
ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback 

Erfarenheter från fyra pedagoger i grundskolan 

Eleonora Meijer och Sofia Hamrén 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III 

Uppsats, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2011 

___________________________________________________________ 



SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöker vi vilka sorters feedback pedagoger använder sig av i undervisning-

en samt vilka effekter feedback har på undervisningen. Den ansats som använts till att under-

söka syftet är kvalitativ och studien är genomförd som en intervjustudie. Studien utgår från 

pedagogens perspektiv och fyra yrkesverksamma pedagoger har intervjuats. Det teoretiska 

perspektiv vi har använt oss av är det sociokulturella. Inom detta teoretiska perspektiv är sam-

talet det centrala och det menas att det är genom samtalet som vi formas till sociokulturella 

varelser.  

 

Den första slutsatsen vi funnit, i denna studie, är att muntlig och skriftlig feedback i form av 

korta kommentarer är de vanligast förekommande formerna av feedback. Den andra slutsatsen 

vi funnit är att feedback har olika effekt på lärande. Bland annat ges feedback för att skapa 

trygghet eller för att motivera eleverna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

”No work with interest is ever hard.” 

(Henry Ford) 
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1 INLEDNING 

Svensk forskning om vad som sker när barn lär sig och hur de lär sig i klassrumsmiljö är inte 

så omfattande. Detta menar Knut Sundell i en artikel i tidningen Skolvärlden (intervju av An-

rell & Lidström 2011). Sundell påvisar att svenska elever resultatmässigt halkar efter allt mer 

enligt internationella undersökningar, såsom PISA (Programme for International Student As-

sessment) som är ett OECD-projekt som undersöker hur femtonåriga elever är rustade att 

möta framtiden. Var tredje år testas och undersöks elevernas kunskaper inom tre områden: 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sundell har tillsammans med Einar Stensson 

studerat en mängd pedagogiska avhandlingar och detta resulterade i rapporten Effektutvärde-

ringar i doktorsavhandlingar (2010). I rapporten framgår det att den svenska forskningen inte 

är så utvecklad inom det pedagogiska området och mer forskning om effekterna av pedago-

giskt arbetssätt behövs. Sundell för i artikeln fram att pedagoger i brist på svensk forskning 

bör studera mer internationell forskning såsom den professor John Hattie (2008) utfört. Hattie 

publicerade 2008 en omfattande studie om vilka faktorer som har betydelse för elevers presta-

tioner.  

Sundell och Stenssons rapport (2010) är baserad på alla ämnen i skolan. I kommande uppsats 

fokuserar vi dock enbart på vad som sker under lektioner i ämnet svenska. I kursplanen för 

detta ämne står det skrivet att språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för 

elevernas fortsatta liv samt att det är ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjlig-

heter för elevernas språkutveckling genom detta ämne. Språkutvecklingen sker bland annat i 

interaktionen mellan lärare och elev, där lärarens feedback till eleven bör motivera till fortsatt 

lärande eller djupare förståelse. Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva mot att eleven 

på egen hand skall skapa sig kunskap och utveckla sitt lärande. I kursplanen i svenska där det 

står om elevens lärande, betonar man elevens reflektioner över sin egen utveckling. Så här 

skriver Skolverket: 

– förvärvar insikt i hur lärandet går till och reflekterar över sin egen 

utveckling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med 

andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för 

att bilda och befästa kunskaper (Skolverket 2010). 
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I denna uppsats har vi använt oss av ordet feedback som ett begrepp då vår avsikt har varit att 

undersöka hur eller om pedagoger ger elever någon form av återkoppling i samband med un-

dervisning. Ordet feedback härstammar från engelskan och översatt till svenska betyder det 

återkoppling eller respons. Ordet feedback är dock, enligt oss, väl inarbetat i den svenska vo-

kabulären. Inom ämnet pedagogik innebär begreppet att en person kan få feedback på sitt 

handlande eller arbete för att det skall kunna utvecklas eller förbättras.  

I vår uppsats har vi en bred definition av ordet feedback, då det innefattar betydelser såsom 

motivation, respons, återkoppling, kommunikation, bedömning och utvärdering.  
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2 SYFTE/FORSKNINGSFRÅGOR 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar väcktes vårt intresse för hur lärare kommunice-

rar med sina elever i klassrumsmiljön. I boken Det flerstämmiga klassrummet skriven av Olga 

Dysthe (1996) benämner hon feedback/återkoppling som en del av autentiska frågor i klass-

rumsmiljö. Dysthe (1996) för bland annat fram de traditionella fråga-svar sekvenserna i sko-

lan, där läraren återkopplar eller bedömer med korta svar så som: rätt, bra, inte så dumt etc. 

Vidare nämner Dysthe (1996) positiv bedömning som innebär att läraren tar till sig det eleven 

säger för att sedan använda sig av det i undervisningen. Som motsats till den positiva bedöm-

ningen finns den negativa bedömningen som uppstår när läraren reagerar som betygsättare, 

felsättare och värderare. 

2.1  Syfte 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur pedagoger uppfattar arbetet med feed-

back samt vilka effekter feedback har på lärandet utifrån lärarens perspektiv. Vi har även som 

syfte att undersöka vilka sorters feedback som används.  

 

2.2  Forskningsfrågor 

 Vilka sorters feedback förekommer i undervisningen? 

 Vilka effekter har feedback på lärandet utifrån lärarens perspektiv? 

 

3 BAKGRUND 

I detta kapitel presenterar vi det perspektiv som ligger till grund i vår uppsats, nämligen det 

sociokulturella perspektivet. Vi kommer även redovisa vad det står i forskningen om feedback 

samt kommunikation i klassrumsmiljö. Beträffande studier av feedback i klassrumsmiljö finns 

ett begränsat antal studier gjorda. I detta bakgrundskapitel har vi således vidgat vår sökning av 

begreppet feedback till att även innefatta kommunikation i klassrumsmiljö och beaktat fler 

aspekter av kommunikation. I denna uppsats har vi på grund av arbetstekniska och tidsteknis-

ka skäl valt att koncentrera oss på årskurserna 3-5 och inte på skolans alla årskurser. Valet av 

material i detta bakgrundskapitel är motiverat av de forskningsfrågor som vi formulerat, näm-

ligen: Typer av feedback och effekter av feedback för lärande.  
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3.1 Teoretiskt perspektiv 

En sociokulturell syn på lärande innebär tron på att kunskap skapas i kommunikationen mel-

lan individer. Anne Palmér Muntligt i klassrummet – om tal, samtal och bedömning (2010) 

nämner Lev Vygotskij som den språkpsykolog som står bakom stora delar av de sociokultu-

rella teorierna. Vygotskijs tankar har inspirerat många av dagens språkdidaktiska forskare. 

Han intresserade sig bland annat för hur människor med hjälp av varandra utvecklar kunskap. 

  

Enligt Palmér (2010) överensstämmer den sociokulturella synen på lärande med den så kalla-

de semiotiska beskrivningen av kommunikation, vilket även Roger Säljö Lärande i praktiken 

– ett sociokulturellt perspektiv (2000) lyfter fram då han nämner att en av Vygotskijs mest 

centrala utgångspunkter var frågan om språkets semiotiska/semantiska möjligheter och vidare 

hur språkliga uttryck förmedlar världen för oss. Att förvärva språkliga kategorier som gör att 

man kan delta i sociala samspel formar också vårt sätt att tänka.  

 

Palmér (2010) lyfter även fram dessa tre forskare vid namn Caroline Liberg, Olga Dysthe och 

Roger Säljö vilkas synsätt bygger på den sociokulturella teorin där ”… lärande ses som en 

social verksamhet man gör tillsammans med andra och som formas av de mönster och värde-

ringar som har utvecklats i den sociala gemenskap man ingår i” (Palmér 2010, s 14). 

 

 

Säljö (2000) skriver att människan redan från livets början söker social kontakt och strävar 

efter att utveckla olika former av interaktion med personer i omgivningen. I människans strä-

van att kommunicera utvecklas språket, språket blir det verktyg som behövs för att kunna del-

ta i och påverka interaktionella förlopp. Säljö (2000) menar därmed att lära sig att kommuni-

cera är att bli en sociokulturell varelse. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande är ett utgångsantagande att männi-

skor agerar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt 

samspel med andra. Säljö (2000) menar vidare att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och utveckling är ett centralt inslag behärskningen av språkliga eller intellektuella redskap. 



 5 

 

Säljö (2000) påpekar att när man arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv ligger det intres-

santa i hur människor hanterar situerade kommunikativa praktiker och hur de förmår utnyttja 

olika redskap de innehar när de argumenterar.  

 

Han menar vidare att den viktigaste mänskliga läromiljön är den vardagliga interaktionen och 

det naturliga samtalet, genom detta formas vi till sociokulturella varelser. De flesta av de in-

teraktiva färdigheter vi behöver för framtiden lär vi oss genom samtal i situerade sociala prak-

tiker.  

Säljö skriver att: ”Det mänskliga språket är således en unik och oändligt rik komponent för att 

skapa och kommunicera kunskap” (2000, s 35). 

 

3.2 Samtal i klassrumsmiljö 

Olga Dysthe för i Dialog, samspel och lärande. (2003) fram att det är väsentligt för skolan 

och lärarna att lyckas skapa en läromiljö som stimulerar till aktivt deltagande av eleverna. 

