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Sammanfattning 

Denna studie belyser feedback ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka 
den feedback läraren muntligen ger till eleverna i matematikundervisningen och 
hur fördelningen av feedbacken skiljer sig mellan pojkar och flickor. Studien har 
genomförts med hjälp av observationer av matematiklektioner och intervjuer med 
lärare. Utifrån teoriavsnittet har arbetets syn på feedback förklarats där två former 
av feedback definierats. Dessa former är korrigerande feedback och bekräftande 
feedback. Resultatet blev att pojkar fick feedback vid 53 tillfällen och under 29,59 
minuter. Flickor fick feedback vid 33 tillfällen och under 8,77 minuter. Detta med 
samma antal pojkar och flickor i studien. Studien visade även att pojkarna krävde 
mer feedback av lärarna än flickorna. En slutsats som kan dras av studien är att 
pojkarna generellt fick mer feedback än flickorna och att en anledning till detta kan 
vara att pojkarna krävde mer av lärarens tid och uppmärksamhet. 

Nyckelord: Feedback, kön, skillnad, pojkar, flickor, matematik. 
 

Feedback 

- A study of the distribution of oral feedback in the classroom of mathematics, and how it 
differs between boys and girls in Grades 4-6. 

Abstract 

This study focuses on illuminating feedback from a perspective of gender. This 
study aims to examine the oral feedback the teacher delivers to students, but also to 
investigate how the distribution of the feedback between boys and girls looks. The 
study is based on observations of classes of mathematics, and interviews with 
teachers. This study presents its definition of feedback in two different forms. The 
forms are defined as corrective feedback and confirming feedback. The results 
show that boys received feedback 53 times for 29.59 minutes. Girls received 
feedback 33 times during 8.77 minutes. This was the result of an equal amount of 
boys and girls. The study also showed boys as more demanding than girls from 
receiving the teachers´ feedback. The conclusion of this study is that the boys 
received more feedback than the girls and a reason for this might be that boys 
demanded more time from their teacher. 

Keywords: Feedback, gender, difference, boys, girls, mathematics. 
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INLEDNING 

Under hela livet, och i alla olika sammanhang, ger och får människan feedback. 
Øiestad (2005) förklarar att feedback i skolan skapar förtroende mellan lärare och 
elev. Om läraren ger eleven positiv feedback finns goda förutsättningar för att 
skapa självförtroende och självkänsla hos eleven, samt en högre motivation och en 
starkare vilja att studera och medverka i lektionerna (Hugo, 2011; Øiestad, 2005). 
Forskning visar att desto mer engagemang läraren har för ämnet och eleverna, ju 
fler positiva effekter får undervisningen på elevernas lärande och utveckling 
(Younger & Warrington, 1996; Duhon, House, Hastings, Poncy & Solomon, 2015; 
Huxham, Campbell & Westwood, 2012).   

Det pågår en diskussion i samhället om elevers skolresultat. I nyhetssändningar 
under år 2015 redogjordes för att gapet mellan pojkars och flickors skolresultat är 
ovanligt stort, och att flickor presterar bättre än pojkar i matematik (Sveriges 
Radio, 2015). I Statens offentliga utredningar (2010:52) redogörs för att en 
anledning till detta kan vara att pojkar har svårare att vara uppmärksamma och 
anpassa sig till matematikundervisningen. Vidare beskrivs i Statens offentliga 
utredningar (2010:51) att flickor ofta har lärande- och prestationsmål som leder till 
bättre resultat.  

Det framkommer dock att matematik är ett ämne som av både pojkar och flickor 
ofta upplevs som mer maskulint än feminint (Statens offentliga utredningar, 
2010:51). Det är ett få antal högpresterande flickor som ser en framtida karriär 
inom matematik och flickor är underrepresenterade i de matematiska yrkena. 
(Hugo, 2011; Skolverket, 2015a; Sveriges Radio, 2015; Thorén, 2009; Øiestad, 
2005). Forskning visar att flickor kämpar i ett manligt dominerat klassrum. 
Pojkarna tar stor social plats och flickorna hamnar i bakgrunden (Younger & 
Warrington, 2000).  

Flickor har sålunda bättre resultat i matematik. Detta skulle kunna ha sin 
förklaring i att flickor får mindre, eller en annan form av, muntlig feedback från 
läraren i skolan (Beaman, Wheldall, & Kemp, 2006; Chen, Thompson, Kromrey & 
Chang, 2011). I den svenska läroplanen (Lgr 11) stadgas att eleverna ska få 
möjlighet att utveckla och öva på sina förmågor och intressen på ett likvärdigt sätt, 
oavsett vilket kön eleven har. I skolan ska det därför inte finnas normer som gör att 
pojkar och flickor undervisas olika i matematik. Läroplanens intention är alltså att 
eleverna, oavsett kön, ska få en likvärdig undervisning (Skolverket, 2011b).  
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Det är med bakgrund av ovanstående intressant att undersöka den feedback som 
läraren ger till pojkar respektive flickor. Det är även intressant att undersöka 
lärarens syn på detta. 

SYFTE 

Denna framställning har till syfte att ur ett genusperspektiv undersöka och 
analysera hur fördelningen av muntlig feedback till pojkar och flickor ser ut i 
matematikundervisningen. Studien avser att tydliggöra skillnader och likheter med 
den givna feedbacken, beroende på elevernas kön, samt att finna samband till 
skillnaderna. Vidare avser studien att redogöra för de synsätt och uppfattningar 
lärare har om muntlig feedback och förmedlingen av denna till pojkar och flickor i 
matematikklassrummet. 

Studien motiveras av de skillnader som tycks förekomma i den muntliga 
feedbacken som läraren ger eleverna. Arbetet ska besvara och dra en slutsats om 
nedan angivna frågeställningar. 

Frågeställningar 

Syftet uppfylls närmare genom följande frågeställningar som avses besvaras: 
 
1. Vilka former av feedback ger läraren till pojkar och flickor under 

matematiklektionerna? 
2. Hur ser fördelningen av feedback ut mellan könen under 

matematiklektionerna? 
3. Varför finns skillnader i den feedback som ges till pojkar respektive flickor 

under matematiklektionerna?  

LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt ges en forskningsöversikt kring feedback. Med anledning av att 
arbetets syfte är att jämföra den feedback som ges till pojkar respektive flickor 
kommer forskning och litteratur som behandlar detta att redovisas.  

Vad är feedback? 

Vad vi i dagligt tal kallar feedback upptäcktes, enligt Egidius (2002), först 
någon gång kring mitten av 1900-talet. Begreppet feedback används ofta inom 
datatekniken när en signal skickas till en dator, datorn registrerar signalen och 
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bearbetar denna, för att sedan skicka tillbaka en signal som ändrats. Egidius menar 
att principen med feedback är att den ser likadan ut med individer som skickar och 
mottar signaler. 

Nilsson och Waldemarson (2007) menar att feedback är ett verktyg för att 
bekräfta eller korrigera något som sagts eller gjorts. Vidare menar Nilsson och 
Waldemarson att feedback är ett lämpligt kommunikationsverktyg att använda 
mellan lärare och elev, med syfte att underlätta elevens inlärning. Lundahl (2011) 
menar att feedback underlättar för eleverna att nå sina lärandemål. 

Didau (2016) säger att ”feedback is the most important thing you can do as a 
teacher, it´s the most powerful effects that teachers have” (20:00). Didau menar att 
feedback är väldigt kraftfullt. Didau fortsätter med att förklara att kraftfullt inte 
nödvändigtvis innebär något bra. Feedback kan enligt honom få en motsatt effekt 
till den ursprungliga tanken att hjälpa eleverna till inlärning. Han menar att desto 
mer feedback eleverna får, ju mer förlitar sig eleverna på att läraren förklarar hur de 
ska gå tillväga i sitt arbete. Didau utgår från att feedback generellt ökar elevernas 
självförtroende, men menar att en hög frekvens av feedback kan innebära att 
elevernas självförtroende inte ökar lika mycket. Detta på grund av att eleverna 
saknar förtroende till sin egen förmåga att klara av uppgifter i skolan. Detta skapar 
en ond cirkel, då eleverna kräver mer feedback från läraren för att de inte tror att de 
kan lösa arbetsuppgifterna själva, men hämmar därigenom sin egen utveckling. 
Didau utgår ifrån citatet ”Numerous studies – some of them dating back decades - 
have shown that frequent and immediate feedback can, contrary to intuition, 
degrade learning” (25:00). Det Didau menar med detta är att feedback inte behöver 
innebära en ökning av elevens kunskaper, utan feedback kan likväl hämma 
inlärningen. 

Hamer, Purchase, Luxton-Reilly och Denny (2015) menar att en elev som 
mottar feedback själv väljer vilken information som ska användas och vilken som 
ska sorteras bort. Lärarens feedback fungerar dock ofta mer likt en monolog än 
dialog. I det fall eleven inte förstår allt läraren säger uppstår en process för eleven 
att sortera bort den feedback som mottagits. Eleven måste alltid sortera mottagen 
feedback på sina egna villkor. Thorén (2009) menar att elever skapar ett positivt 
eller negativt förhållande till ämnet matematik. Vid en positiv upplevelse blir 
eleven mer intresserad och engagerad, medan en negativ upplevelse snarare innebär 
att eleven skapar ett större avstånd till matematiken. Eleverna behöver rätt 
förutsättningar för att få möjlighet till inlärning och för att hålla motivationen uppe. 
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Segedy, Kinnebrew och Biswas (2013) menar att en kontextbaserad feedback 
skapar större möjligheter för inlärning. En tolkning av detta är att feedback som 
ges, ska förändras beroende på sammanhang, för att ge bäst resultat för inlärning. 
Ajogbeje och Alonge (2012) menar att elever som får sina problem i lärandet inom 
matematikämnet belysta, tillrättavisade och förstärkta, får en ökad kognitiv 
förmåga. Detta är något som kan uppstå i både den muntliga och skriftliga 
kommunikationen mellan lärare och elev. Med detta uppfattas Ajogbeje och 
Alonge förklara feedback som ett fenomen som syftar att föra eleven framåt i sin 
inlärning, då feedback tolkas som något som vidare utmanar elevens kognitiva 
förmåga då den får feedback.  

Feedbackens former 

Feedback kan förekomma i olika former. Den kan ges i både muntlig och 
skriftlig kommunikation mellan individer (Egidius, 2002; Hawe, Dixon & Watson, 
2008; Skolverket, 2016). En form av skriftlig feedback är enligt Skolverket (2016) 
betyg, men Skolverket konstaterar att denna typ av feedback är informationsfattig. 
Ruiz-Primo och Li (2013), menar att skriftlig feedback i form av betyg inte ger en 
rättvis bild av elevens arbete då den inte är uttömmande på information. Av denna 
anledning menar de att den skriftliga feedbacken i form av betyg bör kombineras 
med muntlig feedback.   

Skriftlig och muntlig feedback kan delas in i direkt och fördröjd feedback.  
Direkt feedback sker i samma ögonblick som något pågår, medan den fördröjda 
feedbacken sker efteråt (Scheeler, Macluckie & Albright, 2010). Scheeler m.fl. 
menar att direkt feedback kan fungera bättre än fördröjd feedback, då det under 
deras studie visat sig fungera bättre med direkt feedback när den ges till elever med 
inlärningssvårigheter. Scheeler m.fl menar dock att detta är ett område som behöver 
utforskas mer. 

