomenet som studeras läggs åt sidan i analysprocessen. Genom att ”sätta parantes” runt 
sin förförståelse blir analysen både mer öppen och fördomsfri (Fejes & Thornberg 2015, s. 28) 
vilket innebär att data får berätta ”hur det är” istället för ”hur det bör vara”. Detta kan betraktas 
vara en styrka i studien. Grundad teori intresserar sig för sociala händelser och interaktioner 
(Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 44) vilket gör att den motiverats som mest lämplig att 
figurera som metodansats i denna studie om feedback. Dock påverkar valet av metodansats både 
analys och framställning av data. Datainsamling och analys pågår parallellt (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015, s. 46) och resultatet av studien redovisas därför i form av ett redan analyserat 
empirimaterial istället för att empiriredovisningen ”bygger upp” till analysen. Det kan därför 
spekuleras i om ett annat val av metodansats, där datainsamling och analys inte sker parallellt, hade 
gett utdelning av ett annat resultat.  

I studien har det skett flera olika metodiska val. Ett val var att inte ha som mål att nå teoretisk mättnad 
i studien och detta kan betraktas vara en brist eftersom det inte går att garantera det faktum att fler 
kategorier av muntlig och skriftlig feedback skulle kunna upptäckas eller beskrivas ytterligare. Dock 
motiveras detta val med att tidsramen för denna studie är mycket begränsad och likaså 
omfattningen på arbetet. Därför gjordes valet att koda, kategorisera och upptäcka resultat utifrån 
den mängd insamlad data som studiens tidsram tillät. Att data samlats in med observationer, 
intervjuer och avbildade dokument hos sex olika lärare genererade ändå en stor mängd data och 
detta kan betraktas stärka det redovisade resultatet trots att ingen teoretisk mättnad bekräftats. Ett 
annat val som gjordes i inledningen av analysprocessen var att ta hjälp av tidigare forskning och 
utforma åtta redan färdiga kategorier av feedback på uppgiftsnivå. Detta kan anses frångå vissa 
principer hos grundad teori som är en metodansats som avser att upptäcka kategorier utan att ta 
stöd i redan uppbyggda teorier (Fejes & Thornberg 2015, s. 31). Dock ansågs valet vara nödvändigt 
för att garantera att rätt fokus präglade studien samt för att sortera mängden data. Valet 
motiverades också med hjälp av Fejes och Thornberg (2015, s. 31) som menar att det inte är 
”förbjudet” att ta hjälp av redan uppbyggd kunskap om det fenomen som ska studeras. När 
insamlad data var sorterad förkastades de åtta färdiga kategorierna och materialet fick då tala för 
sig själv. Viktigt att notera är att detta val endast gjordes för att sortera mängden data, inte för att 
koda data eller namnge kategorier.  

Urvalet av informanter har i denna studie delvis valts ut genom ett godtyckligt urval vilket innebär att 
det skett ett strategiskt urval där personer som anses bäst lämpade att belysa arbetets frågeställning 
medvetet valts ut att delta i studien (Larsen 2009, s. 78). Urvalet är riktat och inte slumpmässigt 
vilket innebär att det inte är representativt för en hel population vilket kan anses vara en brist i 
arbetet. Dock kan det bedömas vara meningslöst att utföra en undersökning med inriktning på 
formativ bedömning och feedback vid skolor som inte intresserar sig för detta fenomen och 
därmed inte heller kan leverera data relevant för studiens frågeställning. Eftersom arbetet utgörs av 
en kvalitativ metodansats är inte heller resultatet representativt för en hel population och går 
därmed inte att generalisera (Larsen 2009, s. 24).  

I det informantbrev som skickades ut till varje deltagande lärare i undersökningen informerades 
lärarna om studiens syfte. Dock ombads lärarna inte att utföra någon speciell lektionsplanering 
riktad mot formativ bedömning och feedback. Det kan ändå inte uteslutas att studiens deltagande 
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lärare kan ha uppfattat informationen om studiens syfte som en instruktion att använda vissa 
formativa bedömningsaktiviteter under lektionen eller att lärarna varit extra noggranna och 
medvetna vad gäller den feedback som gavs under observationerna. Detta kan betraktas vara en 
brist i studien. Dock hade studien inte beaktat Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för individskydd 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Björkdahl Ordell 2007, s. 26) om lärarna inte 
fått information om studiens syfte och detta har betraktats vara en viktigare aspekt att tillgodose i 
studien. En styrka i studien är ändå att observationerna skett ”i bakgrunden” vilket gör att fullt 
fokus riktats mot det som läraren gör, säger och skriver.  