Eleverna måste få känna sig accepterade som individer som kan något och som individer som 

kan betyda något för andra. Dysthe (2003) menar att eleverna redan i detta skede då de deltar 

i och blir uppskattade av en grupp finner motivation till fortsatt lärande. Hon skriver att det 

sociokulturella perspektivet tydligt visar på att elevers vilja att lära beror på upplevelsen av 

meningsfullhet, därmed är det avgörande för alla inom skolan att skapa en klasskultur där 

lärandet värdesätts av alla inte bara utav läraren själv. 

Palmér (2010) redogör varför muntlig kommunikation i klassrummet är så viktig. Hon menar 

att: ”Språket och den muntliga kommunikationen är en mycket viktig resurs i lärandet, något 

vi människor använder för att förmedla information, bearbeta kunskap, förklara komplicerade 

processer, förhandla möjliga sätt att tolka vår omvärld samt ifrågasätta och kritiskt granska 

kunskapen” (s 10). Hon menar vidare att det är i samtalen som eleven får möjlighet att ut-

trycka sin kunskap och bli delaktig i diverse arbetsuppgifter och visa ansvar. Palmér (2010) 

skriver att det är viktigt att elever får erfarenhet av att kommunicera, bli lyssnad på och få lära 

sig att kompromissa. Dessa kunskaper har sedan eleverna nytta av i samhället utanför skolan, 

till exempel i arbets- och föreningslivet.  
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Demokratins äldsta och viktigaste verktyg är kommunikation. Därför är det viktigt att läraren 

har kunskap om det sociala spel som ingår i den muntliga kommunikationen i samhället. Ett 

av de viktigaste skälen som Palmér (2010) lyfter fram är att kommunikation är den främsta 

vägen till kontakt och samspel med eleverna, därför är det viktigt att ta vara på denna möjlig-

het. Hon betonar att utan kontakt och samspel med eleverna är det svårt att åstadkomma något 

som helst i ett klassrum. 

Hattie (2008) för i sin studie: Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating 

to achievement fram att det är möjligt att förändra sitt sätt att lära ut som lärare. Studien är ett 

resultat av 15 års forskning och sammanfattning av över 800 metaanalyser (metaanalys är en 

studie av vetenskapliga publikationer för att skapa en gemensam slutsats) baserade på elevers 

prestationer i skolan. Publikationerna är en samling studier som har en gemensam nämnare i 

att de alla studerat vad som faktiskt fungerar i skolan när det gäller att förbättra inlärningen 

hos elever. Några områden som studerats är hemmets påverkan på inlärning, skolans påverkan 

på inlärning, läroplanens utformning, lärarna och deras inlärningsstrategier. Hatties (2008) 

syfte med denna metaanalys var att generera en modell baserad på framgångsrik undervisning 

och inlärning. Modellen skapades med temat visible teaching and visible learning, vilket in-

nebär att lärare och pedagoger i skolor måste ifrågasätta sitt sätt att lära ut, våga bryta mönster 

och vilja ha förändring med andra ord synliggöra lärandet och undervisningen så att både ele-

ver och lärare utvecklas.  

Hatties (2008) slutsats av sin studie är att lärare med erfarenhet äger pedagogisk innehållskun-

skap som är mer flexibel och innovativt sammanfogad med lärande och att de är mer benägna 

att improvisera och anpassa instruktioner i klassrumssituationer. Deras förståelse för elever 

gör att de är mer kapabla till att tillhandahålla mer utvecklande uppgifter som engagerar och 

utmanar samt intresserar eleverna. Lärare som arbetar utifrån visible teaching and visible 

learning är mer kapabla att förutsäga och planera svårigheter som elever kan mötas av i sam-

band med nya utmaningar och koncept i klassrummet. De kan lättare improvisera när saker 

inte går lätt för eleverna och de är mer kapabla till att generera rätt hypoteser om orsaker till 

en elevs framgångar och misslyckanden. 
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3.2.1 Samtalsstruktur 

Beträffande feedback i klassrumsmiljö, så har vi från forskningens sida förstått att det är in-

tressant att studera samtalsstrukturer, vilket vi valt att fokusera på i följande avsnitt. 

 

Vibeke Grøvr Aukrst skriver i Dialog, samspel och lärande (Dysthe m fl 2003) att samtals-

strukturen i sin mest karakteristiska form består av: initiering (I) vanligen i form av en fråga 

från läraren, respons (R) elevens svar samt uppföljning, evaluering eller feedback (E/F) ge-

nom att läraren utvecklar eller kommenterar elevens respons.  

 

Palmér (2010) hävdar att strukturen ger läraren möjlighet att aktivera eleverna samt behålla 

kontrollen över elevernas aktiviteter och vad som sägs. Även Caroline Liberg beskriver denna 

undervisnings struktur i boken Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare (2010). Grøvr 

Aukrst (Dysthe m fl. 2003) för i sin text fram ett antal undersökningar som har en gemensam 

slutsats, att IRE/IRF-strukturen hämmar utvecklingen av elevernas självständiga tänkande. 

Hon skriver att denna samtalsstruktur kan hämma elevernas inlärning men om mer fokus la-

des på uppföljningarna som görs så kan det möjligtvis främja inlärandet istället. Hon påstår att 

forskningsintresset på senare år riktats mer mot lärarna och frågan om vilka kvalitéer hos lä-

rarnas uppföljningar som eventuellt kan ha konsekvenser för elevernas lärande.  

 

Martin Nystrand och Adam Gamoran skriver en summerande artikel av sin studie ”Student 

Engagement: When Recitation Becomes Conversation” som är publicerad i tidsskriften Effec-

tive teaching: current research utgiven av Hersholt C. Waxman och Herbert J. Walberg (red.) 

(1991). Studien är utförd i åtta kommuner i Amerika och bygger på observationer av kommu-

nikation i klassrum under lektioner i engelska. Observationerna utfördes på sexton mellansta-

dieskolor och nio gymnasieskolor. Skolorna var belägna både centralt och i förort. Över 1100 

studenter samt deras klasslärare deltog i denna studie.  I klassrummen studerade Nystrand och 

Gamoran (1991) lärarnas huvudsakliga roller. De kunde efter studien utröna två sorters klass-

rum, det processuella klassrummet där läraren styrde innehållet i samtalen och eleverna endast 

skulle föra fram ”rätt” svar samt det substantiva klassrummet där läraren utan att dominera 

inbjöd till samtal som gav mening till både elev och dem själva.  
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De för fram är att samtal uppbyggda på följande sätt, läraren ställer en fråga (initiation), ele-

ven svarar (response) varpå läraren ger ett kort svar tillbaka (evaluation) för att sedan gå vida-

re till nästa fråga är det som de klassar som den mest förekommande klassrumskommunika-

tion. Nystrand och Gamoran (1991) menar vidare att samtal i klassrum där läraren tar eleverna 

på allvar, ställer autentiska frågor (frågor utan givna svar), är engagerad och bygger vidare 

samtalet på det som eleverna säger, är en klassrumskommunikation som är värt att sträva ef-

ter.  

 

3.2.2 Autentiska frågor 

Dysthe (1996) skriver att autentiska frågor är sådana frågor som inte på förhand har ett givet 

svar. På samma sätt är det med det som kallas öppna frågor, detta till skillnad från det som 

kallas slutna frågor som har facitliknande svar. Ett utmärkande drag med autentiska frågor är 

att läraren inte är given till att veta svaret, vilket gör frågesituationen autentisk. Dysthe (1996) 

menar vidare att autentiska frågor ger eleverna en möjlighet att själva bidra med inlägg i sam-

talet. I en autentisk frågesituation ställer läraren frågor för att han eller hon vill veta något, 

inte för att kontrollera vad eleven lärt sig. En autentisk fråga kan se ut på följande sätt: Vad 

tror du att författaren försöker säga oss här? när en fråga ställs på detta sätt, menar Dysthe 

(1996) att eleven har möjlighet att tolka och föra fram sin egen uppfattning.  

Dysthe (1996) skriver att i en undervisningssituation som är dialogisk är autentiska frågor 

centrala. Detta eftersom att eleverna får möjlighet att tänka och reflektera själva, inte bara 

memorera och reproducera svar som de tror att läraren vill höra. Autentiska frågor ger en 

öppning för läraren att följa upp elevernas svar och ge respons, här refererar Dysthe (1996) till 

Nystrand och Gamoran (1991) som kallar detta för uppföljning och positiv bedömning.   

Palmér (2010) lyfter fram Nystrand och Gamoran studie utförd 1997, som beskriver det dia-

logiska helklassamtalet på följande sätt: läraren inleder samtalet med autentiska frågor till 

eleverna och därmed blir elevens respons inte möjlig att förutsäga, som på en fråga med ett 

givet svar. Autentiska frågor ger eleverna större inflytande över samtalets innehåll än samtal 

baserade på frågor med givna svar. Nystrand och Gamoran (1997) kallar den uppföljning som 

läraren gör av elevens respons för uptake, denna uppföljning sker med hjälp av en följdfråga 

eller synpunkter som utvecklar resonemanget. Den uppföljning läraren ger visar i handling att 

det eleven sagt är av betydelse och blir ett verkligt verktyg för den fortsatta dialogen. 
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3.2.3 Feedback 

Peter Ferguson Student perceptions of quality feedback in teacher education (2009) har ge-

nomfört en studie om feedback inom lärarutbildningen. Han gav 465 examinerade studenter 

samt 101 studenter vid en lärarutbildning på ett stort universitet i Australien, en enkätunder-

sökning om feedback i lärarutbildningen. Studien bestod av öppna och slutna frågor i ett frå-

geformulär.  