Hattie och Timperley (2007) delar in feedback i olika former, där begreppen 
feed back, feed forward och feed up är nyckelbegrepp. Feed back är en form av 
feedback som inleds med en fråga som ställs av läraren som sedan besvaras av 
eleven. Detta är enligt Hattie och Timperley den mest förekommande formen av 
feedback i skolan. Hattie och Timperley fortsätter att förklara att Feed forward är 
den form av feedback som i störst utsträckning påverkar elevernas lärande. Feed 
forward är en framåtsyftande feedback som inför förändringar i undervisningen. 
Dessa förändringar ska leda eleverna närmre de mål som önskas uppnås. 
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Feedbacken kan innebära att nya förväntningar på eleverna, nya arbetsmoment och 
nya arbetsuppgifter presenteras. Slutligen beskriver Hattie och Timperley formen 
Feed up. Feed up förklarar vilka mål som eleverna ska uppfylla. Syftet med denna 
feedback är att engagera och motivera eleverna till måluppfyllelse, vilket enligt 
Hattie och Timperley kräver tydlighet i lärarens presentation av lärandemålen. 
Detta för att få eleverna intresserade. Hattie och Timperley menar att det spelar 
mindre roll vilken form av feedback som förekommer. Huvudsaken är att den 
uppstår frekvent. Att feedback bör förekomma frekvent håller även Chiviacowsky, 
Laroque de Medeiros, Karfer, Wally och Wulf (2008) med om. En frekvent 
användning av feedback har visat att elever presterar bättre. 

Askew och Lodge (2000) delar in feedback i tre andra former. Askew och Lodge 
menar att feedback kan anta tre olika perspektiv i matematikklassrummet. Det 
första perspektivet är det dominanta perspektivet. Läraren ses som en expert som 
förmedlar feedback till eleven. Denna feedback, som kan vara både positiv och 
negativ, avser att hjälpa eleven uppnå sina mål samt underlätta för ökad förståelse 
hos eleven. En positiv feedback ger enligt Askew och Lodge eleven ökad kunskap 
och för eleven närmare den kunskap som eleven ska uppnå. En negativ feedback 
innebär att eleven förlorar kunskap eller att kunskaperna förblir på samma nivå som 
tidigare. Det andra perspektivet benämns det konstruktiva perspektivet. Läraren 
fungerar även här som en expert, men i mindre grad än i det dominanta 
perspektivet. Ur ett konstruktivt perspektiv ses feedback som en process som går åt 
två håll. Lärare och elev diskuterar tillsammans i dialog för att uppnå utveckling 
och lärande, istället för att läraren för en monolog till eleven. I det sista 
perspektivet, det samkonstruktivistiska perspektivet, är läraren och eleven jämlikar. 
Feedbacken fungerar likt en dialog mellan lärare och elev, och båda deltagarna tar 
ansvar för lärandet under diskussionens gång. Det samkonstruktivistiska 
perspektivet är kontextbaserat och feedbacken förändras således beroende på vilket 
sammanhang den förekommer i (Askew & Lodge, 2000). 

Beaman, Wheldall och Kemp (2006) menar att en feedback av positiv karaktär 
är starkare än en negativ. Feedback av positiv karaktär innebär positiva 
kommentarer till eleverna och förstärkning av ett bra beteende, medan negativ 
feedback är ett mer negativt laddat sätt att förstärka elevens beteende. Negativ 
feedback kan, enligt Beaman m.fl., innebära kommentarer såsom nej och sluta. 
Alltså kommentarer som får elevernas beteende att stoppas eller förändras. 
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Egidius (2002) menar att med positiv feedback till eleven kan tilliten till läraren 
öka. Eleven kan även känna att studierna känns mer meningsfulla då feedback gör 
att den yttre motivationen ökar. Vidare förklarar Egidius (2002) att en positiv 
feedback innebär en förändring hos eleven som kan förklaras som att eleven är på 
rätt spår. Eleven kan därmed arbeta mer effektivt med det feedbacken berört. 
Positiv feedback upplevs utifrån Egidius innebära uppmuntrande kommentarer, 
eller förstärkande av elevens arbete. Detta skulle kunna exemplifieras då eleven 
lämnar ett korrekt svar på en fråga. Eleven får tillbaka en kommentar som 
uppmuntrar elevens svar. 

Egidius (2002) tar även upp negativ feedback och förklarar det som bromsande 
eller motverkande av en händelse eller ett beteende. Egidius förklarar negativ 
feedback som en stabilisering av ett system. Han nämner som exempel hur ett 
maskinsystem går tillbaka till ursprungsläge om systemet gått för långt i fel 
riktning. Samtidigt menar Egidius att inlärningen är styrd av misslyckanden och att 
negativ feedback, som ges vid sidan om positiv feedback, kan ses som konstruktiv 
kritik. Därutöver menar Egidius att negativ feedback i skolan ger ökad 
strukturering, inriktning och korrigering av lärandet, men han förtydligar att detta 
inte är något som rekommenderas då enbart negativ feedback ger negativa 
konsekvenser. 

Feedback ur ett genusperspektiv 

Pojkar och flickor skiljs åt både biologiskt och socialt. Begreppet kön innebär en 
persons biologiska kön, som bestäms utifrån personens könsceller. Begreppet genus 
innebär istället en persons sociala kön, det vill säga vilken könstillhörighet en 
person själv anser sig tillhöra (Nationalencyklopedin, 2016). Kärnebro (2013) 
påstår att genus inte är något som skapas naturligt, utan att det skapas genom kultur 
och därmed förändras med tiden. Mendick (2006) intresserar sig för skillnaderna 
mellan det biologiska och det sociala könet. Mendick menar att kön förknippas med 
människans biologiska kön, medan en människas könstillhörighet kopplas till den 
sociala tillhörigheten, där normer och media har stor inverkan på hur könen 
förhåller sig till varandra. 

Könsrollers betydelse för skolresultat 

Statens offentliga utredningar (2010:51) gör en ansats till att förklara varför 
pojkars och flickors resultat skiljer sig åt i skolan. De påstår att könsroller kan vara 
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en bidragande faktor. Statens offentliga utredningar menar att pojkar har större 
nytta av en viss kunskap, medan flickor av en annan. Ytterligare en anledning kan, 
enligt Statens offentliga utredningar, vara att flickor generellt har lägre 
självförtroende. Statens offentliga utredningar (2010:51) menar att pojkar ofta har 
en högre grad av självständighet i skolan, där de därmed får en mindre grad av 
kommunikation med läraren än flickor, vilket kan vara bidragande till 
resultatskillnaderna i skolan. Wernersson (2012) påstår emellertid att pojkar kräver 
mer uppmärksamhet än flickor i matematikundervisningen. Skolverket (2011a) 
menar att pojkar behöver fokusera mer än flickor för utvecklandet av sina 
kunskaper, eftersom pojkar generellt mognar senare. Wernersson (2012) framhåller 
att pojkar i den moderna skolan lägger mycket energi på att beskydda sin 
manlighet. Hon menar att pojkar som arbetar flitigt i skolan kan bli retade för att de 
tar skolan på allvar, vilket ur en maskulin synvinkel uppfattas som något negativt. 
Detta stärks av Skolverket (2011a) som använder begreppet antipluggkultur för att 
förklara kulturen bland pojkar i skolan.  

Vad forskning säger om feedback ur ett genusperspektiv 

Forskare som studerat den feedback som ges till pojkar och flickor i 
matematikundervisningen i grundskolan är överens om att det förekommer 
skillnader i den feedback som ges till pojkar respektive flickor. Studiernas 
utformning och resultat skiljer sig dock åt. Vissa studier intresserar sig för hur stor 
plats eleverna tar, andra studier intresserar sig för hur mycket feedback och vilken 
form av feedback som pojkar respektive flickor får. 

Yi-Hsin, Thompson, Kromrey och Chang (2011) menar att pojkar får mer 
uppmärksamhet och mer bekräftande feedback än flickor i skolan. Samtidigt 
hänvisar Yi-Hsin m.fl. till andra forskare som påstår att pojkar får mer kritik som 
feedback än flickor, och att flickor istället får mer bekräftelse, hyllningar och stöd 
från läraren. 

Younger och Warrington (2000) tar sig an genusperspektivet på ett annat sätt 
och förklarar att forskning visar att flickor är mer tillbakadragna. Pojkar dominerar 
ofta i klassrummen och blir av den anledningen favoriserade av läraren i högre grad 
än flickor. Younger och Warrington menar också att det i deras forskning 
förekommit lärare som har lägre förväntningar på pojkar än flickor i skolarbetet. 

Ovan har nämnts att feedback kan förekomma i olika former. Den kan vara 
muntlig eller skriftlig, positiv eller negativ, direkt eller fördröjd. Vidare kan 
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feedbacken användas på olika sätt (feed back, feed up, feed forward). Feedback har, 
utifrån tidigare forskning och litteratur, tolkats kunna ske på två olika sätt. Det ena 
sättet är genom bekräftelse eller hyllning, där något som sagts eller gjorts ges 
förstärkning. Det andra sättet upplevs vara av mer kritisk karaktär, där något som 
sagts eller gjorts behöver förändras eller korrigeras (Nilsson & Waldermarson, 
2007; Ajogbeje & Alonge, 2012). 

Feedback är enligt Didau (2016) det viktigaste verktyget en lärare kan använda, 
men att det inte ska användas för mycket då det kan hindra elevers lärande. 
Samtidigt menar Chiviacowsky m.fl. (2008) att en feedback som uppstår frekvent 
ökar elevers prestation i arbetet. Ajogbeje och Alonge (2012) menar även att 
feedback, som bekräftar eller korrigerar en elevs prestation, skapar en ökad 
kognitiv förmåga hos eleven. 

Det har framkommit att pojkar får mer uppmärksamhet av läraren, då de är mer 
utåtagerande än flickor i klassrummen (Yi-Hsin m.fl, 2011). Det har även visats att 
lärare har lägre förväntningar på pojkars prestationer i skolan (Younger & 
Warrington, 2000). Detta skulle kunna innebära en slags orättvisa sett till 
fördelningen av feedback mellan pojkar och flickor. Det skulle också kunna 
innebära att flickor får en annan form av feedback, än den feedback pojkar får. 

Tidigare forskning upplevs vara enig om att feedback är ett verktyg som hör 
hemma i undervisningen, men det finns en oenighet i vilken utsträckning den bör 
användas. I avsnittet teori görs en ytterligare fördjupning i feedback. Där kommer 
även vidare forskning att belysas. 

TEORI 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska synsätt och användningssätt av feedback 
som denna studie utgår från. I litteraturgenomgången har två former av feedback, 
utifrån tidigare forskning, beskrivits. Den ena formen av feedback var en hyllande 
eller bekräftande feedback och den andra formen var korrigerande. Syftet med 
studien är att undersöka hur fördelningen av muntlig feedback ser ut mellan pojkar 
och flickor i matematikundervisningen. För att uppnå syftet används två olika 
definitioner av feedback som har avsikten att kategorisera den muntliga feedback 
som förekommer i undervisningen. 
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En socialkonstruktivistisk syn på lärande och eleven 

Den teori som är relevant för denna studie är den socialkonstruktivistiska teorin. 
Teorin kommer nedan förklaras dels ur ett större perspektiv på hur världen förstås, 
dels ur ett snävare perspektiv på hur lärande upplevs. Det socialkonstruktivistiska 
synsättet används för att analysera och tolka studien i arbetets analys. Teorin sätts 
där in i ett praktiskt sammanhang. 