Intervjuerna som utförts i denna studie har haft låg grad av standardisering vilket innebär att 
frågorna har ställts i den ordning som de passar och följdfrågor formuleras beroende på tidigare 
svar (Bryman 2002, s. 301; Trost 2005, s. 19). Detta gör att alla lärare inte tilldelats samma frågor 
och därför kommer svaren att variera. Det försvårar också arbetet för en annan forskare att upprepa 
undersökningen vid en annan tidpunkt eftersom följdfrågorna formuleras utifrån forskarens egen 
tolkning av informanternas svar. Dock är det en styrka i denna studie att intervjufrågorna som 
utgjort grunden i intervjuguiden formulerats med utgångspunkt i studiens frågeställning och 
litteraturöversikt eftersom det enligt Kihlström (2007b, s. 48, 50) är ett bra sätt att ställa lämpliga 
frågor i syfte att besvara studiens frågeställningar samt för att garantera att intervjun håller ett 
bestämt fokus.  

En styrka i arbetet kan anses vara den noggrannhet som präglat utförandet av undersökningen och 
beskrivningen av metodavsnittet. Alla val som gjorts gällande studiens tillvägagångssätt motiveras 
med relevanta källor och med variation i val av metodböcker. Den analysprocess samt 
framställningsstrategi som varit aktuell i denna studie är noggrann beskriven i metodkapitlet. 
Hanteringen av data har också varit mycket noggrann och för att förhindra att data blandas ihop 
har transkriberad data från de sex olika intervjuerna och observationerna sorterats med sex olika 
färger. Detta är ett sätt att enligt Larsen (2009, s. 81) säkerhetsställa högre reliabilitet. Ännu ett sätt 
att förbättra en studies reliabilitet är enligt Kihlström (2007c, s. 232) att spela in intervjuerna vilket 
denna studie har tillgodosett. Dock påverkas studiens tillförlitlighet ändå av det faktum att det är 
en kvalitativ studie och eftersom forskare tolkar och lägger märke till olika saker som sker vid 
observationstillfällena och eftersom informanternas svar i de utförda intervjuerna kan påverkas av 
dagsform och av personen som utför intervjuerna (Larsen 2009, s. 81) går det inte att garantera att 
en upprepning av studien skulle generera samma resultat.  

Genom att en vetenskapligt skolad person granskat denna studies undersökningsinstrument ökar 
studiens innehållsvaliditet (Kihlström 2007c, s. 231). I studien har totalt tre olika tekniker använts 
som datainsamlingsmetod: observation, intervju samt insamling och avbildning av dokument. Det 
kallas triangulering och har också varit ett sätt att öka denna studies validitet (Kihlström 2007c, s. 
231). Detta kan betraktas vara en styrka i studien.  

Vad gäller studiens etiska överväganden kan även dessa anses vara styrkor i arbetet. Varje 
deltagande lärare har fått god information om studien med beaktning av Vetenskapsrådets fyra 
huvudkrav för individskydd inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Björkdahl Ordell 
2007, s. 26). Både lärare, elever och vårdnadshavare informerades om undersökningen och det 
faktum att ingen elev studerades enskilt under observationerna utan att fokus helt och hållet låg på 
läraren och dess undervisning, vilket kan anses vara en styrka utifrån ett etiskt perspektiv. Lärarna 
utlovades anonymitet av dem själva och kommunen där de jobbar och detta har studien tillgodosett 
genom att inte avslöja lärarnas eller kommunens namn samt genom att inte ange källa gällande den 
forskning och information lärarna mottagit i sin fortbildning om formativ bedömning.  

7.2 Resultatdiskussion 
I studiens bakgrundsavsnitt klargjordes det att feedback på uppgiftsnivå som är effektiv för elevers 
lärande kännetecknas av stöttning från läraren genom att förse eleverna med information om 
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felaktiga tolkningar och mer effektiva strategier som hjälper eleven att bearbeta och förstå 
uppgiften (Hattie & Timperley 2007, s. 102). Dock framgick det också att feedback på uppgiftsnivå 
endast fungerar effektivt så länge informationen inte bara appliceras på den aktuella uppgiften utan 
även hjälper eleven att prestera bättre på kommande uppgifter (Hattie & Timperley 2007, s. 91). 
Resultatet i denna studie indikerar att lärare faktiskt ger feedback som förser elever både med 
information gällande felaktiga tolkningar i den aktuella uppgiften samt mer effektiva strategier för 
att förstå uppgiften. Det sker då framförallt i form av direkt muntlig feedback som är upprepande 
och informerande (se avsnitt 6.1.1.3 och 6.1.1.4). När lärare exempelvis förser elever med mer 
effektiva strategier görs detta antingen genom att dra paralleller till uppgifter eleverna jobbat med 
tidigare eller genom att rakt uttala en fungerande strategi för den aktuella uppgiften. Men det 
faktum att paralleller dras till tidigare utförda uppgifter innebär att informationen läraren förser 
eleven med är användbar även i andra sammanhang med likartade uppgifter och detta kännetecknar 
då effektiv feedback.  