 

Frågorna som studenterna skulle besvara handlade om vilka olika former av feedback, de stött 

på under studietiden. Exempel på olika sorters feedback var: skrivna kommentarer samt munt-

liga kommentarer som skedde personligen eller i grupp. Ferguson (2009) kom fram till att 

personlig feedback värderades högt av de studenter som svarat på enkäten, detta menade stu-

denterna eftersom det hjälpte dem att förbättra sina framtida studier. Vidare i studien skriver 

han att studenterna påpekade att feedback i form av korta ord såsom bra, behöver förbättras 

etc. inte var av något värde. 90 procent av studenterna menade att jämvikten mellan positiv 

och negativ feedback behövde vara balanserad för att motivera till fortsatta studier. I summe-

ringen av studien skriver Ferguson (2009) att en stor del av studenterna för fram att feedback-

en ska baseras på den ursprungliga uppgiftens syfte och den ska vara enkel, konsekvent, åter-

kommande och konfidentiell samt att den ska ske inom en rimlig tid. 

 

Hattie (2008) skriver bland annat om vikten av feedback i undervisningen, att lärare måste ge 

feedback för att eleverna skall uppnå de mål som är satta. Den feedback som ges skall vara 

relevant och leda vidare till något.  

 

3.2.4 Pågående forskning 

På Skolverkets hemsida under fliken pågående forskning, kan man läsa att forskarstudenten 

Agneta Grönlund nu under vårterminen 2011 kommer presentera en licentiatavhandling om 

återkoppling i ämnet samhällskunskap. Syftet med hennes studie har varit att utforska lärares 

återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet. Hon menar med begreppet återkoppling, lära-

res information till elev om någon aspekt av dennes prestation eller förståelse.  
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Grönlund har studerat återkoppling i både muntlig och skriftlig form och visat hur karaktären 

på återkopplingen varierar beroende på om den ges som formativ återkoppling i samband med 

betyg eller när återkopplingen ges i andra situationer. Den återkopplingspraxis hon funnit har 

hon försökt förklara med utgångspunkt i intervjuer med lärare och observationer i klassrum-

men. Grönlund har försökt urskilja faktorer som kan betraktas som hinder eller möjligheter 

för att återkoppling i samhällskunskap skall stödja elevers lärande. 

Grönlund påpekar att såväl när det gäller samhällskunskapsämnet som när det gäller återkopp-

ling är forskningen svagt utvecklad i Sverige och någon liknande studie har inte genomförts 

tidigare. 

Uppdatering: Agneta Grönlunds licentiatavhandling är nu publicerad med namnet: Redskap 

för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet. Den finns att ta del av på Skol-

verkets hemsida under fliken avhandlingar.  

 3.3 Sammanfattning 

I ovanstående kapitel har vi redogjort för det sociokulturella perspektiv som ligger till grund 

för denna uppsats samt vad forskare skrivit om kommunikation i klassrum. Som avslutning på 

kapitlet valde vi att lyfta fram pågående svensk forskning med fokus på kommunikation och 

feedback. I den ovan presenterade forskningen om kommunikation i klassrummet, är det vari-

erande fokus mellan undersökningarna som försöker att belysa och undersöka feedback. Vi 

anser att de olika forskare vi valt att föra fram är inne på samma spår, då de i sina forskningar 

och studier hänvisar till varandra och resonerar inom samma ämne. Ett tydligt resonemang för 

forskarna angående feedback samt kommunikation i klassrum är vikten av ett fungerande 

samspel mellan lärare - elev och elev - elev. Säljö (2000) betonar att språket är en unik och 

oändligt rik komponent för att skapa lärande medan Hattie (2008) för fram att lärare måste ge 

feedback för att eleverna skall nå de uppsatta målen. Dysthe (2003) och Palmér (2010) baserar 

delar av sin forskning, bland annat utifrån tidigare forskning utförd av Nystrand och Gamoran 

(1991). Nystrand och Gamoran förespråkar det autentiska samtalet i klassrummet samt bely-

ser de olika sorters klassrum som finns och hur de stimulerar eller inte stimulerar lärande. 
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4 METOD 

I detta kapitel redogör vi för de metoder som använts i denna uppsats samt hur vi gått tillväga 

för att finna den empiri vi behövt för att genomföra studien. Kapitlet behandlar även de av-

gränsningar och etiska ställningstaganden vi gjort. 

 

4.1  Kvalitativ forskning 

I boken Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap skriven av Pål Repstad 

(2007) menar han att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst när syftet är att lyfta fram det sär-

präglade i en viss miljö. Det särpräglade i vår studie består av begreppet feedback. Repstad 

(2007) menar vidare att kvalitativa studier ger forskaren en god grund för att förstå konkreta 

lokala processer. I vår studie använder vi oss enbart av kvalitativa intervjuer. 

4.1.1  Kvalitativ intervju 

Vid kvalitativa intervjuer har forskaren ofta en i förväg skapad mall med frågor som möjlig-

gör att hans eller hennes syften och frågeställningar kan besvaras. Denna mall skall enbart 

fungera som en handledning eller minneslista åt forskaren under intervjun (Repstad 2007). Vi 

skapade tidigt i vår forskningsprocess en mall med frågor, dessa frågor var ordnade i samtals-

teman. Steinar Kvale skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) att den kva-

litativa forskningsintervjun är baserad på bestämda teman. Kvale (1997) nämner även att det 

är beskrivningar av specifika situationer och handlingar som eftersträvas, inte allmänna åsik-

ter.  Detta tog vi fasta på och för att kontrollera att de frågor och samtalsteman vi skrivit gav 

svar inom de områden vi sökte, valde vi att genomföra en pilotundersökning där vår avsikt 

endast var att testa deras gångbarhet, utan att analysera och ta tillvara på den intervjuades 

svar. Till intervjuerna valde vi att använda oss av en inspelningsbar mp3 spelare. Repstad 

(2007) skriver att fördelarna med att spela in intervjun är många då de som intervjuar kan 

koncentrera sig på det som respondenten säger istället för att ägna sig åt att anteckna. En 

nackdel med att spela in intervjun kan vara att gester och ansiktsuttryck inte registreras av 

bandspelaren.  
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Vi valde att båda två deltaga under intervjuerna då, efter att ha läst Repstad (2007), fann vissa 

fördelar med detta, till exempel att en intervjuare kan ställa frågorna utifrån mallen medan den 

andra kan koncentrera sig på kroppsspråk hos respondenten samt ställa eventuella följfrågor. 

En annan fördel med att vara två är att forskarna efter intervjun kan diskutera sina tolkningar 

och uppfattningar av det som sades.    

 

4.2  Urval 

I vår uppsats har vi valt att använda oss interjuver med pedagoger som undervisar i ämnet 

svenska för att inhämta information. Valet av kommuner, städer samt skolor baserades främst 

på vår möjlighet att resa, detta val benämner Jan Trost (1993) som ett bekvämlighetsurval. 

Kommunerna och städerna är belägna i Mellansverige och betraktas som mindre och mellan-

stora. Tre av skolorna i studien är likvärdiga varandra i avseende på elevantal medan den fjär-

de har ett mindre elevantal. Vi sände ut förfrågningar i brevform och mejl till nio skolor. Bre-

ven och mejlen adresserade vi till skolledningen i de fall då vi inte hade någon personlig kon-

takt med pedagoger på skolorna i de andra fallen nyttjade vi våra personliga kontakter.  

 

Vårt val av årskurser pedagogerna undervisar i till studien baseras på vår personliga uppfatt-

ning om hur lärare kommunicerar med elever i dessa åldrar . De pedagoger som gavs möjlig-

het att deltaga i vår studie hade varit yrkesverksamma inom skolan i olika antal år. Det föll sig 

så att tre av pedagogerna varit yrkesverksamma mindre än fyra år medan den fjärde arbetat i 

mer än fyrtio år.  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

I Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 

2003) finner vi fyra huvudkrav på forskning. Dessa krav kallas för informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I dessa krav finns det åtta regler att 

förhålla sig till. Vi anser reglerna nedan, från samtliga huvudkrav, passar in på vår forskning. 
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Regel 1 som innebär att forskaren i förväg är skyldig att informera deltagare i undersökningen 

om vilken roll denne har i undersökningen samt att det är frivilligt att delta och att deltagarna 

när som helst har rätt att avbryta deltagandet. Vi valde att i ett tidigt skede formulera och sän-

da ut informationsbrev (se bilaga1) till rektorer vid de skolor vi ville observera. 

 

Regel 2 behandlar att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I de fall då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etisk känslig natur, 

kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare såsom 

skolledning och lärare. Vi anser att vår forskning enbart kräver samtycke från skolledning 

eller lärare (se bilaga 1), då den inte är känslig i sin karaktär.  

 

Regel 6 handlar om hur personuppgifter skall hanteras och avrapporteras för att deltagarna i 

undersökningen skall vara oidentifierbara. I vår uppsats nämner vi aldrig namn på deltagare, 

skola, stad eller kommun. I transkriberingen väljer vi att koda dessa uppgifter. Efter att denna 

uppsats är godkänd förstörs alla anteckningar och inspelat material (se bilaga 1). 

 

Vi har även valt att ta hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att vi informerat studiens del-

tagare att uppsatsen kommer att presenteras vid Örebro universitet och att den kommer att 

publiceras i en databas avsedd för uppsatser. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Kvale (1997) nämner att det är av största vikt att lyfta fram de felkällor som kan förekomma i 

samband med kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale (1997) för fram begreppen reliabilitet 

och validitet som verktyg för forskaren att använda sig av för att stärka sin forskning. 