Hur världen förstås 

Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är det i sociala sammanhang som 
betydelserna för kön och genus tar form. Innebörden av ovanstående begrepp 
förändras enligt Kärnebro (2013) med tiden i och med att sociala sammanhang och 
konstruktioner förändras. I detta perspektiv ses de biologiska könen som 
oföränderliga kategorier. Däremot är det inte givet vilket socialt kön, eller genus, 
individen har. Det sociala könet måste konstrueras. I detta perspektiv finns det 
därmed inga sociala förutsättningar som är statiska. Ett exempel på detta är 
föreställningen om att pojkar är bättre på fotboll än flickor. Detta är en social 
konstruktion som är föränderlig genom att människan ifrågasätter normen. Det som 
är oföränderligt är inte vilket kön som är bättre än det andra, utan det faktum att det 
är två olika biologiska kön som spelar fotboll (Berger & Luckmann, 1966; Burr, 
2003). 

I detta arbete utgås från att den miljö som idag finns i skolan ständigt förändras 
genom sociala interaktioner människor emellan, vilket för med sig förändringar på 
den sociala synen kring vad manligt och kvinnligt är. Vad som bör beaktas i 
perspektivet är hur en social konstruktion, såsom att matematik är ett mer maskulint 
än feminint ämne (Statens offentliga utredningar, 2010:51; Statens offentliga 
utredningar, 2010:52), kan förändras över tid. Detta eftersom sociala konstruktioner 
ständigt förändras i den riktning vi människor väljer. 

Hur lärande förstås 

Berger och Luckmann (1966) och Burr (2003) skriver om den 
socialkonstruktivistiska synen på lärande, där innebörden av begreppet lärande kan 
översättas till en social konstruktion. Den syn på lärande som perspektivet utgår 
från är att lärandet sker i det sociala mötet mellan läraren och eleven. Eleven har ett 
eget ansvar för sitt lärande (Skolverket, 2003). Kunskap ses i detta perspektiv som 
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en enhet – en enhet som skapats och byggts upp av individers samspel med 
varandra genom individernas egna förutsättningar och erfarenheter. Detta innebär 
att det ställs högre krav på engagemang hos läraren för att eleven ska kunna delta 
aktivt och fungera som en resurs för sitt eget lärande (Skolverket, 2003). Detta 
skulle i praktiken kunna exemplifieras genom att två elever konstruerar sina 
kunskaper enskilt. Eleverna läser eller hör samma information, men kunskapen de 
båda konstruerar kan se olika ut beroende på hur eleverna valt att tolka 
informationen och därefter konstruera den nya kunskapen. Varje elev tolkar 
feedback på sitt eget sätt. Det kan ibland innebära att eleven tolkar feedbacken på 
ett sätt som inte avsetts, vilket innebär att eleven behöver ytterligare feedback av 
samma karaktär för att eleven ska förstå feedbacken på ett korrekt sätt. 

Feedback 

I litteraturgenomgången nämndes det om två sätt att ge feedback på. Det ena 
sättet handlade om bekräftelse eller hyllning, medan det andra sättet var av mer 
kritisk form där en korrigering sker. Om det generaliseras kan dessa två sätt att ge 
feedback på vara något som uppfattas heltäckande på hur feedback kan förmedlas, 
då muntlig feedback antingen påstår att ett arbete är rätt utfört, eller påstår att något 
i arbetet är i behov av att korrigeras. I detta arbete anses det att dessa två sätt att se 
på feedback är av tillräckligt omfång för att kunna uppnå ett tillfredsställande 
resultat, då studien intresserar sig för skillnaderna i fördelningen av feedback 
mellan pojkar respektive flickor och avser inte att gå in på djupare detaljnivå i hur 
feedback ser ut då den förmedlas. Den feedback som litteraturgenomgången nämnt 
har i detta avsnitt förklarats på en mer detaljrik nivå för att förstå begreppen 
korrigerande och bekräftande feedback. 

Jag har valt att genom dessa former av feedback studera feedbackens innehåll. 
Flera av de forskare som nämnts i litteraturgenomgången har främst fokuserat på 
hur feedback ges. Denna bakgrund är bra att ha med sig, exempelvis att muntlig 
feedback kan vara fördröjd eller direkt feedback. Denna studie har tagit avstamp 
från Beaman, Wheldall och Kemp (2006) och Egidius (2002) som menar att det är 
stor skillnad på positiv och negativ feedback. Positiv och negativ feedback som har 
förklarats ovan definierar dock resultatet av feedbacken. Jag har valt att istället 
undersöka feedbackens innehåll i det ögonblick som eleven mottar den. Termerna 
positiv och negativ feedback uppfyller därmed inte kraven på de definitioner jag 
behöver. Båda formerna av feedback som undersöks i förevarande studie, 
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korrigerande och bekräftande feedback, kan emellertid få både negativ och positiv 
karaktär. Detta eftersom feedbacken, oberoende av om det är bekräftande eller 
korrigerande feedback, inte alltid innebär ett lärande hos eleven. 

Korrigerande feedback 

Hawe, Dixon och Watson (2008) använder sig av begreppet korrigerande 
feedback och skriver: 

 
“In C1 (Specifying improvement) and C2 (Constructing achievement) feedback the 
teacher told the student, a relatively passive recipient, what needed to take place to 
achieve the learning goal, what had been attained, and what warranted further attention, 
while in types D1 and D2, teachers and students collaborated in the identification of what 
had been achieved, the gap between current and desired achievement, and the strategies 
that could be used to bridge this gap.” (s. 46) 
 

Citatet förklarar vad detta arbete benämner som korrigerande feedback i 
kommunikationen mellan lärare och elev. Korrigerande feedback används för att 
uppnå ett önskvärt resultat. Med korrigerande feedback menas att läraren genom 
samtal säger till eleven vad som ska göras. I samtalet finns möjlighet att korrigera 
eventuella missuppfattningar hos eleven. Det finns även möjligheter att belysa 
elevens lärandemål och vad som krävs för att uppnå dem. 

I Hawe, Dixon och Watsons artikel skriver de även “while improvement in 
student achievement can occur when teachers provide detailed corrective 
information, and students follow it through, constant and exclusive use of C1 and 
C2 feedback maintains students´ dependence on the teacher” (s. 55). Det författarna 
benämner corrective information har i detta arbete tolkats in i kategorin 
korrigerande feedback. 

Ajogbeje och Alonge (2012) skriver: “In formative evaluation the student takes 
diagnostic tests at several points in the course of his studies and on the basis of test 
results (feedback) he obtains, some guidance (remediation) as to how next he 
should procced” (s. 153). Ajogbeje och Alonge påstår att feedback används för att 
ge tillrättavisande information till eleven. Med andra ord för att förklara för eleven 
hur han eller hon ska gå vidare för att nå sitt arbets- och lärandemål. I detta arbete 
motsvarar även denna förklaring en korrigerande feedback då det, i likhet med 
Hawe m.fl. (2008), tillrättavisar elevens tankesätt och arbete för att uppnå ett 
önskvärt resultat. 



16 
 

Bekräftande feedback 

Bekräftande feedback (Shute, 2008), även benämnt belönande feedback (Hawe, 
Dixon & Watson, 2008), är en form av feedback som innebär att det arbete eleven 
utför blir bekräftat i form av positiva kommentarer till eleven eller förstärkningar 
av elevens beteende. Shute (2008) skriver “Confirming wether an answer is correct 
or incorrect can be accomplished in several ways. The most common way involves 
simply stating correct or incorrect.” (s. 158). Shute förklarar således att det 
vanligaste sättet att ge bekräftande feedback på är att tala om för eleven om svaret, 
eller det arbete som utförts, är rätt eller fel. 

METOD 

 Studien utfördes genom att observera lärare och elever i 
matematikundervisningen för att identifiera den feedback som läraren gav till 
pojkar respektive flickor under matematiklektionerna. Observationerna följdes upp 
av intervjuer med de lärare som observerats, där syftet var att berika förståelsen för 
fördelningen av feedback. Intervjuerna utgick från Fejes och Thornberg (2016), där 
intervjuerna intresserade sig för lärarens egna uppfattningar och erfarenheter av att 
ge feedback till pojkar och flickor. Ljudinspelningar av observationerna och 
intervjuerna gjordes för att inte missa vitala händelser samt för att kunna 
transkribera, och därmed efter transkriptionerna med säkerhet kunna påstå att inget 
viktigt missats under studiens olika delar. 

Nedan redovisas på vilket sätt frågeställningarna avses besvaras. 

1. Vilka former av feedback ger läraren till pojkar och flickor under 
matematiklektionerna?  

Frågan besvaras med utgångspunkt i de två olika formerna av feedback 
som beskrivits under Teori. Det som observerades under lektionerna fördes 
in i ett observationsschema (se bilaga 1), där schemat visar vilken form av 
muntlig feedback som förekom under matematiklektionerna. 

2. Hur ser fördelningen av feedback ut mellan könen under 
matematiklektionerna? 

Frågan besvaras genom användandet av det observationsschema som 
fördes för att besvara den första frågeställningen. Besvarandet av 
frågeställning 2 sker genom att använda frekvensen av den muntliga 
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feedbacken som förekom under matematiklektionerna. Ljudinspelningarna 
har använts för att mäta den tid som feedback förekom. 

3 Varför finns skillnader i den feedback som ges till pojkar respektive flickor 
under matematiklektionerna?  

Frågan besvaras genom observationerna, men kompletteras även med 
intervjuer med de observerade lärarna som deltagit i studien. Frågorna till 
intervjuerna konstruerades i förväg för att få en heltäckande bild på lärarnas 
uppfattningar och erfarenheter (se bilaga 3). Intervjuernas syfte var att berika 
förståelsen för hur fördelningen av feedback ser ut mellan könen under 
matematiklektionerna. 

Urval 

Jag valde att kontakta åtta skolor. Jag tog kontakt med lärare och rektorer som 
arbetade på skolor med sådant avstånd från Örebro universitet att dagsresor var 
möjliga. De lärare och rektorer jag kontaktade tog i sin tur kontakt med sina 
lärarkollegor för att hjälpa till att få deltagare till studien. Främst tillfrågades lärare 
och rektorer på skolor som jag tidigare varit i kontakt med. Främsta anledningen till 
detta var att de intervjusamtal som skulle genomföras kunde innebära en ökad 
trygghet, och därmed en mer avslappnad känsla hos läraren, om de kände till mig 
sedan tidigare. Detta skulle exempelvis kunna innebära mer uttömmande svar på 
intervjufrågorna.  

Det fanns intresse för deltagande i studien på tre av de åtta skolor som 
kontaktades. 

Av de tre skolor som var intresserade av att delta i studien antogs samtliga. 
Varje skola besöktes vid ett tillfälle vardera, där en observation och en intervju 
ägde rum. Sammanlagt tre klasser observerades, vilket också innebar tre olika 
lektioner i matematikämnet. Klassernas fördelning av pojkar och flickor samt 
klasstorlek såg väldigt olika ut, vilket upplevs som positivt för studien då resultatet 
kan visa sig vara mer rättvist, än om klassernas konstellationer sett mer lika ut. 
Därför redovisas klassernas konstellationer under resultatet för varje enskild 
lektion. Nämnas ska dock att det under alla tre lektioner sammanlagt var lika 
många pojkar och flickor. Detta föll sig slumpmässigt. 