Trots att det förekommer exempel på effektiv feedback i det redovisade resultatet förekommer det 
också en del feedback som kan betraktas vara mycket fattig på relevant information. I 
bakgrundsavsnittet beskrevs det att feedback som anger ”23 poäng” eller ”bra jobbat” inte säger 
något om vilka mål som eleven har nått, vilka styrkor respektive svagheter som uppvisats eller hur 
eleven ska gå vidare i sitt lärande och feedbacken blir då väldigt fattig på relevant information 
(Jönsson 2010, s. 76). I denna studie är det framförallt direkt muntlig och skriftlig feedback som är 
antingen bekräftande eller uppmuntrande som blir fattig på innehåll och saknar relevant information 
om elevens prestation. Detta på grund av att de antingen bekräftar om elevens lösning av uppgiften 
är rätt eller fel alternativt berömmer något eleven gjort bra utan att informera om vad. Den 
feedback som är uppmuntrande, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, kan betraktas ha en stark 
koppling till feedback på personlig nivå (Hattie och Timperley 2007, s. 96) just eftersom det inte 
anges vad det är eleven får uppmuntran för. Det kan då inte helt uteslutas att eleven uppfattar den 
uppmuntrande feedbacken som egentligen riktade sig mot elevens lösning av uppgiften som beröm 
för exempelvis bra beteende.  

Resultatet i studien visar att lärare föredrar muntlig feedback och att det också var den sortens 
feedback som under observationerna förekom allra mest. Lärarna i studien motiverar tillämpningen 
av muntlig feedback genom att den erbjuder direkt kontakt med eleven som bekräftar om eleven 
förstått feedbacken eller inte och därför blir den lättare och bättre att använda. Detta är data som 
motsäger sig tidigare forskning som anger att skriftlig feedback ger bättre effekt än om den ges i 
muntlig form (Shute 2008, s. 30) och här spelar elevernas ålder en avgörande roll och det faktum 
att många av eleverna varken kan läsa eller har utvecklat en god läsförståelse. Även tidsaspekten 
spelar en viktig roll. En lärare i studien nämnde att om hon gav skriftlig feedback försökte hon 
alltid tänka på att skriva vad som var bra men hon uttryckte också att är svårt och tar lång tid. En 
annan anledning till att lärare föredrar muntlig feedback är alltså att den är mer tidsbesparande, dels 
på grund av att läraren inte behöver lägga ner tid och energi på att formulera sig i skrift och dels på 
grund av att läraren direkt kan upptäcka om eleven förstått återkopplingen eller inte.  

Det framgick också i bakgrundsavsnittet att muntlig feedback kan ha motsvarande effekt som 
skriftlig, om den ges på ett neutralt och sakligt sätt (Jönsson 2010, s. 83). Resultatet visar dock att 
den feedback som förekommer är både neutral och mindre neutral. Feedback kan ges någorlunda 
neutralt genom att vara bekräftande, informerande, upprepande, uppmanande och stöttande 
medan feedback som är uppmuntrande kan anses vara mindre neutral på grund av att den oftast 
förekommer vid elevers korrekta lösningar av uppgifter samt eftersom det finns en risk att den kan 
förvillas med feedback på personlig nivå.   

Enligt definitionen av Hattie och Timperley (2007, s. 81) kan feedback innehålla både styrkor, 
svagheter och möjliga vägar framåt. Om feedbacken fokuserar på svagheter i elevens prestation 
kallas det för negativ feedback och belyser den styrkor kallas det för positiv feedback (Jönsson 
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2010, s. 81). Resultatet av denna studie visar att majoriteten av lärarna allra helst belyser elevernas 
styrkor eftersom det ger eleverna bättre självkänsla och självförtroende. Att belysa elevens 
svagheter kan enligt en av lärarna leda till att eleven uppfattar sig själv som dålig. Studien utförd av 
Weaver (2006, s. 388) visade att elever efterfrågade bättre balans mellan positiv och negativ 
feedback och resultatet indikerade att en bra balans blir mer motiverande för eleverna. Dock 
inkluderade Weavers studie elever som är betydligt äldre än de elever som lärarna i denna studie 
undervisar och därmed kliver åldersaspekten in i bilden igen. Att majoriteten av lärarna i denna 
studie belyser elevernas styrkor, medan eleverna i Weavers studie efterfrågar en balans mellan 
positiv och negativ feedback kan ha att göra med att man som äldre elev är mer erfaren av att ta 
emot olika sorters feedback och att den negativa feedbacken då uppfattas som något eleverna kan 
göra bättre, inte något som de gjort ”dåligt”.       