 

För att styrka tillförlitligheten i vår undersökning som består av intervjuer på olika skolor, 

valde vi att först genomföra en pilotundersökning för att stärka våra frågor. Vi kunde efter 

genomförd pilotundersökning konstatera att de frågor vi formulerat var genomgående, så vitt 

vi uppfattade det, begripliga. Vi fick ingen kommentar av den intervjuperson som blev före-

mål för pilotundersökningen.  
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Därefter utförde vi intervjuer efter så likvärdiga premisser som möjligt; Tre av skolorna är 

jämförbara varandra storleksmässigt medan den fjärde är mindre baserat på elevantal, vi ställ-

de samma frågor till alla pedagoger för att öka realibiliteten. Enligt Annika Eliasson (2010) 

blir förutsättningarna för en hög validitet större, desto högre reliabiliteten är. 

 

Eliasson (2010) skriver att validiteten handlar om att undersökningen mäter det den är tänkt 

att mäta. Vi valde att stärka validiteten genom att skapa våra intervjufrågor utifrån uppsatsens 

frågeställning och syfte. Innan intervjuerna genomförde vi en pilotundersökning, vars syfte 

var att testa frågorna i en autentisk miljö. Detta tycker vi, stärkte validiteten ytterligare. 

 

4.5 Intervjufrågor 

Den intervjustudie vi genomfört är en kvalitativ samtalsstudie. Vi har konstruerat den utifrån 

fyra samtalsteman, varje samtalstema tar upp ett antal konkreta underfrågor. Generellt sätt när 

det gäller konstruktionen av våra fyra samtalsteman så motiveras de av inriktningen på syftet 

för uppsatsen och de forskningsfrågor som vi har formulerat. 

 

Det första samtalstemat är definition som vi använder som ett verktyg för att analysera be-

greppet feedback. En av frågorna där lyder: Vad är feedback för dig?  

 

Det andra samtalstemat är praktik som motiveras av att vi redan i vårt syfte angett att vi vill 

ha reda på om man använder feedback och hur man gör det. Ett exempel på en fråga under 

detta tema är: Hur ger du feedback?  

 

Det tredje samtalstemat är synsätt och frågorna under denna teori är tänkta att belysa vilken 

syn pedagogen har på lärande samt ta reda på hur pedagogen tänker om begreppet feedback 

och hur denne kopplar det till sin undervisning. 

 

Det sista samtalstemat lyder under begreppet utveckling. Med detta samtalstema ville vi öpp-

na upp för pedagogens reflektioner kring sitt eget arbete med feedback och där ställde vi frå-

gan om pedagogen tyckte att det egna arbetet med feedback ändrats något under sitt yrkes-

verksamma liv.   
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5 RESULTAT 

I följande kapitel kommer vi presentera resultatet av vår studie. Materialet är baserat på de 

fyra intervjuer vi utfört. De citat som redovisas nedan har vi bearbetat, då vi uteslutit vissa 

talspråkiga formuleringar och upprepningar i de fall där de inte ansetts ha betydelse för cita-

tets innebörd. Den originalform lärarnas tal hade i den studerade och analyserade intervjun 

kan därför sägas vara delvis omarbetad.  

5.1 Skolorna 

Skola 1: I denna kommunala skola går ca 200 elever i skolår F–5. På skolans fritidshem är 

ca.100 barn inskrivna. Skolan är organiserad i arbetslag F-1, 2-3 och 4-5 samt två arbetslag på 

fritids för yngre och äldre barn. 8 lärare, en specialpedagog, två slöjdlärare, en idrottslärare 

och en musiklärare är verksamma i undervisningen samt 6 stycken pedagoger är knuta till 

fritids och förskoleklass. 

Skola 2: Skolan som drivs kommunalt, har 16 klasser med drygt 300 elever från F – 6. Tre 

fritidshemsavdelningar är knutna till skolan. Skolan har slöjdlärare, idrottslärare, lågstadielä-

rare, mellanstadielärare samt senare lärare och tidigare lärare med olika pedagogiska inrikt-

ningar. Den har även speciallärare och svenska som andra språk lärare knutna till verksamhe-

ten. På fritids finns fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. 

 

Skola 3: Denna kommunala skola har tre olika indelningar. Inom F-3 verksamheten finns 

cirka 200 elever inskrivna och cirka 20 pedagoger med olika befattningar och utbildningar är 

knutna till denna. 4-6 skolan har cirka 100 elever och ett arbetslag med 13 pedagoger. Skolan 

för årskurserna 7-9 har ungefär 200 elever och i verksamheten finns 18 pedagoger inklusive 

elevassistent och kurator. Ett fritids är knutet till verksamheten. Skolan är en mångkulturell 

skola med många olika nationaliteter på eleverna. 

 

Skola 4: Detta är en kommunalt driven skola med cirka 800 elever fördelade på olika elev-

grupper inom skolår 1-10. Dessutom är tre fritidshemsavdelningar med totalt 120 elever knu-

tet till skolan. Skolan är mångkulturell och över 30 olika språk talas där. Inom F-5 jobbar cir-

ka 65 pedagoger, 6-9 har cirka 50 pedagoger i verksamheten. 
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5.2 Pedagogerna 

Pedagog 1: Kvinna i övre medelåldern. Lågstadielärarutbildning med inriktning mot ämnet 

svenska, har arbetat som lärare i snart 40 år. Undervisar just nu i en årskurs tre. 

 

Pedagog 2: Kvinna i 25-30 årsåldern. Har lärarexamen i svenska med skriv och läs inlärning 

för yngre åldrar, lärarexamen i idrott och hälsa för barn 9-12 år samt behörighet i ämnena 

svenska och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet. Har arbetat som lärare i cirka tre 

år. Undervisar just nu i en årskurs tre. 

 

Pedagog 3: Man i 25-30 årsåldern. Utbildad högstadielärare i ämnet samhällskunskap och 

geografi. Har arbetat som lärare i cirka fyra år. Undervisar just nu i en årskurs fyra. 

 

Pedagog 4: Man i 25-30 årsåldern. Utbildad gymnasielärare i religion och historia. Har arbe-

tat som lärare i cirka ett år. Undervisar just nu i en årskurs fem. 

5.3 Intervjuer 

Presentationen av de svar vi fick av våra fyra intervjupersoner presenteras nedan i ett antal 

underrubriker. Underrubrikerna svarar i princip mot de olika samtalsteman som vi valt att 

gruppera vår intervjumall efter. Pedagogerna presenteras i citaten med initialer, P1 för Peda-

gog 1, P2 för Pedagog 2, P3 för Pedagog 3 och P4 för Pedagog 4. I de fall då ett yttrande in-

leds med ett I är det intervjuaren som åsyftas. 

5.3.1 Definition  

Vi finner att samtliga pedagoger har olika definitioner av begreppet feedback och dess inne-

börd efter att vi ställt frågan: Vad är feedback för dig?  

Pedagog 1 är av uppfattningen att feedback skapas då samtal byggs upp med eleven. 

P1: Det är ju att man… när jag till exempel läser för barnen. Innan brukar vi pratar 

lite grann då om vad som hände sist jag läste. Då är dom med och vi pratar tillsam-

mans och bygger upp samtalet. Det kan jag känna är feedback för mig. Man får med 

sig dom att lyssna och bygga upp samtalet. 

Pedagog 2 använder sig av ordet återkoppling för att definiera begreppet feedback. 
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P2: Att man återkopplar till eleverna, om det handlar om ämnen och de frågar nå-

gonting eller pratar om någonting, att man återkopplar till det och bekräftar eller 

förklarar. Det är det jag tänker på direkt, att man återkopplar. 

I: Menar du förklarar om de till exempel ställer en fråga? Eller att du bekräftar om 

de gör någonting bra eller? 

 

P2: Ja, eller att man bekräftar om de gjort rätt. De frågar ju gärna och ofta om de har 

gjort rätt eller om de har förstått rätt eller förklarat på ett bra sätt som förstås av 

andra och det är ju feedback. Att jag säger, väldigt bra förklarat eller hur tänkte du 

där?  

Pedagogen menar att återkoppling kan vara både positiv och negativ men för henne har åter-

koppling mest en positiv innebörd då man berömmer elev när denna utfört en uppgift bra. 

Pedagogen säger vidare att: 

P2: Att man återkopplar på olika sätt. Feedback innebär mer att man återkopplar till 

deras läxor, skriftligt och muntligt. Alltså på varje lektion, att man berömmer när de 

gör någonting bra, att man tillrättavisar när de inte gör någonting bra. 

Pedagog 3 använder sig av ordet respons i sin definition av feedback.  

P3: Ja det är ju att ge dem respons på det de gjort och det de säger. Här jobbar vi 

mer med det de säger, alltså attityder. Det blir mer så att man går snabbare på dem 

när de ger uttryck för felaktiga attityder. Så den feedbacken tänker jag extra på, men 

sen är det ju en liten kommentar på läxförhöret istället för bara ett: Bra! Och ibland 

när jag tycker att det ger någonting, bland annat i svenska brukar jag ge en kommen-

tar med tips om punkt, stor bokstav och sådana grejer. Är det bara rättstavning skri-

ver jag bara: Bra! 

Pedagog 4 för fram dialogen som det viktiga i begreppet feedback. 