De tre lärare som observerades arbetade på olika sätt. Lektionerna var antingen 
läromedelstyrda eller uppstyrda på annat sätt såsom med problemlösning eller 
genomgångar. 
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De lärare som intervjuades var samtliga i åldern 35-55 år. Lärarna hade minst 
fem års arbetslivserfarenhet av läraryrket, vilket skapade förutsättningar för 
intervjuerna att bli berikade av lärarnas erfarenheter.  

Utgångspunkt och utförande 

Studien intresserade sig för muntlig feedback som sker via kommunikation 
mellan lärare och elev. Den feedback som utgjorde studiens utgångspunkt var 
korrigerande feedback och bekräftande feedback. Genom användandet av 
observationsschema, tillsammans med observationer, skapades möjlighet för 
forskaren att få ett mer pålitligt resultat eftersom observatören då vet vad som ska 
observeras (Bryman, 2002). Observationsschemat (Bilaga 1) hjälpte mig att 
förhålla mig objektivt under observationerna och motverka egna värderingar som 
kan leda till ett missvisande resultat (Bryman, 2002; Fejes & Thornberg, 2016). 
Observationsschemat användes även för att minnas det som observerats, för att 
lättare kunna analysera den data som samlats in. . Därför skedde också en del av 
studien under matematiklektionernas gång och en del efteråt när transkriberingen 
av observationerna skedde. Observationsschemat för detta arbete är av en 
kvantitativ modell som avsåg att föra protokoll över vilken form av muntlig 
feedback som förekom i matematikundervisningen samt hur stor frekvensen var. 
Detta för att kunna identifiera skillnader mellan den feedback som ges till pojkar 
och flickor. Det observationsschema som studien utgick från har korrigerats i 
efterhand, då det under analyseringarna av empirin framkom vissa definitions- och 
fördelningsproblem mellan feedbackformerna. Ursprungligen hade delar av 
observationsschemat definierat fyra former av feedback, men eftersom flera former 
upplevdes som lika och skillnaderna kunde upplevas som otydliga, slogs dessa 
former ihop där två kategorier bildades som utgångspunkt. Denna ursprungliga del 
av observationsschemat (bilaga 2) reviderades och i studien visas istället den 
uppdaterade delen av observationsschemat. 

Efter varje observationstillfälle intervjuades den observerade läraren. Syftet var 
att tydliggöra lärarens upplevelser och erfarenheter om att ge feedback till pojkar 
respektive flickor. Intervjuerna tog upp frågor kring lärarens egna upplevelser av 
användandet av olika former av feedback till de olika könen (bilaga 3). Johansson 
och Svedner (2006) menar att en kvalitativ intervju, i kombination med 
observationer, är den mest använda metoden för att få fram den information som 
söks. Frågorna var tvungna att anpassas för ändamålet så att tillräckligt 
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uttömmande svar kunde ges av den intervjuade läraren, samtidigt som det skulle 
vara tidseffektivt för lärarens skull eftersom intervjuerna genomfördes under 
arbetstid. Intervjuerna med lärarna varierade i tid mellan 10 och 20 minuter, då 
förkonstruerade frågor skapats och skulle besvaras av lärarna. Intervjuerna spelades 
in på teknisk utrustning för att kunna identifiera mindre händelser som kunde vara 
viktiga för studien. Detta kunde exempelvis vara en mening eller ett ord som kunde 
påverka resultatet, eller ett svar som inte hann antecknas. Att spela in intervjuer på 
teknisk utrustning är ett väl fungerande arbetssätt enligt Johansson och Svedner 
(2006). 

Vid författandet av arbetet utgick jag från observationsschemat, men 
kompletterade med att läsa transkriptionerna av ljudinspelningarna för att 
säkerställa att jag skrivit rätt i observationsschemat. Detta innebar att 
ljudinspelningarna och transkriptionerna endast använts som säkerhet för att 
studiens resultat användes korrekt i förhållande till observationerna. 
Ljudinspelningarna och transkriptionerna hade större betydelse vid författandet av 
de delar i arbetet där intervjuerna var relevanta. Detta eftersom jag läste 
transkriptionerna av ljudinspelningarna för att, i efterhand, kunna skriva ned vad 
lärarna sagt. På så vis slapp jag sitta och anteckna allt som sades under 
intervjuerna. 

Utförande och analys av observationerna 

Utförande av observationerna 

Observationerna utfördes i klassrum under matematiklektioner med en roll som 
icke deltagande observatör. Detta gjordes för att skapa en autentisk och 
sanningsenlig bild av verksamheten där påverkan på lektionerna från min sida blev 
minimal med hjälp av den passiva rollen (Bryman, 2002). 

Frekvensen som avsågs mätas utgjordes av det totala antalet tillfällen som 
feedback förekom, men även under hur lång tid feedbacken varade. 
Observationerna spelades in med teknik avsedd för ljudupptagning för att efteråt 
kunna transkribera lektionerna. För att säkerställa att inget viktigt missades under 
lektionerna utfördes även tidtagningen för feedbacken under transkriptionerna för 
att i lugn och ro kunna kontrollera att rätt tid, men även rätt antal feedbacktillfällen 
och feedbackformer observerats och antecknats. 
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Nedan redovisas de tabeller som användes för den observationsmetod som 

studien utgått från. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 1.1. Tabell för antalet pojkar och flickor som mottar feedback från läraren. 

 
I tabell 1.1 redovisas frekvensen för den muntliga feedback som bedömdes 

stämma in i någon av de former av feedback som var relevant för studien. Ett streck 
användes för varje tillfälle som feedback förekom till en pojke eller flicka. Tabellen 
användes för att skapa en översikt över statistiken för de observerade lektionerna. 

 
Tabell 1.2. Fördelning av feedbackens olika former.  
 
Tabell 1.2 talar om vilken kategori den observerade och antecknade feedbacken 

i tabell 1.1 tillhörde. Varje tillfälle för feedback i tabell 1.1 innebar ett tillfälle 
feedback i tabell 1.2. Även i denna tabell användes streck för att markera ett 

Pojkar som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

 
Flickor som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

 

Typ av feedback Flickor Pojkar 

Korrigerande   

Bekräftande   
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tillfälle feedback. Tabell 1.1 användes för överskådlighetens skull, eftersom samma 
information framkommer av tabell 1.2. 
 

Tabell 1.3. Fördelning av feedback mellan pojkar och flickor angivet i tid. 
 

Tabell 1.3 var avsedd för att under transkriptionerna, som skedde efter 
observationerna, föra protokoll över den tid som feedback gavs till pojkar 
respektive flickor. Tiden angavs i sekunder, i både kolumnen för tid och för 
summa. Tiden är relevant för studien då den ger ökad förståelse för fördelningen av 
feedback. Feedbacken bedömdes börja då läraren påbörjade en dialog med eleven. 
Feedbacken bedömdes att avslutas då dialogen tog slut. Med hjälp av 
transkriptionerna kunde sådana samtal som började som ett vanligt samtal, för att 
sedan övergå till feedback, få lika stort utrymme i studien som den feedback som 
kunde observeras direkt på plats. Om transkriptionerna inte utförts hade denna 
information kunnat förbigås av misstag. Den tid som feedbacken förekom 
omvandlades till minuter för att lättare kunna överskåda tiden för feedback till 
eleverna. 

Analys av observationerna 

Observationerna utfördes för att identifiera de tillfällen som muntlig feedback 
förekom, men även skillnader och likheter i den muntliga feedbacken som gavs till 
pojkar respektive flickor i matematikklassrummet, med utgångspunkt i att 
undervisningen ska vara likvärdig (Skolverket, 2011b). Eftersom observationerna 
endast mätte feedbacken kvantitativt, anses likvärdighet i detta arbete uppstå med 
en likvärdig frekvens av feedback till pojkar och flickor. 

De moment som observerades och antecknades var i de situationer läraren direkt 
kommunicerade med en enskild elev i klassrummet. Detta kunde förekomma under 
genomgångar, vid enskilt arbete eller gruppuppgifter. Under observationerna var 
det även intressant att observera hur pojkarna och flickorna betedde sig under 

Feedback som ges 
till pojkar angivet i 
tid: 

Tid (sekunder) 
 

SUMMA  

Feedback som ges 
till flickor angivet i 
tid: 

Tid (sekunder) 
 

SUMMA  
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lektionerna, för att bidra till kunskaper för att kunna besvara den tredje 
frågeställningen. 

Under observationernas utförande antecknades frekvensen och dess fördelning 
av korrigerande feedback och bekräftande feedback mellan pojkar respektive 
flickor i det observationsschema arbetet utgick från. Under observationerna tittade 
jag även efter klassens storlek, fördelning av kön och vad de skulle arbeta med 
under matematiklektionen. Det var också under observationerna som det 
observerades hur flickor respektive pojkar förhöll sig till matematikämnet, samt hur 
de betedde sig under matematiklektionerna. Under transkriptionerna som skedde 
efteråt togs de tillfällen som muntlig feedback förmedlats och tiden för hur länge 
den muntliga feedbacken förekom identifierades. 

Det som observerades under matematiklektionerna skulle vidare undersöka hur 
fördelningen av den muntliga feedbacken såg ut mellan pojkar och flickor samt 
vilka skillnader i de olika formerna av feedback som förmedlades från lärarna till 
pojkarna och flickorna. Nedan förklaras hur de utförda observationerna analyserat 
de olika formerna av feedback som förekom under matematiklektionerna. 

Korrigerande feedback skedde efter att eleven gjort något felaktigt. Feedbacken 
kunde innebära en direkt tillrättavisning, men det kunde även löpa en tid emellan 
utförandet och feedbacken. Eleven utförde något felaktigt och blev tillrättavisad av 
läraren med förklaring på hur målet för uppgiften skulle nås. Eleven kunde ha 
påbörjat en ny uppgift, eller börjat med något annat, som fick stoppas för att det 
felaktiga svaret eller arbetet skulle korrigeras genom feedback. 

Denna form av feedback användes främst av läraren då eleven missuppfattat en 
uppgift eller använt fel strategi i sitt tänkande. Korrigeringarna kunde även ske 
genom uttryck såsom nej, tänk på ett annat sätt. I observationerna kunde även 
läraren uttrycka sig genom att ställa frågan hur tänkte du nu? Detta fungerade 
främst på det sätt att eleven tittade ytterligare en gång på det han eller hon skrivit 
eller tänkt, för att sedan påbörja en kognitiv process där eleven funderade på om 
denne gjort rätt eller fel under arbetets gång. Korrigerande feedback förekom även 
genom samtal mellan lärare och elev, där läraren förklarade för eleven hur en 
uppgift skulle lösas. Tidigt i dessa samtal hördes ofta uttryck såsom prova att göra 
på detta sätt istället. 

Bekräftande feedback innebar att elevens tankar och svar förstärktes av läraren. 
Därigenom ökade elevens förståelse. För att feedback under studien skulle 
kategoriseras som bekräftande feedback krävdes att läraren använde positiva ord. 
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Exempel på detta var bra jobbat och smart tänkt. Till bekräftande feedback hörde 
även uttrycken ja, bra, precis och liknande uttryck. 