I resultatet av studien finns tydliga kopplingar till den teorianknytning som utgör denna studie. 
ZPD (Zone of Proximal Development) beskrivs i teorianknytningen som avståndet mellan den 
befintliga utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån (Vygotskij 1996, s. 159) och är den 
zon där människor är som bäst mottaglig för instruktioner och förklaringar (Säljö 2010, 191). 
Samtidigt beskrivs feedback som en viktig faktor för att minska det avstånd (Hattie & Timperley 
2007, s. 104) som utgörs av ZPD. I resultatet av studien finns tydliga exempel på när lärare försöker 
närma sig elevernas ZPD och det sker då speciellt i form av den indirekt muntliga feedbacken som 
är stöttande. Genom att ställa frågor, ge ledtrådar, stötta och guida leder läraren eleven genom 
lärandesituationen som resulterar i att eleven själv uttalar den muntliga feedback som läraren hade 
i syfte att ”locka fram”.  Även den indirekt skriftliga feedbacken kan kopplas till ZPD men detta 
är på grund av att den indirekt skriftliga feedbacken som är uppmanande leder vidare till den 
indirekt muntliga feedbacken som är stöttande (se avsnitt 6.2.1). Indirekt muntlig feedback som är 
stöttande kan alltså betraktas vara den kategori av feedback som används för att närma sig elevernas 
ZPD. Att feedback blir en mycket viktig aspekt i lärarens avseende att leda eleven genom den 
proximala utvecklingszonen indikerades redan i studiens teorianknytning (se avsnitt 3.3).  

En annan tydlig koppling i denna studie går att upptäcka mellan resultatet och det som skildras om 
variationsteorin i studiens teorianknytning. Kärnan i variationsteorin har sin utgångspunkt i att allt 
lärande kräver variation av olika slag (Marton 2005, s. 108; Holmqvist 2006, s. 15). Att lära innebär 
att eleven förstår något på ett nytt sätt och att eleven kan urskilja nya aspekter och kvalitéer i 
lärandets objekt (Häggström 2011, s. 7). Denna variation i det som lärs går att hitta i resultatet i 
form av alternativa strategier. När lärare förser elever med direkt muntlig eller skriftlig feedback 
som är informerande uppmanas eleven att tänka på ett annat sätt genom att läraren förser eleven 
med mer effektiva och alternativa strategier. Detta kan betraktas som en situation då läraren 
erbjuder eleven variation i det som lärs och ett ögonblick som medför eleverna att urskilja 
lärandeobjektets kritiska drag (Marton 2005, s. 108).  

Utifrån studiens resultatredovisning samt resultatdiskussion presenteras nedan en omgjord version 
av den tidigare presenterade ”fyrfältaren”. I den omgjorda versionen har de aspekter som 
diskuterats i detta avsnitt tagits i beaktning. Den omgjorda versionen syftar inte till att redovisa ett 
”nytt” resultat utan har skapats för att konkret visa de kopplingar som gjorts mellan studiens 
forskningsbakgrund, teorianknytning och redovisade resultat.    
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7.2.1 Omgjord version av fyrfältare 
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Figur 2. Fyrfältaren visar hur lärare ger elever muntlig och skriftlig feedback på uppgiftsnivå i ämnet matematik 
i relation till studiens bakgrund och teorianknytning. 

 
7.3 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 
Med utgångspunkt i den tidigare utförda litteraturstudien har en problemställning med tillhörande 
forskningsfrågor formulerats och nu även besvarats. Förhållandet mellan formativ bedömning och 
feedback är tydlig: genom en kompetent användning av de fem nyckelstrategierna och medveten 
integration av de tre nyckelprocesserna kan lärare inte bara utvinna formativ bedömning av hög 
kvalitet utan även information om elevers lärande att använda för att justera undervisningen och 
bättre kunna möta elevers behov (Andersson 2015, s. 75, 84). Denna information kallas som 
tidigare nämnt för feedback (Hattie & Timperley 2007, s. 81) och har varit denna studies allra 
centralaste komponent. Progressionen från det första examensarbetet med inriktning på formativ 
bedömning till det andra examensarbetet med inriktning på feedback blir därmed mycket tydlig.  

Genom att ställa frågan ”hur bör det se ut?” i form av studiens forskningsbakgrund i relation till 
”hur ser det egentligen ut?” i form av studiens redovisade resultat har tydliga kategorier med 
tillhörande underkategorier av feedback som ges från lärare till elev på uppgiftsnivå trätt fram. 
Dessa kategorier har mycket väl motiverats med citat från studiens utförda intervjuer och 
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observationer. Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna bidra till förbättring av den egna 
yrkesverksamheten samt andra människors kunskapsutveckling inom det ämnesdidaktiska området 
matematik.  