P4: Ja, då tänker jag att feedback för mig, spontant, är något som jag ger då jag ger 

utlåtande på lektioner eller ger tillbaka läxor, istället för att bara skriva 14/15 rätt så 

skriver jag kanske även en kommentar på vad som är bra och vad som de kunnat 

tänka på eller så fundera på det här, detta kan du tänka på till nästa gång, framförallt 

att lyfta det som är bra och sen på slutet föra fram det som är mindre bra. Något som 

jag gärna vill göra men inte kunnat göra så mycket då vi varit få lärare, är att ge 

feedback en och en, det tycker jag är det bästa, att kunna lyfta vad jag tycker är bra, 

vad som de kan tänka på vad de tycker, en dialog helt enkelt som feedback, det är 

det bästa tycker jag.   

 

Vi finner att tre av fyra pedagoger är av den uppfattningen att feedback innebär respons och 

bekräftelse av elevernas muntligt eller skriftligt utförda uppgifter, dessa pedagoger, anser vi, 

ha en liknande syn av feedback men de definierar den med olika begrepp. Den fjärde pedago-

gen anser att feedback skapas i samtal med elever.  
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Under detta samtalstema ställde vi även frågan om: Feedback betyder olika saker i olika äm-

nen och sammanhang? 

Pedagog 1 svarar följande: 

P1: Jag kan känna att samtalet är ju en slags feedback men att man när man går runt 

och tittar kanske inte ger så mycket feedback, inte i svenska men kanske mer i andra 

ämnen. Man pratar med eleverna då och berömmer kanske. Det är ju en slags feed-

back naturligtvis. 

 

Pedagog 2 anser följande: 

P2: I olika ämnen vet jag inte men i olika sammanhang absolut. Om det är socialt, 

om man kan ta det som ett ämne, är ju det en helt annan grej, för socialt är det ju mer 

reglerande feedback med vad som är rätt och vad som är fel. Då ger man feedback 

genom att förklara så att barnen förstår. 

Pedagog 3 lyfter fram: 

P3: Jo men de har man ju . I matematik får de feedback när de kommer fram och rät-

tar, det blir mer resultatbaserat. 

Pedagog 4 svarar att: 

P4: Ja, jag tänker då för min del på matte till exempel. Då jag undervisar i det så är 

jag en sämre lärare eftersom att jag inte är mattelärare och har mindre kunskap och 

erfarenhet i det ämnet och då består feedbacken på sin höjd i att jag rättar deras dia-

gnos och kan ge dem kommentarer om vad som de ska tänka på där eller när de job-

bar i boken så kan jag bara hänvisa till vad de kan träna mer på i boken om jag mär-

ker att de är svagare på något till exempel. 

Vi finner att samtliga pedagoger anser att feedback skiljer sig åt från ämne till ämne. De lyfter 

alla fram exempel på hur de använder feedback i olika ämnen. Pedagog 3 och 4 för fram att 

feedback i ämnet matematik främst sker i samband med rättning och då är mer resultatinrik-

tad. Pedagog 2 anser att feedbacken är olika i olika sammanhang och om det gick att klassa 

socialt samspel som ett ämne så anser hon att den feedbacken var mer reglerande, då hon an-

vänder den till att påpeka för eleverna vilket uppförande som klassas som rätt och fel. Peda-

gog 1 anser att samtalen i de olika ämnena är feedback och att det inte används så mycket i 

ämnet svenska men kanske mera i andra ämnen.  
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5.3.2 Praktik 

Under detta samtalstema ville vi få fram hur pedagogerna gav feedback vid till exempel: åter-

lämnandet av läxor och muntliga uppgifter.  

På frågan om återlämnandet av läxor svarar följande pedagoger, vid de enskilda intervjuerna, 

bland annat: 

P1: Ja, alltså när jag lämnar tillbaka läxorna, ibland så gör jag det. Ibland skriver jag 

en liten kommentar, det kan man göra. Det blir ju också en sorts feedback på läxan. 

Eller om man lämnar tillbaka något papper eller i matteboken skriver jag ibland ock-

så då om jag tycker att de gjort en sak väldigt bra eller löst uppgiften på ett bra sätt 

och att det ser snyggt ut. Det är också en form av feedback.  

 

P2: Mm, då ger jag både skriftligt och muntligt. Vi har ju ganska mycket läxor, i 

svenska har vi en skriv läxa och en läs läxa per vecka. I engelska har vi glosor eller 

en inlämningsuppgift varje vecka. I matematik har vi både uppgifter från boken och 

multiplikationstabellen.  

Pedagogen säger att hon brukar ge feedback på skrivläxan genom att skriva några rader i bo-

ken och ge eleverna klistermärken detta för att ge en mer personlig feedback. Pedagogen be-

rättar vidare att:  

P2: På läs läxan är det mer koppling till hemmet för då har de ett läskort där det står 

vilka sidor de ska läsa till varje vecka och så ska då hemmet fylla i vilka de läst för 

hemma, de ska läsa för någon av föräldrarna, så de fyller i läskortet. Så där är det 

föräldrarna som ger feedback hemma. 

P4: Skriftligt men helst muntligt en och en. Vi har några gånger provat att allmänt 

sitta i grupper och det har fungerat bra. Då blir det en typ av feedback i dialogen. Jag 

tycker att man bygger på med kunskap då när man diskuterar hur de har svarat på 

frågor och hur de har reflekterat kring vissa frågor. 

 

Utifrån dessa svar kan vi utröna att Pedagog 2 och 4 använder sig av både skriftlig och munt-

lig feedback vid återlämnandet av läxor. Pedagog 4 lyfter även fram vikten av ge feedback till 

eleverna, muntligt, en och en medan Pedagog 2 för fram vikten av att feedbacken bör vara av 

en mer personlig karaktär, med klistermärken som exempel. Pedagog 1 lyfter fram att hon 

ibland ger feedback i form av en skriftlig kommentar vid återlämnandet av läxor. 

På frågan om hur de ger feedback vid muntliga uppgifter och framföranden, svarar dessa pe-

dagoger följande:  

P1: Alltså jag ger inte så mycket, vi har mest bara tackat. Tack ska du ha och så ap-

plåderar vi, så gör vi men jag har inte gett dem något mera. 
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P2: Okej, muntligt överhuvudtaget. Vi pratar väldigt mycket och diskuterar, förkla-

rar och beskriver. Dom är väldigt duktiga på det och det får de höra varje gång de 

beskriver på ett förståeligt sätt. Vi jobbar väldigt mycket med, om det är någon som 

behöver hjälp och jag hjälper någon annan, så ber jag gärna någon annan att förklara 

och hjälpa till. Då får de höra det, okej förklarade du så att den andra förstod? 

Ja/nej? Hur kan man förklara på ett annat sätt? Då lär de sig i den situationen. 

P3: Framför allt i engelska där det är mer den muntliga feedbacken medan de läser 

högt. Det är svårt tycker jag, för det känns som att man kritiserar dem när man bryter 

mitt i en mening för att rätta till ett ord. Oftast låter jag dem läsa färdigt, så rättar vi 

till det som blivit fel efteråt. 

Pedagog 3 anser att det är svårt att ge feedback vid muntliga framföranden och han använder 

sig av muntliga framställningar under lektioner i engelska som exempel, där nämner han att 

det känns som om han kritiserar eleven när han bryter för att rätta till ett fel sagt ord.  

Han har löst detta dilemma genom att låta eleven läsa färdigt och genomföra rättningen av fel 

sagda ord först efter framförandet. Pedagog 1 ger inte personlig feedback vid muntliga fram-

föranden utan tackar tillsammans med övriga elever i klassen den person som utfört framfö-

randet och då i form av applåder. Pedagog 2 anger att de tillsammans i klassen diskuterar och 

förklarar för att komma fram till lärdom av situationerna.  

Under detta samtalstema, ställer vi även frågan om vilka sorters feedback pedagogerna an-

vänder sig av och/eller om de använder sig av något belöningssystem i klassen. Vi fick föl-

jande svar av samtliga pedagoger: 

P1: Nej, jag har inte använt mig av det.  

I: Har du något annat till exempel om de sköter sig bra får de se på film eller något 

sådant? 

P1: Alltså, jag har inget sådant som de jobbar mot, jag har faktiskt inte gjort något 

sånt. Nej, jag har inte gjort det med den här klassen, det har jag inte. Utan i så fall 

någon gång ibland då och då kan vi titta på film, men det är inte för att de varit spe-

ciellt duktiga.   

I: Vad tycker du om ett sådant belöningssystem? 

P1: Ja, alltså det är inte riktigt min grej. Det är väl därför som jag inte gör det. Men 

det kan säkert fungera, jag vet inte. Det har ju varit så om man haft jobbiga klasser 

och fått lite handledning och sådär så har det ju ofta varit så att man ska ha belö-

ningssystem, då har jag kanske gjort det men det är inte sådant som jag gör spontant, 

om jag inte tycker att det behövs.  

P2: Vi har ett stjärnsystem i klassen, det är inte individuellt utan det gäller hela 

gruppen. Det använder vi för att få gruppen att fungera, för när jag fick dem hade de 

ingen social kompetens överhuvudtaget. Stjärnsystemet går till så att efter varje bra 

lektion får de en liten stjärna. Från början var det ferm stora stjärnor de skulle få, för 

varje stor behövde man få fem små som man kunde växla in till en stor. Men nu har 

vi höjt antalet för att de blivit så duktiga på det. så nu har vi höjt till tio stora stjär-
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nor, så nu måste de ha hundra små stjärnor. Stjärnsystemet är ett sätt att ge feedback. 

Så imorgon ska vi faktiskt ha stjärnfest.  