Utförande och analys av intervjuerna 

Utförande av intervjuerna 

Det ställdes sällan några följdfrågor till intervjufrågorna. De enda tillfällena 
detta skedde var om det bedömdes som nödvändigt för att kunna få ett svar som 
kunde bidra till arbetets resultat genom att besvara den fråga som ställts.  

Intervjufrågorna avsåg att besvara studiens tredje frågeställning: Varför finns 
skillnader i den feedback som ges till pojkar respektive flickor under 
matematiklektionerna? 

Syftet med denna frågeställning var att ge en bild över anledningarna till de 
skillnader som finns i den feedback som ges till pojkar respektive flickor i 
matematikundervisningen. Genom intervjuerna gavs ökad förståelse kring detta 
genom belysning av hur lärare upplever att ge feedback till de olika könen. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna följer nedan med en förklaring av 
arbetets bakgrunder till analysmetod för varje enskild intervjufråga. 

- Upplever du att det finns skillnader i att ge feedback till de olika könen? 
Denna fråga syftade till att belysa om läraren uppfattade att det fanns skillnader 

att ge feedback till de olika könen. 
- Upplever du att din feedback mottas annorlunda av de olika könen? 

Denna fråga avsåg att undersöka lärarens erfarenheter om hur pojkar och flickor 
mottar lärarens feedback. 

- Upplever du att lika mycket feedback ges till båda könen? 
Genom denna fråga fick läraren reflektera över sin egen undervisning och 

berätta om sina upplevelser av, och om, pojkar och flickor får lika mycket 
feedback. Frågan var främst ute efter ett ja eller nej som svar från läraren. 
Motiveringar till svaret ja eller nej från lärarens sida var också av intresse, då svaret 
skulle kunna förklara ytterligare hur läraren själv såg på fördelningen av feedback i 
matematikundervisningen. 

- Upplever du att din feedback ser olika ut beroende på vilket kön som 
mottar din feedback? 

Frågan ställdes för att få reda på om läraren upplevde att feedbacken som ges 
förändras beroende på om det är en pojke eller flicka som är mottagare. 
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- Hur ser du på feedback som en del i undervisningen? 
Frågan ställdes för att få förståelse för om läraren överhuvudtaget ansåg att 

feedback hör hemma i undervisningen. 
- Hur ser en god feedback ut för dig? 

Genom denna fråga undersöktes hur läraren önskade att feedbacken skulle se ut, 
vilket var intressant att jämföra med det som observerats. 

Analys av intervjuerna 

Analyseringen av de intervjuer som utfördes fungerade på det sätt att svar som 
direkt berörde de frågor som ställts var intressanta. Svar som belyste förståelsen för 
skillnader i feedback mellan pojkar och flickor var speciellt intressanta. Exempelvis 
var sådana svar som pojkar tar mer plats än flickor, flickor räcker upp handen 
oftare eller flickor tar mer plats än pojkar av intresse, då de belyste varför 
skillnader i att ge muntlig feedback till könen finns. 

Det som var viktigt för besvarandet av den tredje frågeställningen var sådant 
som kunde anknytas till de intervjufrågor som ställdes. Lärarna fick under 
intervjuerna reflektera så länge de behövde, för att utforma sina svar. Under 
transkriberingarna som utfördes efteråt sammanställdes varje svar för att anteckna 
och tolka de svar som lärarna lämnade om feedback till pojkar respektive flickor. 

Gemensam nämnare under analysering av resultat 

Det material som var relevant för studien sorterades, kategoriserades och gavs 
etiketter enligt den analysram som användes för matematiklektionerna. Detta 
jämfördes därefter med en tolkande analys av intervjuerna med lärarna. Med hjälp 
av lärarnas svar från intervjuerna söktes efter samband, skillnader och likheter med 
det som observerats. 

Något som utifrån observationerna och intervjuerna är speciellt intressant är 
olika faktorer till varför feedbacken mellan pojkar och flickor skiljer sig åt. Detta är 
något som under avsnittet analys kommer belysas, då det under redovisningarna av 
resultatet endast visar det som besvarat observationsschemat och intervjufrågorna. 
Dessa faktorer kommer att behandlas med bakgrund av tidigare forskning som 
menar att flickor inte tar samma plats som pojkar under matematiklektionerna. 
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Validitet och reliabilitet 

Viktigt att ta med sig är begreppen validitet och reliabilitet. Med validitet menas 
att det som är relevant för en studie mäts. Reliabilitet innebär att det som ska mätas 
i en studie, mäts på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2002). 

Studien upplevs uppnå en god validitet då både observationsschemat och de 
förkonstruerade intervjufrågorna använts för att behålla ett strikt fokus och undvika 
att tappa den röda tråden som går genom studien. För att reliabiliteten ska vara hög 
har både ljudinspelningar och observationsscheman använts för att inte glömma, 
eller missa, något som hänt i klassrummen. 

Studien har utförts på flera skolor vilket har skapat större förutsättningar för att 
ge en rättvis bild på hur fördelningen av feedback mellan könen ser ut i 
matematikundervisningen. Detta är bidragande till en hög reliabilitet. 

De tillvägagångssätt som valts, observationer och intervjuer, ger förutsättningar 
för både en hög validitet och reliabilitet. 

Etiska principer 

I studien har hänsyn tagits till etiska principer. Arbetet förhåller sig till 
Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav. Informationskravet innebär att det åligger 
forskaren att informera lärarna, eleverna samt elevernas vårdnadshavare om den 
studie som utförs. Kravet uppfylldes genom att lärare och elever fick muntlig 
information, där det förklarades hur studien skulle gå till, vad som förväntades av 
lärarna och eleverna, bakgrunden till studien och vad studien skulle användas till. 
Eleverna fick därefter papperskopior med samma information att ta med hem till 
sina vårdnadshavare. 

Det andra etiska kravet är samtyckeskravet, som innebär att lärarna, eleverna 
samt elevernas vårdnadshavare ska godkänna att studien genomförs. Kravet 
uppfylldes genom att först tillfråga lärarna via telefon eller mejl om ett 
godkännande att jag kom till skolan. Efteråt frågade lärarna sina eleverna om det 
var okej att studien utfördes, vilket innebar att både lärarna och eleverna godkänt 
studiens genomförande redan innan jag kom till skolorna. Kravet uppfylldes vidare 
genom att eleverna tog hem ett kontrakt för samtycke till vårdnadshavarna. De 
elever vars vårdnadshavare inte lämnat sitt samtycke deltog inte i studien. 

Vidare ska konfidentialitetskravet beaktas. Kravet uppfylls genom ett skriftligt 
avtal med lärare respektive vårdnadshavare, där jag som forskare garanterar 
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tystnadsplikt. Till detta krav hör även att studien utförs på ett sådant sätt att det inte 
är möjligt att identifiera eller avslöja deltagarna i studien. Detta krav uppfylldes 
genom att inte nämna några namn på varken skolor, lärare eller elever i studien. 
Den skriftliga informationen till vårdnadshavarna innehöll upplysning om detta 
krav. 

Det sista etiska kravet, nyttjandekravet, innebär att studien ska utföras i 
vetenskapligt syfte och inte avses delas i kommersiella sammanhang. Studien ska 
inte heller nämna personuppgifter på lärarna eller eleverna. Kravet uppfylls genom 
att uppsatsen endast används i vetenskapligt syfte och genom att personuppgifter på 
lärare och elever inte används. 

RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet av de observationer och intervjuer som genomfördes 
i studien. Det som redovisas är hur många gånger muntlig feedback förekom och 
vilken form av feedback det rörde sig om (Ajogbeje & Alonge, 2012; Egidius, 
2002; Hawe, Dixon & Watson, 2008; Shute, 2008). I redovisningen av 
observationerna besvaras två av tre frågeställningar. Den tredje frågeställningen 
redovisas i samband med redovisningen av intervjuerna, även om intervjuerna 
också ger en viss vägledning till besvarandet av frågeställning 1 och 2. De två 
frågeställningar som avses besvaras med hjälp av observationerna är: 

 
1. Vilka former av feedback ger läraren till pojkar och flickor under 

matematiklektionerna? 
2. Hur ser fördelningen av feedback ut mellan könen under 

matematiklektionerna? 

Klassrumsobservationer 

I detta avsnitt framhävs det som framkommit av observationsschemat och 
transkriptionen av de utförda observationerna. Resultatet redovisas lektionsvis i 
kronologisk ordning, där den första lektionen som observerades redovisas först. 
Vid utförandet av observationerna användes streckmarkeringar i tabellerna. Dessa 
markeringar har i efterhand översatts till siffror för att underlätta tolkningen av 
tabellerna. 
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Lektion 1 

Den första klassen som observerades hade 16 elever. Av dessa var 7 pojkar och 
9 flickor. Matematiklektionen pågick i 40 minuter och behandlade problemlösning. 
Läraren höll en gemensam genomgång av den uppgift som skulle genomföras. 
Läraren visade exempel på klassens whiteboard för att eleverna skulle förstå bättre 
vad, och hur, de skulle göra. Efter genomgången fick eleverna arbeta med det 
läromedel som läraren planerat att eleverna skulle använda under lektionen. 
Eleverna skulle med hjälp av att rita eller skissa ta sig fram till problemets svar. 
Algebraiska lösningar skulle inte användas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2.1. Tabell för antalet pojkar och flickor som mottar feedback från läraren. 
 
Under den första lektionen observerades att pojkar fick muntlig feedback vid 19 

tillfällen och att flickor fick muntlig feedback vid 14 tillfällen. 

 

Pojkar som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

19 
Flickor som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

14 

Typ av feedback Flickor Pojkar 

Korrigerande 3 6 
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Tabell 2.2. Fördelning av feedbackens olika former. 
 
Under denna lektion observerades 6 tillfällen korrigerande feedback till pojkar 

och 3 tillfällen till flickor.  Bekräftande feedback observerades vid 13 tillfällen till 
pojkar och 11 tillfällen till flickor. 

 
Tabell 2.3. Fördelning av feedback mellan pojkar och flickor angivet i tid. 

 
Mätningen av den tid som pojkar och flickor gavs muntlig feedback visar att 

pojkar fick feedback i 574 sekunder, vilket motsvarar 9,57 minuter, och flickor i 
154 sekunder, vilket motsvarar 2,57 minuter. 

Lektion 2 

I denna klass fanns 27 elever, 16 pojkar och 11 flickor. Lektionen varade i 60 
minuter. Upplägget under lektionen var flexibelt, vilket innebar att eleverna om de 
ville fick arbeta i mindre grupper. 

Matematiklektionen inleddes med en kort uppstart där eleverna fick veta vad de 
skulle göra för att sedan börja arbete. Matematiklektionen var baserad på arbete i 
skolans läromedel. 

 

Bekräftande 11 13 

Feedback som ges 
till pojkar angivet i 
tid: 

Tid (sekunder) 
4, 3, 2, 1, 1, 20, 53, 5, 57, 10, 

10, 182, 127, 25, 3, 25, 1, 22, 8 

SUMMA 
574 sekunder 

Feedback som ges 
till flickor angivet i 
tid: 

Tid (sekunder) 
2, 4, 1, 1, 2, 25, 42, 10, 5, 25, 

4, 3, 13, 17 

SUMMA 
154 sekunder 

Pojkar som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

12 
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Tabell 3.1. Tabell för antalet pojkar och flickor som mottar feedback från läraren. 
 