En slutsats som kan dras utifrån studiens redovisade resultat är att verkligheten skiljer sig från hur 
tidigare forskning förespråkar att feedback ska komma till uttryck i klassrummet. Det finns flera 
tidigare utförda metaanalyser och kvalitativa samt kvantitativa studier som visar hur feedback bör 
ta form och detta stämmer bara till en viss del överens med den verklighet som redovisas i studiens 
resultat. Dessutom beskriver Shute (2008, s. 33) att det kan finnas skillnader i hur feedback bör ges 
till hög- respektive lågpresterande elever, vilket är en aspekt som denna studie inte undersökt. 
Denna aspekt skulle därför kunna undersökas vidare, framförallt med hänsyn till elever i 
grundskolans tidigare åldrar. En annan slutsats är att elevernas ålder och lärarnas tid spelar en 
avgörande roll för vilken sorts feedback som ges. Lärarna i studien ger hellre muntlig feedback 
eftersom det går snabbare, eleven kan direkt bekräfta om den förstått och feedbacken kan vara mer 
detaljerad än den skriftliga eftersom elevernas unga åldrar försvårar utmaningen att läsa och förstå 
längre texter. Ett förslag till vidare forskning blir därför att undersöka hur muntlig feedback bör ta 
form med hänsyn till grundskolans lägre åldrar för att bäst tillgodose elevernas kunskapsutveckling.  

Bekräftande och uppmuntrande feedback kan betraktas vara två sorters feedback som är mindre 
effektiva för elevers lärande i matematik eftersom de är väldigt fattiga på relevant information 
beträffande elevens insats och förståelse i den aktuella uppgiften (Jönsson 2010, s. 76). Feedback 
som är upprepande är däremot mer effektiv för elevers lärande eftersom den informerar eleven om 
vilka kunskaper eleven uppvisat i uppgiften (Hattie & Timperley 2007, s. 91). Informerande feedback 
är också betydligt mer effektiv för elevers lärande i matematik eftersom den tillhandahåller eleven 
information om felaktiga tolkningar i uppgiften, informerar eleven gällande vilka kunskaper som 
kan utvecklas samt förser eleven med mer effektiva strategier gällande den aktuella uppgiften 
(Hattie & Timperley 2007, s. 91, 102). Genom att förse elever med mer effektiva strategier erbjuder 
informerande feedback dessutom elever variation i lärandeobjektet vilket enligt variationsteorin är en 
förutsättning för lärande (Marton 2005, s. 108). Feedback som är stöttande kan också betraktas vara 
mer effektiv för elevers lärande i matematik eftersom det är den sortens feedback som studiens 
resultat föreslår ska användas när läraren vill närma sig elevernas ZPD som är en lärandesituation 
inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2010, s. 191). Eftersom uppmanande feedback leder till 
stöttande, alternativt också informerande feedback, blir den sortens feedback också mer effektiv för 
elevers lärande i matematik. En viktig slutsats som därmed också kan dras utifrån studiens 
redovisade resultat är att vissa kategorier av feedback är mer effektiva för elevers lärande i 
matematik än andra. 

7.4 Egna reflektioner  
För att även tillföra studien en metakognitiv betraktelse knyts studien ihop och avslutas med egna 
reflektioner. I inledningen berättar jag om mina tidigare erfarenheter av bedömning och feedback 
och att jag upplever att det är den summativa bedömningen med allmän feedback om elevers 
prestationer som idag präglar undervisningen. Jag tänker att min bakgrund och tidigare erfarenheter 
på något vis ändå påverkar det jag ”ser” i resultatet. Jag är färsk i läraryrket vilket gör att min 
utgångspunkt inför studien var förhållandevis liten och smal. Jag vill belysa det faktum att vi är 
olika. Vi har olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser med olika ögon. Samtidigt som jag kan känna 
tillit till mitt resultat är det en kittlande känsla att spekulera i att någon annan person skulle kunna 
betrakta insamlad data annorlunda och upptäcka kategorier som ser annorlunda ut beroende på 
denna persons bakgrund och tidigare erfarenheter. Kanske är det just för att jag är jag som dessa 
resultat påträffats.  