P3: Vi hade ett sånt system, vi körde det två gånger men jag är inte av den uppfatt-

ningen att de ska belönas för ett normalt arbete. De är i skolan för att göra ett nor-

malt arbete. Det slutade med att de efter en normal dag fick väldigt mycket belöning, 

det faller lite tycker jag. Sen fick de också väldigt mycket skit om de inte skötte sig 

men nej, det blev missvisande på det viset. De kan gärna få belöningar och vi kom-

mer säkert göra någonting roligt framöver men jag vill inte ha det bara för att. Så det 

är väl det vi har haft. Jag tycker det räcker ganska bra muntligt, man försöker vara 

personlig med dom och säga ”vad bra du räknade det här talet” så man inte bara blir 

generell.  

P4: Det har de haft i klassen, men det är inget jag använder mig av just nu. Det har 

varit belöning så som film eller popcorn och då har man använt sig av så kallade 

ordningsstjärnor. 

Tre av fyra pedagoger uppger under denna fråga att de inte använder sig av belöningssystem 

men två av dessa pedagoger för fram att klassen de undervisar i nu, tidigare använt sig av det-

ta. Pedagog 2 använder sig av ett Stjärnsystem i klassen som är avsett för hela gruppen. Detta 

system använder hon sig av för att bygga upp den sociala kompetensen och ordningen i klas-

sen. Pedagog 1 använder sig just nu inte av belöningssystem då hon anser att det inte är hen-

nes ”grej”. Hon uppger dock att hon i tidigare yrkesverksamma år använt sig av belöningssy-

stem efter samrådan med handledare.  

Som avslutande fråga under detta samtalstema, ställer vi frågan: Vad vill du uppnå med ditt 

användande av feedback? 

P1: Ja, fast jag vet inte om jag har tänkt på ens vad jag gör. Jag tror inte att jag gör 

det för att de ska uppnå nånting utan det blir ju… Det ska väl egentligen vara ganska 

spontant med feedback, så det inte blir något man gör för att man ska. Så känner jag 

nog mer, faktiskt. 

P2: Förståelse, medmänsklighet, i min klass är det mycket socialt. För har de inte det 

sociala kan de inte jobba med kunskaper heller. Nämen, att de förstår, att de tillägnar 

sig normer, värden och så. 

P3: Att eleverna känner sig uppskattade och att det ger dem ny kunskap. Det är de 

två, det beror på vilken person det är, vilken elev jag står vid. Är det en person som 

kämpar mycket med matematiken vill jag hellre att den ska få bättre självförtroende 

än att den ska få ny kunskap egentligen. Då berömmer jag personen mer, medan en 

person som det går väldigt bra för, försöker man ju utmana istället. De har ett sätt att 

räkna på i boken, men jag kan ge dem ett annat sätt att lösa svåra uppgifter. Det be-

ror väldigt mycket på vem det är.  

P4: Feedback handlar om kunskap framförallt. Det är jätteviktigt med ett positivt 

bemötande, att man uppmuntrar och passar på att uppmuntra när det finns möjlighet 

till det och att man är snabb med det för man märker att en del elever är beroende av 

det.   
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Tre av pedagogerna säger att de har ett mål med sitt användande av feedback. Pedagog 2 upp-

ger att hon vill utöka den sociala biten i hennes klass med hjälp av feedback. Pedagog 4 anger 

att syftet med hans användande av feedback är att uppmuntra eleverna så att de kan ta till sig 

kunskap bättre. Pedagog 3 har i grunden samma tanke som Pedagog 4 i denna fråga men han 

anser även att det när det handlar om en elev som är svag i ett ämne då är det viktigare att 

lyfta den personens självförtroende än att den införskaffar ny kunskap i det ämnet. Pedagog 1 

har inte reflekterat över denna fråga men säger att feedback skall ske spontant.  

5.3.3 Synsätt 

Under detta samtalstema frågar vi pedagogerna om vilken syn de har på lärande och om de 

kan koppla den synen till hur de tänker kring feedback. Nedan följer svaren på frågan om hur 

pedagogerna ser på lärande. 

P1: Alltså det är viktigt att de blir sugna på att jobba med saker, alltså nyfikenhet 

och att de blir motiverade att jobba. Det är väl oftast så att egentligen ska det ju vara 

så att eleverna ska vara med och tänka ut själva vad de ska jobba med. Där styr väl 

vi vuxna lite för mycket egentligen. Vi säger vad vi ska jobba med men utifrån det 

kan dom jobba vidare och styra in på det spår dom vill, men ändå så... det är ju vik-

tigt att lärandet är lustfyllt, ja eller inte lustfyllt men att de blir motiverade så att de 

kan jobba. Det kan man ju märka ibland, om det är något de inte tycker är roligt och 

som jag kanske heller inte tycker är så roligt, då blir det ju inge bra. Det är ju bara 

så.  

P2: Hur jag ser på lärande? Det tror jag är väldigt stor skillnad från skola till skola 

och grupp till grupp, vad man har för elever. Vissa saker fungerar kanske jätte bra på 

en skola i en grupp, som inte fungerar på en annan. Lärande hos oss är väldigt 

mycket socialt, man är som en extra förälder och polis på samma gång. För att kunna 

lära sig måste man kunna känna trygghet och att man kan koncentrera sig på lektio-

nerna. Jag tror att man lär av varandra och man måste vara en väldigt god förebild, 

med tydliga regler. 

P3: Alltså lärande för mig är ju att man utvecklas som person och att de lär sig så-

dant de har nytta av i framtiden. Jag är inte så mycket för att de måste ställa upp 

mattetalet på rätt sätt bara för att. Men om de ställer upp på det här sättet lär de sig 

hur man gör svårare tal. 

Pedagogen vill lära inför framtiden och försöker därför anpassa undervisningen efter situatio-

nen. Han säger även att förutsättningen för att eleverna skall lära sig är att de tycker att ämnet 

är någorlunda intressant. Pedagogen nämner vidare att: 

P3: Det händer väl inte så ofta att elever säger det här är roligt. Ja, eller ofta, det 

finns vissa saker som de tycker är kul. ”Att göra uppgifter”, kartor tycker de är kul. 

Vi lärare kan inte förklara varför eleverna tycker det är så roligt med kartor. Men 

alla elever tycker att det är det. det är väl för att det är konkret, de ska skriva rätt 

namn på en rad. Det slår inte fel i någon klass egentligen.  
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Pedagogen säger att det underlättar att vara lite teatralisk då han introducerar ett nytt ämne för 

att få eleverna intresserade och inspirerade. Han säger vidare: 

P3: Det är något jag försöker göra oftare. Inte lura dem, men överdriva att det är ro-

ligt, för då får man dem med sig. Jag ser det inte som ett mål med lärande att de ska 

tycka att der är roligt, utan de lär sig bättre för att det är roligt.  

P4: Ja det kan jag göra. Göra det lustfyllda mer lustfyllt genom positivare respons 

och feedback från läraren. Det lustfyllda kommer i om man som lärare orkar eller 

kan hålla en positiv syn och ton på lärande i klassen. Det bli en bättre stämnig i 

klassrummet då. 

Pedagog 2 anser att hennes syn på lärande baseras på att eleverna skall känna trygghet i klas-

sen för att på så sätt kunna lära sig. Hon menar även att pedagoger och elever lär av varandra 

samt att det är viktigt som pedagog att vara en bra förebild med tydliga regler. Pedagog 4 an-

ser även han att klimatet i klassrummet är avgörande för elevernas inlärning. Han anser att det 

är viktigt att göra det lustfyllda mer lustfyllt med positiv respons och feedback. Pedagog 1 

lyfter vikten av att eleverna skall bli motiverade och nyfikna, hon säger att pedagogens intres-

se för ämnet är av vikt för att motivera eleverna under lektionerna. Pedagog 3 anser att läran-

de är att man utvecklas som person. Även han tycker att förutsättningen för elevernas lärande 

är att de har nyfikenhet för ämnet. Han menar att om han som pedagog utstrålar en glädje och 

nyfikenhet inför ett ämne så väcker han även elevernas intresse. 

Vi frågar de enskilda pedagogerna om de kan koppla denna syn på lärande till hur de tänker 

om feedback och fick följande svar: 

P1: Alltså jag är nog en person som inte är sådär väldigt mycket för att hålla på att 

berömma heller. Man är ju olika där med tror jag. Men att det är ju viktigt, jag vet ju 

det … att det är viktigt att man känner att det är bra det man gör. Det känner man ju 

själv med, att det är skönt när någon säger till en att man gör något bra.  

P2: Absolut, allt går ju ihop. På samma sätt som skolorna är olika är ju eleverna oli-

ka. Man kan ju inte lära alla elever på samma sätt, man måste ju utgå från eleverna.  

P4: Att man fokuserar på det bra och vill lära vidare på det som är lustfyllt. Det är en 

utmaning och jobba vidare på, att hitta positiviteten, det som är rätt och bra istället 

för att fokusera på det negativa. Att uppmärksamma klassen det som är bra, att - 

Tänkte ni på vad som hände nu? Att det finns gruppfeedback och individuell feed-

back.  

Pedagog 1 säger att det är viktigt att eleverna känner sig duktiga och bra på det de gör. Men 

anser sig inte vara en person som ger allt för mycket beröm. Pedagog 4 tycker att det finns 

olika sorters feedback såsom individuell och gruppfeedback. Han anser även att man måste 

fokusera på det som är bra och hitta positiviteten. Pedagog 2 tycker att synen på lärande och 

synen på feedback hör ihop.  
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5.3.4 Utveckling 

I intervjuns sista samtalstema, ställer vi frågan om pedagogerna tycker att deras arbete med 

feedback ändrats under deras yrkesverksamma liv.  