Observationen av lektion 2 visade att muntlig feedback till pojkar i klassen 

förekom vid 12 tillfällen. Muntlig feedback till flickor förekom vi 6 tillfällen. 
 

Tabell 3.2. Fördelning av feedbackens olika former. 
 

Observationen av lektion 2 visade att korrigerande feedback förekom vid tre 
tillfällen till flickor och sju tillfällen till pojkar. Bekräftande feedback förekom vid 
tre tillfällen till flickorna och fem tillfällen till pojkarna.  

 

Tabell 3.3. Fördelning av feedback mellan pojkar och flickor angivet i tid. 
 
Den tid som pojkar erhöll muntlig feedback var 358 sekunder, vilket motsvarar 
5,97 minuter, medan tiden som flickor erhöll muntlig feedback under samma 
lektion blev 234 sekunder, som motsvarar 3,9 minuter. 

Flickor som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

6 

Typ av feedback Flickor Pojkar 

Korrigerande 3 7 

Bekräftande 3 5 

Feedback som 
ges till pojkar 
angivet i tid: 

Tid (sekunder) 
19, 8, 5, 5, 12, 72, 180, 50, 1, 2, 3, 

1 

SUMMA  
358 sekunder 

Feedback som 
ges till flickor 
angivet i tid: 

Tid (sekunder) 
62, 15, 53, 7, 95, 2 

SUMMA 
234 sekunder 
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Lektion 3 

I denna klass fanns 13 elever. 5 av eleverna var pojkar och 8 var flickor. Under 
matematiklektionen arbetade eleverna med skolans läromedel under hela tiden. 
Lektionen pågick i 45 minuter. 

 
Tabell 4.1. Tabell för antalet pojkar och flickor som mottar feedback från läraren. 
 
Under lektion 3 fick pojkar muntlig feedback vid 24 tillfällen och flickor fick 

muntlig feedback vid 13 tillfällen. 
 
 
 
 

Tabell 4.2. Fördelning av feedbackens olika former. 
 

Den feedback som förmedlades till pojkar var vid 9 tillfällen korrigerande och 
15 tillfällen bekräftande. Under lektionen fick flickor korrigerande feedback vid 2 
tillfällen och bekräftande feedback vid 11 tillfällen. 

 
 
 

Pojkar som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 
                     24       

Flickor som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 
                     13 

Typ av feedback Flickor Pojkar 

Korrigerande 2 9 

Bekräftande 11 15 
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Tabell 4.3. Fördelning av feedback mellan pojkar och flickor angivet i tid. 
 
Muntlig feedback till pojkarna under lektionen observerades under 843 

sekunder, vilket motsvarar 14,05 minuter. Flickornas mottagna muntliga feedback 
varade 140 sekunder, vilket motsvarar 2,3 minuter. 

Sammanställning av observationerna 

Under detta avsnitt har resultatet av de tre observerade lektionerna 
sammanställts och redovisas i nedanstående tabeller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.1. Sammanställning av antalet tillfällen som feedback mottagits av eleverna 
under de 3 observerade lektionerna. 

 
Sammanlagt observerades 56 elever, varar lika många pojkar som flickor. 

Observationerna visade att pojkar mottog feedback vid 50 tillfällen och flickor vid 
28 tillfällen. 

 
 

Feedback som ges 
till pojkar angivet 
i tid: 

Tid (sekunder) 
32, 2, 126, 182, 27, 95, 49, 28, 140, 
21, 16, 8, 3, 71, 3, 2, 12, 2, 3, 2, 4, 
7, 5, 3 

SUMMA 
843 sekunder 

Feedback som ges 
till flickor angivet 
i tid: 

Tid (sekunder) 
6, 34, 2, 17, 13, 3, 10, 15, 12, 8, 4, 
7, 9 

SUMMA 
140 sekunder 

Pojkar som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 
                  53               

Flickor som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 
                  33    

Typ av feedback Flickor Pojkar 
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Tabell 5.2. Sammanställning av vilken feedback som eleverna mottagit sammanlagt 
under de 3 observerade lektionerna. 

 
Under de observerade lektionerna har det observerats att pojkar fått korrigerande 

feedback vid 23 tillfällen och bekräftande feedback vid 31 tillfällen. 
Flickor har observerats motta korrigerande feedback vid 8 tillfällen och 

bekräftande feedback vid 21 tillfällen. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 5.3. Sammanställning av feedback som mottagits i tid under de 3 observerade 
lektionerna. 

 
Den feedback pojkar erhöll under de tre observerade lektionerna beräknades till 

1744 sekunder, vilket motsvarar 29,59 minuter. Observationerna visade också att 
flickor erhöll feedback i sammanlagt 518 sekunder, vilket motsvarar 8,77 minuter, 
under dessa tre lektioner. 

Observationerna visade att de 28 deltagande pojkarna fick feedback vid klart fler 
tillfällen än de 28 flickorna som deltog. 53 av sammanlagt 86 tillfällen innebar 
feedback till pojkar vilket motsvarar 62 % av de totala tillfällena av muntlig 
feedback. Pojkar fick feedback i 29,1 minuter och flickor fick feedback i 8,6 
minuter. Detta innebär att pojkar fick feedback i motsvarande 77,2 % av den totala 

Korrigerande 8 23 

Bekräftande 21 31 

Feedback som 
ges till pojkar 
angivet i tid: 

Tid (sekunder) 
543, 358, 843 

SUMMA 
1744 sekunder 

Feedback som 
ges till flickor 
angivet i tid: 

Tid (sekunder) 
144, 234, 140 

SUMMA 
518 sekunder 
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tiden som muntlig feedback gavs. Pojkar fick mer feedback av samtliga 
feedbackformer, men den största skillnaden var i formen korrigerande feedback. 

Intervjuerna 

Intervjuerna som genomfördes syftade till att besvara arbetets tredje 
frågeställning som lyder: 

 
1. Varför finns skillnader i den feedback som ges till pojkar respektive flickor 

under matematiklektionerna?  

Denna frågeställning utgjorde grunden för de frågor som ställdes under 
intervjuerna. Frågeställningen baseras i sin tur på den första och andra 
frågeställningen i arbetet i syfte att kunna komplettera studien, där målet är att få en 
bild av lärarens uppfattningar och erfarenheter om att ge olika former av feedback 
till de båda könen. 

Nedan redogörs för de intervjuer som utfördes med de lärare som observerats. 
Lärarna intervjuades i samma ordning som de observerades, det vill säga lärare 1 
var lärare för lektion 1, lärare 2 var lärare för lektion 2 och lärare 3 var lärare för 
lektion 3. 

 Besvarande av intervjufrågor 

Upplever du att det finns skillnader i att ge feedback till de olika könen? 
Lärare 1 svarade att det inte upplevs som att det finns någon skillnad. 
Lärare 2 svarade att det inte upplevs vara någon skillnad på att ge feedback 

beroende på kön. Läraren svarade att det snarare beror på elevens motivations- och 
kunskapsnivå hur feedbacken ser ut. Läraren menade alltså att eleven själv styr 
vilken feedback som ges. 

Lärare 3 svarade att pojkar oftast kräver mer uppmärksamhet och stöd än flickor 
samt att flickor oftare räcker upp händerna än pojkar. Detta gör att flickor kan 
hamna i bakgrunden om läraren inte reflekterar över att de har händerna uppe under 
lektionerna. 
 

Upplever du att din feedback mottas annorlunda av de olika könen? 
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Lärare 1 svarade att könet inte påverkar hur feedbacken mottas av eleven, utan 
att detta är individuellt och beror på hur eleven analyserar och använder den 
feedback som tas emot. 

Lärare 2 svarade att det förmodligen inte finns någon skillnad i mottagandet 
beroende på elevens kön, utan att det mer beror på elevens motivationsnivå och 
dagsform, där elevens humör spelar stor roll för hur feedbacken mottas. 

Lärare 3 svarade att flickor har en tendens att ibland inte vilja visa sina 
uppgifter om de varit osäkra på svaret, eller gjort fel, även om läraren frågar hur det 
går med viljan att hjälpa eleven. 

 
Upplever du att lika mycket feedback ges till båda könen? 
Lärare 1 svarade att pojkar generellt agerar mer utåt och tar upp mer tid än 

flickorna gör under matematiklektionerna. 
Lärare 2 svarade att pojkar får mer feedback eftersom de ofta är mer 

utåtagerande än flickor. Pojkar upplevs generellt prata mer än flickor under 
matematiklektionerna. Detta leder till att mer feedback ges till pojkar i form av 
bekräftande feedback, som exempelvis ja, det stämmer eller bra gjort. 

Lärare 3 svarade att det upplevs som att flickor får mindre feedback än pojkar, 
eftersom pojkar är mer utåtagerande. 

 
Upplever du att din feedback ser olika ut beroende på vilket kön som mottar din 

feedback? 
Lärare 1 svarade att det troligtvis inte beror på könet. Det beror mer på elevens 

kunskapsnivå, elevens förmåga att ta emot feedback och hur eleven beter sig och 
agerar under matematiklektionen. 

Lärare 2 svarade att kön inte är relevant i denna fråga, utan att det handlar mer 
om att elevens kunskapsnivå styr vilken typ av feedback som förmedlas. 

Lärare 3 svarade att det beror mer på individen, där kunskapsnivå och förmåga 
att ta emot och förstå feedbacken som ges påverkar. Vilket kön eleven har kan ha 
betydelse, men i andra hand. 
 

Hur ser du på feedback som en del av undervisningen? 
Lärare 1 svarade att det är viktigt att ge skriftlig feedback i undervisningen. Det 

ger läraren möjlighet att bedöma elevens skriftliga arbete. 
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Lärare 2 svarade att muntlig feedback som förmedlas under lektionerna, som 
också kan ses som direkt feedback, är viktigt. Läraren menade även att skriftlig 
feedback är viktig. Båda formerna behövs, men muntlig feedback är något som 
används i nuet, medan skriftlig feedback är något som eleven kan gå tillbaka till vid 
ett senare tillfälle. Muntlig feedback ger enligt läraren en starkare effekt då den ges 
direkt till den som tar emot feedbacken. 

Lärare 3 svarade att det är viktigt med feedback i undervisningen för att eleven 
ska kunna arbeta mot sina lärandemål samt öka sina kunskaper. 
 

Hur ser en god feedback ut för dig? 
Lärare 1 svarade att en god feedback får eleven att förstå så pass mycket att han 

eller hon kan ta sig vidare till nästa steg, eller lärandemål. 
Lärare 2 svarade att en god feedback börjar i det positiva, alltså i det eleven 

redan kan eller gör rätt, för att sedan gå över till tips och handledning om hur 
eleven kan förbättras. Feedbacken bör avslutas i en positiv anda. 

Lärare 3 svarade att muntlig feedback framförallt är viktig i den dagliga 
undervisningen och att skriftlig feedback är viktigare för de skriftliga omdömena 
eller de skriftliga proven. Det är av stor vikt att eleverna känner sig trygga med 
läraren och inte är rädda för att be om hjälp. Detta kan underlättas genom att 
läraren frågar eleverna, för att få dem mer aktiva under lektionerna, hur det går för 
dem för att därefter kunna ge feedback. 