Jag tänker även att jag breddat min utgångspunkt nu. Jag ser med andra ögon nu än vad jag gjorde 
innan studien. Skulle studien upprepas av mig själv är utgångsläget ett helt annat. Jag vet redan vad 
som kan upptäckas och därmed kommer jag nu när jag kliver ut i arbetslivet att ha en bild av hur 
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feedback från lärare till elev kan ta form, vilket högst sannolikt gör att jag kommer hantera 
fenomenet annorlunda nu jämfört med innan studien. Studien har gjort mig medveten, inte bara 
om själva fenomenet feedback, utan även om min egen betraktelse av fenomenet. Jag har bytt 
glasögon. Innan studien var mina glasögon bra och de fyllde sin funktion. Jag visste inget annat 
och behövde därför inte reflektera över hur bra jag egentligen såg. Efter studien betraktar jag 
fenomenet feedback annorlunda. Jag fått en starkare skärpa i glasögonen och jag har blivit 
medveten om att jag kan betrakta feedback från ett längre avstånd nu. I och med denna studie har 
jag lärt mig att feedback måste ha ett visst innehåll för att effektivt stärka elevers lärande och jag 
har på nära håll fått studera de olika innehåll som sex verksamma lärare förmedlar till sina elever. 
Detta gör mig rik på kunskaper, både gällande hur feedback bör ta form och hur den egentligen 
kommer till uttryck. Dessa kunskaper försätter mig i en mycket angelägen position med möjligheter 
att skapa de bästa förutsättningarna för mig själv att undvika innehållsfattig feedback och istället 
effektivt stärka elevers lärande i matematik genom att medvetet välja att förmedla rätt sorts 
feedback. Det är studiens utförande och resultat som skapat denna medvetenhet och detta är den 
mest givande konsekvensen av denna empiriska undersökning.      
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Bilaga 1 – Informantbrev  
    

   Malmköping, 2015-09-08 

     

 

 
 

Information om en studie gällande hur lärare ger elever skriftliga och muntliga 
gensvar på uppgiftsnivå i matematikundervisningen.  

Hej! 

Mitt namn är Amalia Stjernlöf och jag läser sista terminen på Grundlärarprogrammet vid 
Högskolan Dalarna i Falun. Jag skriver mitt andra examensarbete i matematikdidaktik och i arbetet 
ingår en undersökning. Syftet med undersökningen är att fördjupa mig i formativ bedömning och 
söka kunskap om hur lärare ger skriftliga och muntliga gensvar på elevers lösningar av 
matematikuppgifter.  

Som underlag till detta arbete önskar jag att delta under en matematiklektion, för att observera vad 
som sker i klassrummet, och därefter genomföra en intervju med dig som lärare. Min önskan är 
också att få ta del av elevernas skriftliga lösningar i matematik och dina eventuella kommentarer på 
dessa lösningar.    

Dina erfarenheter är ett viktigt bidrag till denna undersökning och jag är ytterst tacksam över att 
du vill dela med dig av din tid och dina erfarenheter. Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter och 
kommer att spelas in för att inte gå miste om viktiga detaljer i vår dialog samt för att undvika 
eventuella missuppfattningar.   

Alla som deltar i denna undersökning är garanterad anonymitet och det gäller även skolans namn 
och kommun. Det material som samlas in kommer endast att användas till denna undersökning 
och det är enbart jag, min handledare samt examinator vid Högskolan Dalarna som kommer att ha 
tillgång till det insamlade materialet. Så snart examensarbetet är godkänt kommer inspelningarna 
från intervjuerna samt anteckningarna från observationerna att förstöras. Självklart kommer du att 
få ta del av den färdiga uppsatsen! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivilligt 
och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan närmare motivering. Om du väljer att avbryta din 
medverkan kommer din information inte att ingå i undersökningen. 

Om det är något du undrar över gällande din medverkan i denna undersökning, tveka inte att 
kontakta mig eller min handledare. Vi finns här för att möta dina frågor och funderingar.    

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

Amalia Stjernlöf  

 

Amalia Stjernlöf 
Studerande 
Telefon: 073 642 77 73 
e-post: v12amast@du.se 

Eva Taflin  
Handledare 
Telefon: 023 - 77 82 37 
e-post: evat@du.se 
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Bilaga 2 – Informationsbrev barn och vårdnadshavare 
    
 

    Malmköping 2015-09-18 

 

 

 
 

Hej alla barn och vårdnadshavare i klass XX på XX-skolan! 

 

Mitt namn är Amalia Stjernlöf och jag läser sista terminen på Grundlärarprogrammet vid 
Högskolan Dalarna i Falun. Jag skriver mitt andra examensarbete i matematikdidaktik och i arbetet 
ingår en undersökning. Syftet med undersökningen är att fördjupa mig i formativ bedömning och 
söka kunskap om hur lärare ger skriftlig och muntlig feedback på elevers lösningar av 
matematikuppgifter. 

För att samla in material till min undersökning kommer jag att observera undervisningen, intervjua 
elevernas lärare samt titta närmare på elevernas läromedel i matematik. Jag vill härmed informera 
er om att inga elever kommer att observeras eller intervjuas. Det kommer heller inte att ske någon 
fotografering eller ljudupptagning av eleverna. Jag vill med detta brev informera barn och föräldrar 
om att jag kommer finnas på plats i klassrummet under vecka XX och att de observationer jag gör 
enbart fokuserar på elevernas lärare och undervisning.   