P1: Framförallt har jag blivit mer medveten om att det är viktigt kanske, att man gör 

det. Det är väl det. Sen vet jag inte om, jag tror inte att jag varit någon sådan där som 

gett mycket feedback eller lite feedback. Jag är lite sådär rak, slät, lagom. Man är ju 

olika som personer också då. Ja, jag ger ju ibland, det vet jag. Det är inte naturligt 

för mig att jämt ge feedback, det är inte det.  

P2: Ja absolut, det ändras ju hela tiden. 

I: På vilket sätt? 

P2: Jo men ju mer erfarenhet man får, ju mer har man testat. Man vet mer vad som 

fungerar och så. Sen är ju varje grupp olik den andra. Allt som fungerar på den ena 

fungerar inte på den andra, men man har ju testat. Men absolut det har förändrats.   

P3: Ja, jag har ju ett år på högstadiet, sen hade jag ett år med bara en elev och nu har 

jag varit här i två år som klasslärare. Eftersom att jag hoppat så mycket bland olika 

åldrar så blir det svårt att säga. 

P4: Ja, det tror jag, att det har! Det är inte så att det är genomtänkt ännu. Det är 

spontant något som man utvecklar och blir mer reflekterad över med åren som man 

jobbar och bli bättre och bättre på. Ibland lyckas man med att ge bra feedback och då 

märker man ett bra resultat. Feedback är något som för mig ingår i vardagen det är 

en naturlig del av lärandet. 

 

Pedagog 1 för fram att hon blivit mer medveten om att feedback är viktigt men tycker inte att 

det känns naturligt för henne att ge. Pedagog 2 tycker att hon utvecklas hela tiden desto mer 

erfarenhet hon får. Pedagog 3 tycker att det är svårt att svara på denna fråga då han under så 

få år undervisat i många olika åldrar och inte hunnit skaffa sig kontinuitet och erfarenhet än. 

Pedagog 4 tror att hans arbete med feedback ändrats under hans yrkesverksamma liv då han 

spontant anser att det är något som utvecklas under åren som man jobbar.   
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6 DISKUSSION 

 

6.1  Resultatdiskussion 

 Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vilka sorters feedback pedagoger använder sig 

av i undervisningen, hur de arbetar med feedback samt att finna vilka effekter feedback kan 

ha för elevernas lärande. Vi kommer i detta kapitel, utifrån forskning som presenteras i bak-

grundskapitlet, diskutera det resultat vi lagt fram och med det försöka svara på de frågeställ-

ningar vi ovan presenterat. Diskussionskapitlet utgår från de samtalsteman vi använde oss av 

under intervjuerna och är uppdelat i ett antal underrubriker för att göra kapitlet mera transpa-

rant. Diskussionen avslutas med en sammanfattning. Därefter resonerar vi kring de metoder vi 

valt att använda oss av i uppsatsen och sedan avslutar vi kapitlet med ett avsnitt där vi lyfter 

fram frågor som väckts under detta uppsatsarbete.  

6.1.1  Feedback 

Utifrån vår intervjuundersökning blev det klarlagt att samtliga intervjupersoner har olika defi-

nition av begreppet feedback. Pedagogerna använde sig av begrepp såsom återkoppling, elev-

samtal, respons och dialog när de svarade på frågan om vad feedback är. Deras begrepp kan 

vi relatera till den forskning som bland annat Dysthe (1996, 2003), Palmér (2010), och Grøvr 

Aukrst (2003) fört fram.  

Dysthe (1996) lyfter fram vikten av autentiska frågor då dessa ger eleverna möjlighet att tänka 

och reflektera själva. Dysthe (1996) menar att autentiska frågor ger en öppning för läraren att 

följa upp elevernas svar och ge respons. Detta kan vi koppla till hur, bland annat, Pedagog 3 

påstod sig ge respons på det eleverna sade, både i undervisningssituationer samt för att främja 

ett bättre socialt klimat i klassrummet. Detta hävdade även Pedagog 2 att hon gjorde. Vi kan 

efter genomförda intervjuer konstatera att Pedagog 3 samt Pedagog 2 förespråkade samma 

arbetssätt under sina intervjuer. 
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Dysthe (2003) påtalar likaså samtalet som något viktigt och centralt i undervisningen, då det 

stimulerar till aktivt deltagande. Palmér (2010) menar även hon att samtalet är viktigt i under-

visningen då hon skriver: ”Språket och den muntliga kommunikationen är en mycket viktigt 

resurs i lärandet, något vi människor använder för att förmedla information, bearbeta kunskap, 

förklara komplicerade processer, förhandla möjliga sätt att tolka vår omvärld samt ifrågasätta 

och kritiskt granska kunskapen”(s 10). Under intervjun med Pedagog 1 framhöll pedagogen 

samtalet som ett sätt att ge feedback. Vi upplever dock att hon var osäker på feedbackens 

egentliga innebörd. 

Grøvr Aukrst (2003) skriver att samtal i sin mest karakteristiska form består av: initiering (I) 

vanligen i form av en fråga från läraren, respons (R) elevens svar samt uppföljning, evalue-

ring eller feedback (E/F) genom att läraren utvecklar eller kommenterar elevens respons. Vi 

kan se denna samtalsstruktur som en dialog vilket Pedagog 4 lyfte fram som något väldigt 

viktigt i samband med feedback. 

I intervjuresultatet ser vi att tre av de fyra intervjupersonerna betonar relationer mellan lärare 

och elev som en grund för lärandet. Det stämmer väl överens med den sociokulturella teorin 

där man betonar interaktioner mellan lärare och elever som viktigt.  

6.1.2  Muntlig och skriftlig feedback 

Efter utförda intervjuer fann vi att samtliga pedagoger använde sig av någon form av feedback 

vid muntliga och skriftliga uppgifter. 

Pedagog 1 är den deltagare i denna studie som vi finner mest osäker på feedbackens positiva 

verkningar. Hon hävdade att det inte föll sig naturligt för henne att ge eleverna personlig 

feedback men samtidigt menade hon att feedback generellt sätt är viktigt för inlärningen. För 

oss förefaller pedagogens sätt att resonera som ett paradoxalt sätt att resonera. En av de fors-

kare som vi lyft fram och som förespråkar feedback är Hattie (2008), han betonar vikten av att 

läraren ger relevant feedback till eleverna för att de skall nå de uppsatta målen i skolan. 
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Vi fann att Pedagog 2, Pedagog 3 och Pedagog 4 använde sig av likartade metoder då de gav 

skriftlig feedback i sin undervisning. Dessa pedagoger gav eleverna korta skrivna kommenta-

rer vid återlämnandet av skriftliga uppgifter. Exempel på kommentarer var: Bra! Mycket bra! 

Bra skrivet! Ferguson (2009) kom i sin studie fram till att feedback i form av korta skriftliga 

kommentarer inte värderades högt av de studenter som deltog i hans studie. Vi tror dock att 

det är en skillnad mellan Fergusons (2009) studenter och de elever som denna studies peda-

goger undervisar. Ingen av de pedagoger vi intervjuat har hävdat att deras elever inte uppskat-

tat de korta kommentarerna, snarare tvärtom, då pedagogerna lyft fram att eleverna i deras 

klasser sett fram emot de korta kommentarerna och eventuella klistermärken. 

Alla pedagoger i vår studie sade sig använda någon form av muntlig feedback vid muntliga 

framställningar av elever. Då vi intervjuade Pedagog 3 uppmärksammade vi ett, enligt vår 

åsikt, bra exempel på muntlig feedback. Pedagogen uppgav att han vid muntliga framställ-

ningar gav eleverna konkreta kommentarer på det som var bra utfört, vad de förbättrat sedan 

förra framträdandet samt vad de kunde tänka på till nästa gång. Vi tycker att muntlig feedback 

som ges på detta sätt är positiv för eleven då den är konkret och utvecklande. Detta är även ett 

bra exempel på vad Hattie (2008) för fram i sin studie, då han skriver att feedback som ges 

skall vara relevant och leda vidare till något. Vi tolkar detta som att feedback som ges skall 

vara till nytta för elevens fortsatta lärande och inte bara ges utan ett tänkt syfte. 

De flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för framtiden lär vi oss genom samtal i situ-

erade sociala praktiker. Det sociokulturella perspektivet visar tydligt på att elevers vilja att 

lära beror på upplevelsen av meningsfullhet. Denna meningsfullhet tycker vi att samtliga av 

våra pedagoger verkar sträva efter att skapa i sin undervisning. Detta kan vi koppla till Dysthe 

(2003) då hon menar att det är avgörande för alla inom skolan att skapa en klasskultur där 

lärandet värdesätts av alla, inte bara utav läraren själv. 

6.1.3  Belöningssystem 

Vi har inte funnit någon diskussion kring belöningssystem i den litteratur vi tagit del av inför 

denna studie. Det är dock relevant, ur vår synpunkt, att lyfta fram belöningssystem som en del 

av feedback. Samtliga intervjuade pedagoger, i denna studie, hade någon gång under sitt yr-

kesverksamma liv kommit i kontakt med belöningssystem av olika slag. Under denna studie 

var det enbart Pedagog 2 som aktivt använde sig av belöningssystem och då med syftet att 

skapa ett bättre socialt klimat i klassrummet. 
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 Även Pedagog 3 använde sig tidigare av belöningssystem för bättre socialt klimat men ansåg 

till slut att eleverna belönades för sådant som anses vara normalt beteende i ett klassrum och 

slutade därför att använda sig av detta. Pedagog 1 och Pedagog 4 har även de använt sig av 

belöningssystem men använder det inte just nu.  