Sammanfattning av intervjuerna 

De frågor som ställdes under intervjuerna har lärarna tolkat olika. Nedan 
sammanfattas de punkter som lärarna var överens om. De intervjuade lärarna var 
eniga om att pojkar generellt sett är mer utåtagerande i jämförelse med flickor. Det 
upplevs inte som att feedbacken förändras beroende på om det är en pojke eller 
flicka som får feedback, utan feedbacken beror på elevens kunskapsnivå och 
förmåga att ta emot och tolka den muntliga feedback som ges från läraren. Samtliga 
lärare upplevde ingen markant skillnad i att ge olika former av feedback till 
eleverna. Däremot upplever lärarna att pojkar får mer bekräftande feedback än 
flickor. 
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ANALYS 

Analys av resultat 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat och möjliga faktorer till skillnaderna i 
den muntliga feedback som gavs till pojkar och flickor under de observerade 
matematiklektionerna. Resultatet analyseras utifrån tidigare forskning och ett 
teoretiskt perspektiv, samt ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Analys utifrån tidigare forskning och ett teoretiskt perspektiv 

I detta arbete har undersökts vilka former av feedback som läraren ger pojkar 
respektive flickor under matematiklektionerna och hur fördelningen av feedbacken 
ser ut mellan könen. Studien har visat att pojkar får mer feedback av både 
bekräftande och korrigerande form, vilka är de former av muntlig feedback som 
studien intresserat sig för. Studien har visat att pojkar får mer muntlig feedback än 
flickor både i antal tillfällen och i tid. Detta gäller båda formerna av feedback. 

Vad som är intressant att analysera är varför dessa skillnader finns. Tidigare 
forskning visar framförallt att en anledning till skillnaderna kan vara att pojkar 
generellt är mer utåtagerande och mer krävande på uppmärksamhet än flickor 
(Kärnebro, 2013; Younger & Warrington, 2000). Detta stöds av de observationer 
och intervjuer som utförts i studien. 

Enligt tidigare forskning beskrivs pojkar ha en dominant roll i 
matematikundervisningen och på så vis tar de till sig ämnet mer som ”sitt” än vad 
flickor gör, eftersom flickor i större utsträckning ses som tillbakadragna och 
försiktiga (Kärnebro, 2013; Statens offentliga utredningar, 2010:51). Statens 
offentliga utredningar (2010:51) menar att en anledning till skillnaderna mellan 
könen kan vara att matematik ses som ett mer maskulint än feminint ämne. 
Younger och Warrington (2000) menar också att pojkar har en tendens att bli 
favoriter hos läraren och att vissa lärare har högre förväntningar på flickor än 
pojkar. Att pojkar kräver mer uppmärksamhet i undervisningen är något som 
framkom i både observationerna och intervjuerna. Under observationerna visade 
det sig genom att pojkarna hördes mer än flickorna under matematiklektionerna. 
Pojkarna räckte mer sällan upp handen när de behövde hjälp och pratade istället 
rakt ut. Pojkarna pratade oftare till varandra tvärs över klassrummet, utan att tänka 
på andra elevers ro till studier. Det sistnämnda var något som aldrig observerades 
bland flickorna. Att pojkar är mer verbala och utåtriktade visade sig inte endast i 
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observationerna, utan stärktes även av intervjuerna med lärarna. Lärarna var eniga 
om att pojkarna får mer bekräftande feedback än flickorna. Under intervjuerna 
upplevdes lärarna ha en relativt enig bild om hur muntlig feedback ges till pojkar 
och flickor. Samtliga lärare hade flera års erfarenhet i yrket och upplevdes vara väl 
förankrade i lärarnas arbete samt ha en god förståelse för de problem som finns 
inom den kommunikation som kallas feedback. 

En annan anledning till att pojkar får mer feedback kan vara att de är svagare än 
flickorna i matematikämnet. Denna tanke grundas i att flickor får bättre betyg än 
pojkar i matematikämnet (Statens offentliga utredningar, 2010:51) och att det finns 
en kultur bland pojkarna som Wernersson (2012) och Skolverket (2011a) beskriver 
som en antipluggkultur. Statens offentliga utredningar (2010:51) beskriver dock att 
pojkar förmodligen får mindre feedback än flickor på grund av att de har en högre 
grad av självständighet. Denna studie, tillsammans med annan tidigare forskning, 
talar emot detta och pekar snarare på motsatsen. 

De anledningar som nämnts ovan till varför feedbacken skiljer sig åt mellan 
könen är att det dels kan bero på att pojkar är mer utåtagerande och krävande på 
uppmärksamhet än flickor, dels att matematik upplevs som ett mer maskulint än 
feminint ämne och dels att pojkarna är svagare i matematik än flickorna. 

Hattie och Timperley (2007) menar att det spelar mindre roll vilken form av 
feedback som ges till eleven och att det viktigaste är att feedbacken ges frekvent. 
Beaman, Wheldall & Kemp (2006); Egidius (2002); Askew och Lodge (2000) 
menar dock att positiv feedback är bättre än negativ feedback. I relation till detta 
ska framhållas att Didau (2016) menar att feedback överlag inte nödvändigtvis 
utvecklar elevens kunskaper. Detta gäller enligt honom både positiv och negativ 
feedback. Didau framhåller att feedback kan skapa problem för elevernas inlärning 
om den uppstår frekvent, då han påstår att eleverna skapar ett slags beroende av 
feedback från läraren för att klara av arbetet i skolan. Med bakgrund av detta 
minskar elevens förtroende till sin egen förmåga att klara av moment i skolarbetet. 

Utifrån det Didau påstår kan det innebära en förklaring till varför pojkar kräver 
mer uppmärksamhet än flickor och varför de har lägre betyg än flickor i matematik, 
trots att pojkar får mer feedback av läraren. Eftersom både observationerna och 
intervjuerna visade att pojkar krävde mer feedback under matematiklektionerna kan 
det utifrån Didaus forskning påstås att pojkarna påvisade ett högre beroende av 
feedback än flickorna och att en ökad feedback kan ge negativa effekter, eftersom 
eleverna inte behöver tänka lika mycket själva på sitt arbete. 
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Tidigare forskning har varit inne på att flickor får mer feedback i bekräftande 
form än pojkar (Yi-Hsin m.fl, 2011). Detta stämmer inte enligt denna studie men 
skillnaderna är inte lika stora i formen bekräftande feedback som i korrigerande 
feedback. Vilket innebär att den feedback flickor får till största del är bekräftande. 

Analys ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Ur det socialkonstruktivistiska perspektivet, som konstruerar fenomen i det 
sociala mötet, kan vi se att pojkar idag är mer utåtagerande än flickor. Detta är 
något som i det sociala mötet kommer bearbetas och förändras med tiden. Frågan 
som uppstår är om pojkar kommer bli mer, eller mindre, utåtagerande. Likaså gäller 
för flickor som är tystare. Deras sätt att vara i skolan kommer också att förändras 
utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet, en fråga är åt vilken riktning 
utvecklingen kommer att fortsätta i. Att matematik är mer maskulint än feminint är 
också något som enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet kommer förändras 
med tiden. 

Ett sätt att se på resultatet, utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet, är att 
pojkar presterar sämre på grund av deras överlägsna (i antal) feedbacktillfällen, då 
det tar fokus från uppgiften när eleven tittar upp, ställer sig upp, eller räcker upp 
handen och tittar efter läraren för att fråga efter hjälp. Framförallt borde det ta 
fokus från lärandet då pojkarna pratar rakt ut för att söka lärarens uppmärksamhet. 
Ett socialt möte äger rum, men utan fokus på sitt eget lärande kan utvecklingen av 
lärandet försämras hos eleven. 

Vad resultatet betyder utifrån formerna korrigerande och bekräftande feedback 
är att om lärande sker i ett socialt möte, där eleverna konstruerar sin kunskap, borde 
pojkars kunskap utvecklas snabbare än flickors. Detta eftersom pojkars pågående 
konstruerande av kunskap i matematikundervisningen får en korrigerande och 
bekräftande feedback i högre grad än vad flickors får. Flickor borde kanske ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv istället prestera sämre än pojkar på prov och i 
undervisningen då deras lärande inte får feedback i lika stor grad som pojkar får. 
Betygen visar dock att så inte är fallet. 

DISKUSSION 

Detta avsnitt avser att diskutera valet av metod, den utförda studiens resultat och 
studiens betydelse sett ur ett större perspektiv. 
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Metoddiskussion 

De metoder som använts för att genomföra denna studie är observationer och 
intervjuer. Utifrån tidigare forskning och litteratur har det skapats ett verktyg för 
hur muntlig feedback ska tolkas. 

Videoinspelning användes inte, varken under intervjuerna, eller observationerna. 
Detta kan ha påverkat studiens resultat då viktiga händelser i form av exempelvis 
kroppsuttryck kan ha missats. Det skulle även kunna ha visat sig att feedback 
påverkas av elevers placering i klassrummet, då elever som sitter närmre läraren 
kan få mer feedback än de som sitter längre bak. 

Hade metoden kompletterats med enkäter, fokusgrupper eller enskilda intervjuer 
med elever i de olika klasserna hade även detta kunna påverka studiens resultat. 
Ytterligare något som inte behandlats i denna studie är frågan i hur stor 
utsträckning skriftlig feedback förekommer. En tanke är att flickor eventuellt får 
mer skriftlig feedback än pojkar, eftersom pojkar får mer muntlig feedback. 

Denna studie har utförts under för kort tid, och under för få observations- och 
intervjutillfällen, för att någon generalisering ska kunna ske. Den metod som 
använts har emellertid lett till ett resultat som kan ses som en varningsklocka för 
lärare som undervisar i ämnet matematik. Denna varningsklocka kan ge lärarna 
ökat intresse över att reflektera över sin egen matematikundervisning. 

Ytterligare en sak att vara kritisk till är den teori som använts för att uppnå 
resultatet. Teorin bestämmer grunden för vad som är relevant för studien. Det som 
saknas i detta arbete kan vara fler kategorier av feedback. Man skulle också kunnat 
utföra en bredare studie och inte endast mäta feedback, utan mäta den totala tiden 
som pojkar respektive flickor fick uppmärksamhet. Det hade också varit intressant 
att använda sig av helt andra kategorier och uppdelning av feedback för att kunna 
se om resultatet skulle kunna bli likvärdigt, då det inte är skrivet i sten att denna 
studie använder den korrekta terminologin eller tolkningen av de olika formerna av 
feedback. 

Detta arbete har utgått från Skolverket (2011b) som menar att undervisningen 
ska vara likvärdig för pojkar och flickor. Studien har undersökt den frekvens som 
muntlig feedback förekom i och således använt sig av en kvantitativ jämförelse. 
Arbetet har således utgått från att likvärdighet uppnås genom en jämn fördelning av 
feedback i antal tillfällen och tid, vilket man också kan ställa sig kritisk till då 
hänsyn inte har tagits till kvalitén på den feedback som förekom. En viss ton och 
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förhållningssätt har utifrån ovanstående genomsyrat arbetet. Tonen som arbetet har 
kan upplevas en aning som att pojkar hamnat på en piedestal, där flickor hamnar 
mer i bakgrunden i förhållande till pojkars agerande. Samtidigt kan tonen upplevas 
som kritisk mot skolan, då den muntliga feedbacken kvantitativt inte är likvärdig. 