Alla som deltar i denna undersökning är garanterad anonymitet och det gäller även skolans namn 
och kommun. Det material som samlas in kommer endast att användas till denna undersökning 
och det är enbart jag, min handledare samt examinator vid Högskolan Dalarna som kommer att ha 
tillgång till det insamlade materialet. Så snart examensarbetet är godkänt kommer det insamlade 
materialet att förstöras. 

Om frågor och funderingar uppstår gällande denna undersökning, tveka inte att kontakta mig eller 
min handledare. Vi finns här för att möta era frågor och funderingar.    

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

Amalia Stjernlöf  

 

 

Amalia Stjernlöf 
Studerande 
Telefon: 073 642 77 73 
e-post: v12amast@du.se 

Eva Taflin  
Handledare 
Telefon: 023 - 77 82 37 
e-post: evat@du.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
Inledning 

 Tacka för att läraren tog sig tid till denna studie.  

 Påminn om att deltagandet är frivilligt och att läraren kan avbryta när som helst.  

 Påminn läraren om att intervjun spelas in.  

Bakgrund 

 Återge mycket kort från informantbrevet vad jag är intresserad av att undersöka. 

 Hur länge har du arbetet som lärare?  

 Vilken utbildning har du? Vilket år tog du din examen?  

 Vad tänker du på när du hör ”formativ bedömning”?  

 Hur länge har du tillämpat formativ bedömning i undervisningen?  

 Tillämpar alla lärare på skolan formativ bedömning?  

 Vilken fortbildning har du fått gällande formativ bedömning?  

Intervjufrågor  

 Berätta hur du jobbar med formativ bedömning i matematikundervisningen. 

- Kan du ge exempel på bedömningsaktiviteter du använder?  

- Hur kommer det sig att du använder just dessa bedömningsaktiviteter?  

- Hur upplever du att det är att tillämpa formativ bedömning i matematikundervisningen? 

(Lätt? Svårt? Ovant?) Varför upplever du det så?  

- Känner du dig trygg med att tillämpa formativ bedömning i matematikundervisningen?  

 

 Berätta om vad du tänker på när du hör ordet ”feedback”.  

 När du påpekar för en elev att uppgiftens lösning är rätt eller fel, vad försöker du tänka 

på då?  

 Berätta om hur du jobbar med feedback på uppgiftsnivå.  

- Vad anser du är syftet med feedback på uppgiftsnivå? 

- Vad anser du är viktigt att lägga fokus vid när feedback ges på uppgiftsnivå?  

- Hur jobbar du för att motverka att den feedback som ges blir för abstrakt eller generell? 

 

 Berätta om hur du ger eleverna muntlig feedback på deras lösningar av 

matematikuppgifter.  

- Vad anser du är viktigt att feedbacken innehåller?  

- Vad anser du är viktigt att tänka på när feedback ges muntligt på uppgiftsnivå?  

- Belyser du styrkor eller svagheter i din feedback? Både och? Varför/varför inte?  

- Hur upplever du att elevernas lärande främjas alternativt inte främjas av muntlig 

feedback? Varför upplever du det så?  

 

 Berätta om hur du ger eleverna skriftlig feedback på deras lösningar av 

matematikuppgifter. 

- Vad anser du är viktigt att feedbacken innehåller?  

- Vad anser du är viktigt att tänka på när feedback ges skriftligt på uppgiftsnivå?  

- Belyser du styrkor eller svagheter i din feedback? Både och? Varför/varför inte? 
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- Hur upplever du att elevernas lärande främjas alternativt inte främjas av skriftlig 

feedback? Varför upplever du det så?  

Avslutning  

 Tacka återigen för att läraren tog sig tid.  

 Fråga om jag får lov att återkomma om jag behöver få något förtydligat.  

 Klargör för läraren att det går bra att återkomma om även denne har något att 

tillägga. 

 Påminn om att läraren givetvis kommer att få ta del av arbetet när det är godkänt och 

klart.  
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Bilaga 4 – Observationsguide 
4.1 Klassrumsmiljö och observationstillfälle 
 

 

 

Datum: 
 

 

Tidpunkt: 
 

 

Lektionslängd: 
 

 

Lärare: 
 

 

Åk: 
 

 

Antal elever: 
 

 

 
 
 
 
 
 
Klassrumsmiljö:  
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4.2 Muntlig feedback på uppgiftsnivå  
 

Aspekt Beskrivning Observation 

Feedback gällande 
prestation 
 

 

 Tillhandahåller läraren någon elev muntlig 
information gällande elevens prestation eller 
förståelse?  
- Innehåller informationen styrkor, svagheter 
och/eller möjliga vägar framåt?  
- Är informationen tydlig?  
- Är informationen förenlig med elevernas 
tidigare kunskaper?  

 

 

Feed up 
 

 

 Tillhandhåller läraren muntlig information om 
vart eleverna är på väg (feed up)?  
- Hur? Exempel? 

 

 

Feed back 
 

 

 Tillhandahåller läraren muntlig information var 
eleverna befinner sig i förhållande till målet 
(feed back)? 
- Hur? Exempel? 

 

 

Feed forward 
 

 

 Tillhandhåller läraren muntlig information hur 
eleverna ska gå till väga för att närma sig målet 
(feed forward)?  
- Hur? Exempel?  

 

 



43 
 

Feedbackens innehåll  
 

 

 Talar läraren om för eleven vilka kunskaper hen 
har uppvisat i den specifika uppgiften och vad 
som behöver utvecklas?  
- Exempel?  

 Tillhandahåller läraren muntlig information om 
elevens felaktiga tolkningar och mer effektiva 
strategier gällande den specifika uppgiften?   
- Exempel?  

 Kan den muntliga information som läraren 
tillhandahåller eleverna hjälpa dem att förstå 
även andra sammanhang utöver den specifika 
uppgiften?  
- Hur?  

 Är den feedback som ges positiv eller negativ 
(fokus på styrkor eller brister)?  
- Exempel?  

 

 

Hur feedbacken 
uppfattas 

 

 Kan den muntliga feedback som läraren 
tillhandhåller eleverna uppfattas som abstrakt 
eller generell?  
-Hur? Exempel? 

 Sker en tydlig koppling mellan lärarens gensvar 
och uppgiften?  
- Hur? Exempel? 
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4.3 Skriftlig feedback på uppgiftsnivå  
 
Aspekt Beskrivning Observation 

Feedback gällande 
prestation 
 

 

 Tillhandahåller läraren någon elev skriftlig 
information gällande elevens prestation eller 
förståelse?  
- Innehåller informationen styrkor, svagheter 
och/eller möjliga vägar framåt?  
- Är informationen tydlig?  
- Är informationen förenlig med elevernas 
tidigare kunskaper?  

 

 

Feed up 
 

 

 Tillhandhåller läraren skriftlig information om 
vart eleverna är på väg (feed up)?  
- Hur? Exempel? 

 

 

Feed back 
 

 

 Tillhandahåller läraren skriftlig information var 
eleverna befinner sig i förhållande till målet 
(feed back)? 
- Hur? Exempel? 

 

 

Feed forward 
 

 

 Tillhandhåller läraren skriftlig information hur 
eleverna ska gå till väga för att närma sig målet 
(feed forward)?  
- Hur? Exempel?  
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Feedbackens innehåll  
 

 

 Talar läraren om för eleven (via skrift) vilka 
kunskaper hen har uppvisat i den specifika 
uppgiften och vad som behöver utvecklas?  
- Exempel?  

 Tillhandahåller läraren skriftlig information om 
elevens felaktiga tolkningar och mer effektiva 
strategier gällande den specifika uppgiften?   
- Exempel?  

 Kan den skriftliga information som läraren 
tillhandahåller eleverna hjälpa dem att förstå 
även andra sammanhang utöver den specifika 
uppgiften?  
- Hur?  

 Är den feedback som ges positiv eller negativ 
(fokus på styrkor eller brister)?  
- Exempel?  

 

 

Hur feedbacken 
uppfattas 

 

 Kan den skriftliga feedback som tillhandhålls 
eleverna uppfattas som abstrakt eller generell?  
- Hur? Exempel?  

 Sker en tydlig koppling mellan lärarens gensvar 
och uppgiften?  
- Hur? Exempel 
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4.4 Möjligheter till lärande  
 
Aspekt Beskrivning Observation  

Formativ bedömning  

 Klargör och delger läraren några lärandemål 
och/eller kriterier för framsteg?  
- Hur? Exempel?  

 Genomförs diskussioner, aktiviteter och/eller 
inlärningsuppgifter som tar fram belägg för 
lärande (vad eleverna förstått, vad målet är att 
förstå och/eller hur de ska göra för att 
förstå)?  
- Hur görs detta? Exempel på 
aktiviteter/uppgifter?  

 

 

Teorianknytning   
 

 Förekommer olika former av variation i 
lärandets objekt i den planerade 
undervisningssituationen? 
- Hur ? Exempel?  
 

 Ger läraren eleverna vägledning och stöttning 
i sitt lärande?  
- Hur? Exempel?  

 

 Förekommer kommunikation och samspel 
mellan lärare och elever?  
- Hur? Exempel?  

 

 



47 
 

Bilaga 5 – Avbildade dokument 
 

 

 

 

 