Avslutningsvis bör även tilläggas att en kritisk aspekt på studien är att det inte 
tagits i åtanke att eleverna kan ha olika bakgrunder och förutsättningar. 

Resultatdiskussion 

Det resultat denna studie visar är att pojkar får betydligt mer feedback än flickor, 
men detta kan enligt tidigare forskning, observationerna och intervjuerna med 
lärarna bero på att pojkar kräver mer muntlig feedback än flickor i 
matematikundervisningen. Resultatet visar dock inte i hur stor grad den feedback 
som ges kan användas av eleverna. Den feedback flickor får kan exempelvis ha 
högre kvalité än den feedback pojkar får. Att flickor frågar efter lärarens feedback i 
mindre grad, och därmed får mindre feedback, är någon som studien upplevs peka 
mot, samtidigt som detta stöds av tidigare forskning. Det är samtidigt svårt att 
fastställa och garantera studiens resultat, eftersom studien endast utförts i tre 
mellanstadieklasser och därmed inte visar en helhet över all matematikundervisning 
som sker i Sverige. Samtliga elever och lärare visste en tid innan utförandet att jag 
skulle observera klassen och därför kunde eventuella förberedelser ske inför både 
observationerna och intervjuerna. De observationer och intervjuer som utförts 
skulle då kunna ses som stickprov för hur feedbacken under 
matematikundervisningen ser ut. Ser vi på studien som ett stickprov är detta en 
varningsklocka som kräver att lärare reflekterar över sin egen undervisning i 
matematik och den muntliga feedback som förmedlas inom ämnet, då feedback är 
något som både pojkar och flickor har rätt till för sin utveckling. 

I och med att pojkar var mer utåtagerande under lektionerna kan det varje gång 
en pojke pratar rakt ut skapa ett dilemma för läraren där ett val behöver göras. 
Pratade eleven rakt ut under de observerade matematiklektionerna fanns risk att 
feedbacken registrerades som en av de former av feedback som studien intresserat 
sig för. Exempelvis kunde en pojke ställa frågan rakt ut om 7 plus 3 är lika mycket 
som 10. Svarade läraren då ja på elevens fråga har det registrerats som en 
bekräftande feedback till eleven. När detta skedde så valde läraren mellan att 
ignorera eleven som pratade, eller att svara den utåtagerande eleven för att få 
eleven tyst igen, så att resten av eleverna kunde koncentrera sig utan att den 
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pratande eleven störde. Valet av att hantera den pratande eleven skapade i sin tur 
möjlighet för resten av eleverna i klassrummet att få mer arbetsro och läraren kunde 
koncentrera sig på att ge feedback till en annan elev som behövde den. 

Det var inte ovanligt att höra vad duktig du är, men prova göra på detta sätt 
istället… Lärarens feedback började alltså i bekräftande feedback för att sedan 
övergå i att lära eleven något nytt eller hjälpa eleven nå sitt lärandemål. Detta 
menar jag kan vara relevant för studien då detta främst skedde med pojkar. Att 
läraren upplevdes vara ”mer positiv” i sin feedback till pojkar, än till flickor, är 
något som skulle kunna vara ett problem i skolan, eftersom pojkar och flickor har 
samma rätt till utveckling. 

Flickor borde ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv teoretiskt prestera sämre 
än pojkar, på prov och i undervisningen, då feedback inte ges till dem i lika hög 
grad som till pojkar. Det som kan förändra detta påstående är om flickorna lär sig 
mer på egen hand i det sociala mötet med klasskamrater eller med familj. Detta är 
möjligt utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom ett socialt möte sker i 
både skolan och hemmet. Utifrån Didau (2016) kan man dra slutsatsen att flickor 
lär sig mer på egen hand, då pojkar skapat sig ett beroende av feedback från 
läraren. 

Som nämnts tidigare i arbetet är det generellt fler pojkar än flickor som väljer 
matematiska yrken och det nämndes att en anledning till detta kan vara att pojkarna 
får mer, eller en annan form av, feedback än flickorna i matematikundervisningen 
(Hugo, 2011; Skolverket, 2015a; Thorén, 2009; Øiestad, 2005). Denna studies 
resultat visar att pojkar får betydligt mer feedback från läraren än flickor under 
matematiklektionerna och tyder därmed på att pojkar kräver, eller behöver, mer 
feedback än flickorna i matematikundervisningen. En fråga vi då kan ställa oss är 
om det beror på den socialkonstruktivistiskt skapade bilden på verkligheten, som 
skapats av våra föregångare, som ännu inte utvecklats tillräckligt. Eller beror det på 
att vi människor utvecklat det till ett ”maskulint” ämne? 

Som tidigare poängterats har flickor och pojkar rätt till en likvärdig 
undervisning (Skolverket, 2011b). Feedback ska bidra lika mycket till både pojkars 
och flickors utveckling i skolan. Vad som konstaterats i denna studie är att pojkar 
får mer feedback än flickor, men vad studien inte berört är feedbackens kvalité. 

Att ha i åtanke är även att all feedback som studerats har getts på individnivå. 
Det innebär att det finns fler faktorer som inte beaktats under studiens utförande. 
Vad som menas med begreppet individnivå i detta sammanhang är att pojkar och 
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flickor generellt inte nödvändigtvis behöver olika stor mängd av feedback. Detta 
kan istället bero på individerna i de klasser som studerats. Det vill säga att vissa 
individer kräver mer uppmärksamhet, eller feedback, från läraren än de övriga 
eleverna. 

En fundering kring att eleverna och lärarna blir meddelade om studien innan 
dess utförande innebär att det skulle kunna ge en missvisande bild av 
matematikundervisningen eftersom både eleverna och lärarna då hunnit ställa sig in 
på att de skulle bli observerade och intervjuade. De skulle därmed kunna måla på 
ett tillfälligt beteende, som de uppfattat var önskat för studien, som inte stämmer 
överens med verkligheten. 

Konsekvenser för undervisning 

Pojkarna visade sig få mer uppmärksamhet och muntlig feedback än flickorna 
av läraren under matematiklektionerna. Detta innebär att den undervisning som 
bedrivs, enligt detta arbete, inte kan bedömas likvärdig eftersom likvärdigheten 
mäts med den frekvens som feedbacken förekom. Flickor får dock högre betyg än 
pojkar i matematikämnet trots en lägre frekvens av feedback från läraren. Som 
tidigare nämnts kan detta bero på att flickorna får en högre kvalité av feedback. 

 En annan konsekvens som kan uppstå för undervisningen är det Didau (2016) 
argumenterat kring, vilket är att eleverna skapar ett beroende till feedback med en 
frekvent förekommande muntlig feedback. Utifrån det socialkonstruktivistiska 
perspektivet, där sociala konstruktioner styr utvecklingen och förändringen av 
fenomen, kan det uppstå problem om eleverna skapar ett beroende. Skolan har med 
tiden blivit en social plats där eleverna lär sig tillsammans med andra elever och 
läraren. En risk finns då att pojkars resultat fortsättningsvis kommer vara lägre än 
flickors i matematikämnet, då pojkarna behöver mer feedback av läraren. Utifrån 
det socialkonstruktivistiska perspektivet kan det innebära att en ond cirkel 
uppkommer, där mer och mer feedback behövs för att eleverna ska klara av 
skolarbetet. 

En konsekvens som kan uppstå av att pojkar är mer utåtagerande och krävande 
av muntlig feedback från läraren är att läraren lägger mer tid åt att säga åt pojkarna 
då de stör undervisningen. Pojkarna kan vid detta beteende vara störande för resten 
av klassen. 
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Framåtsyftande diskussion 

Denna studie bidrar till synes i liten grad till både läraryrket och forskarens värld 
då den är liten och inte kan generaliseras. Om denna studie kompletteras med fler 
liknande studier, som utförs under en längre tid och med fler deltagare, kommer 
studierna tillsammans möjligtvis att kunna skapa viktiga generaliseringsbara 
resultat för muntlig feedback till pojkar och flickor i matematikundervisningen i 
mellanstadiet. Det studien bidrar med är ett resultat som visar att pojkar fick mer 
muntlig feedback än flickor från läraren under de observerade 
matematiklektionerna. Detta kan väcka en reaktion hos andra forskare som innebär 
att ytterligare studier inleds. 

Som lärare tar jag med mig studiens resultat till min undervisning genom att 
medvetet reflektera över fördelningen av feedback mellan könen med utgångspunkt 
i att feedbacken ska vara likvärdig. För att feedbacken ska anses likvärdig bör dock 
både kvantitet och kvalitét beaktas. 

Studiens resultat visar att pojkar får mer muntlig feedback än flickor i 
matematikundervisningen. I studien utgår jag från att detta är något negativt, då 
studien teoretiskt sett utgår ifrån en kvantitativ likvärdighet. Hur fördelningen av 
feedback mellan könen ska uppnå en högre kvantitativ likvärdighet är svårt att ha 
en åsikt om. Det är inte så enkelt att läraren kan börja ignorera de pojkar som 
kräver feedback, för att istället ge feedback till flickor. Framförallt inte med 
bakgrund av Didaus (2016) forskning som visar att pojkar i högre grad än flickor 
kan ha skapat ett beroende till feedback. Det ska även återigen uppmärksammas att 
pojkar generellt har lägre betyg än flickor i matematikämnet. Trots detta tyder 
tidigare forskning på att flickor, som får mindre feedback, inte har samma intresse 
för ämnet och inte i samma utsträckning ser en framtida karriär inom matematiska 
yrket. 

Fördelningen av muntlig feedback mellan könen i matematikundervisningen är 
något som behöver belysas med ytterligare forskning, framför allt behövs det 
forskning på svenska skolor då förutsättningarna och miljöerna skiljer sig åt mellan 
olika länder. 
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Observationsschema 
 

 
Tabell 1.1. Tabell för antalet pojkar och flickor som mottar feedback från läraren. 

 

Tabell 1.2. Fördelning av feedbackens olika former. 
 

Tabell 1.3. Fördelning av feedback mellan pojkar och flickor angivet i tid. 
 
 
 
 
 

Pojkar som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

 
Flickor som 
mottar 
feedback: 

Antal tillfällen feedback förekommer: 

 

Typ av feedback Flickor Pojkar 

Korrigerande   

Bekräftande   

Feedback som ges 
till pojkar angivet i 
tid: 

Tid (sekunder) 
 

SUMMA  

Feedback som ges 
till flickor angivet i 
tid: 

Tid (sekunder) 
 

SUMMA  

Typ av feedback Flickor Pojkar 

Positiv   

Tillrättavisning   
 

     Korrigerande   



 
 

 
Ursprungligt observationsschema för olika former av muntlig feedback. I efterhand 

skapades istället två kategorier. Tabell 1.2. Fördelning av feedbackens olika former. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjufrågor 
 
1. Upplever du att det finns skillnader i att ge feedback till de olika könen? 

 
2. Upplever du att din feedback mottas annorlunda av de olika könen? 

 
3. Upplever du att lika mycket feedback ges till båda könen? 
 

Bekräftande   



 
 

4. Upplever du att din feedback ser olika ut beroende på vilket kön som mottar 
din feedback? 
 

5. Hur ser du på feedback som en del i undervisningen? 
 

6. Hur ser en god feedback ut för dig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