6.1.4  Effekter av feedback 

Detta samtalstema innehöll de frågor som vi upplevde att pedagogerna hade störst svårigheter 

att besvara. Efter utveckling av frågorna, från vår sida, svarade Pedagog 2 och Pedagog 4 att 

den syn de hade på lärandet innefattade vikten av att pedagogerna skapade en läromiljö där 

eleverna kände en trygghet i klassrummet och på sätt kunde tillägna sig kunskap. Detta är 

även något som Dysthe (2003) poängterar som väsentligt för skolan och pedagogerna att ska-

pa. Hon skriver att det är avgörande för skolan och lärarna att generera en läromiljö som sti-

mulerar eleverna till aktivt deltagande. Pedagog 1 och Pedagog 3 sade att eleverna lär sig bäst 

då de som pedagoger visar ett genuint intresse för det ämne som de lär ut. Detta är något som 

Hattie (2008) poängterar i sin studies slutsats. Han menar att pedagoger som är kapabla att 

tillhandahålla uppgifter som engagerar, utmanar och intresserar eleverna, är de som lyckas 

skapa bäst undervisningsklimat i klassrummet.  

Den sista frågan inom detta samtalstema löd: Kan du koppla den syn du har på lärande till hur 

du tänker om feedback? Tre av de intervjuade pedagogerna uppgav att de hade ett mål med 

sitt användande av feedback. Pedagog 4 hade som syfte med sitt användande av feedback att 

uppmuntra eleverna så att de kan ta till sig kunskap bättre. Han ansåg dock att det viktigaste 

var att lyfta en elev vars självförtroende kanske inte var så stort i ett ämne. Vi tycker att detta 

synsätt hänger ihop med det som Dysthe (2003) skriver; att elever måste få känslan av att bli 

accepterade som en individ som kan något och som en individ som kan betyda något för 

andra, exempelvis i klassrummet. 

Dysthe (2003) skriver att det sociokulturella perspektivet tydligt visar på att elevers vilja att 

lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, detta perspektiv på inlärning kan vi koppla till 

pedagogernas inställning till sina elevers lärande. 
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6.1.5 Slutsatser 

Under denna rubrik kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till i vår studie utifrån 

våra frågeställningar. 

 

 Vilka sorters feedback förekommer i undervisningen? 

 

Pedagogerna i vår studie använder sig alla, mer eller mindre, av feedback i undervisningen. 

Den vanligaste sortens feedback vi har funnit är den muntliga feedbacken i form av en kort 

kommentar som till exempel Bra jobbat! Denna form av feedback sker i många fall automa-

tiskt utan eftertanke från pedagogerna. En av pedagogerna förde fram att han önskade mer 

enskild tid med eleverna där han kunde ge dem mera konkret muntlig feedback. Två av peda-

gogerna förde även fram gruppfeedbacken som en form av muntlig feedback. Denna feedback 

används när en pedagog vill uppmärksamma hela klassens prestation, antingen positiv eller 

negativ.  

 

Den näst vanligaste formen av feedback, som vi upplever det, är den skriftliga. Exempel 

på denna sorts feedback är de korta kommentarer som pedagogerna ger på exempelvis skrift-

liga läxor och inlämningsuppgifter. En av pedagogerna satte även små klistermärken bredvid 

den skrivna kommentaren för att ytterligare uppmuntra eleven. 

 

Den sista formen av feedback som vi stött på i denna studie är den som ges i form av belöning 

då eleverna skött sig. Samtliga pedagoger var bekanta med denna belöningsform men endast 

en pedagog uppgav att hon använde sig av den. Övriga pedagoger ansåg inte att denna form 

av feedback var nödvändig i deras klasser. Pedagogerna förklarade att belöningssystem främst 

används och ges som motivation i klasser med en icke fungerande social struktur.  

 

Vi kan utifrån vårt teoretiska perspektiv se att dessa former av feedback och undervisningssi-

tuationer, vi presenterat ovan, kan ingå i det som Säljö (2000) lyfter fram som centralt i det 

sociokulturella perspektivet. Han skriver att det är viktigt att människor som ingår i situerade 

kommunikativa praktiker förmår att nyttja de olika språkliga och intellektuella redskap som 

de innehar då de argumenterar och kommunicerar med varandra. 
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 Vilka effekter har feedback på lärandet utifrån lärarens perspektiv? 

Pedagogerna angav att de effekter användandet av feedback har på inlärningen är flera. En av 

pedagogerna betonade vikten av att feedback skall göra det lustfyllda mer lustfyllt medan en 

annan pedagogerna påpekade att feedback skall användas för att motivera eleverna till fortsatt 

lärande. Feedback används även för att skapa trygghet och ett bättre klimat i klassrummet, 

vilket enligt pedagogerna, kan resultera i att eleverna utvecklas mer som individer och kan ta 

till sig kunskap bättre. Det är svårt att mäta effekterna av feedback men pedagogerna i vår 

studie använder sig av feedback för att nå, ovan presenterade, resultat i undervisningen. 

Vi anser att samtliga av våra teman visar på effekterna av feedback, då vi ser att feedback ges 

för att motivera eleverna, bringa ordning i klassen, stimulera till fortsatt lärande samt öka ele-

vernas självförtroende.  

Det sociokulturella perspektivet belyser starkt, som vi tidigare i denna uppsats fört fram, vär-

det av att människor med hjälp av varandra utvecklar och skapar kunskap. Detta är en av det 

sociokulturella perspektivets tidigaste förespråkare Lev Vygotskijs tankar. Vygotskij har in-

spirerat många av dagens språkdidaktiska forskare. 

6.1.6 Sammanfattning 

Utöver de två frågeställningar vi besvarat ovan har vi även funnit i denna studie, beträffande 

feedbackens betydelse, att tre av de fyra intervjuade pedagogerna menade att feedback var 

någonting de reflekterade över och använde sig av i sin undervisning. Den fjärde pedagogen 

menade att feedback i undervisningen var viktigt, men denne ansåg det inte för egen del, na-

turligt att ge feedback. Vi kan utifrån resultatet av denna studie inte dra en generell slutsats 

angående pedagogers användande av feedback men i urvalet av dessa pedagoger visade det 

sig att det finns en skillnad i tankar och utövande av feedback. 

6.2  Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer, vi formulerade gruppe-

rade frågor under fyra samtalsteman. I princip upplever vi att frågorna under samtalstema 

definition och samtalstema praktik, har fungerat bra.  
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Dock erfar vi att pedagogerna hade svårigheter att besvara de två frågorna under samtalstemat 

synsätt, då det gick att tolka frågorna på flera olika sätt, frågorna löd: Vilken syn har du på 

lärande? och: Kan du koppla denna syn till hur du tänker om feedback? Dessa frågor fick vi 

som intervjuare utveckla mer i samband med intervjun.  Det sista samtalstemat som vi rubri-

cerade utveckling upplevde vi som överflödigt, då informationen redan tidigare under inter-

vjun framkommit. De pedagoger vi intervjuat var positiva till studiens utformande och har, 

som vi uppfattat det, gett ärliga svar. 

Vi anser att valet med att genomföra en kvalitativ studie var det rätta för syftet med denna 

uppsats. Antalet intervjupersoner anser vi tillräckligt med tanke på studiens begränsade om-

fattning. Vår förhoppning i början av studien var att intervjua sammanlagt fyra pedagoger 

uppdelat på två olika skolor. Vi kontaktade till en början pedagoger som vi ej tidigare haft 

kontakt med, men ingen av dessa hade möjlighet att medverka i vår studie. Valet föll då på att 

kontakta pedagoger ur vår bekantskapskrets. Det föll sig så att tre av pedagogerna varit yrkes-

verksamma mindre än fem år medan den fjärde pedagogen arbetat i snart fyrtio år. Pedago-

gerna var även fördelade på fyra olika skolor varav två var mångkulturella. Dessa faktorer har 

vi inte tagit hänsyn till i vår studie och vi tror inte att de har påverkat resultatet i någon rikt-

ning, men vi kan inte vara helt säkra på det. Om vi haft mer tid till vårt förfogande hade vi 

kunnat intervjuat fler pedagoger och möjligen på så sätt fått ett annat resultat, i form av fler 

pedagogers åsikter och erfarenheter kring feedback. 

6.3  Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har det uppkommit ett antal nya frågor. Vi anser bland annat att man 

skulle behöva lägga in feedback i andra sammanhang för att få en djupare förståelse för feed-

back. Till exempel undersöka hur feedback används inom skolan som helhet. Forskningen 

skulle även kunna fokusera på feedback från elevernas perspektiv och erfarenheter. Till ex-

empel med frågeställningen: Vilken sorts feedback anser eleverna mest givande och relevant 

för sitt eget lärande?  
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Då vår studie varit begränsad i sin omfattning har vi valt att inte uppmärksamma och tolka 

frågeställningen utifrån kön och etnicitet. I vidare studier kan dessa aspekter vara intressanta 

att belysa. Ett exempel på en fråga som kan ställas är: Ges feedback olika mellan flickor och 

pojkar?  

 

Vi skulle, i framtiden, kunna tänka oss att vidga vår undersökning om feedback eller låta nå-

gon annan student eller forskare undersöka detta ytterligare i ett bredare perspektiv. 
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BILAGA 1 – Informationsbrev till skolorna 

Interaktion i klassrumsmiljö under undervisning i ämnet svenska 

 

Vi är två lärarstuderande som skriver en C-uppsats i pedagogik vid Örebro universitet.  

Vi skriver om interaktion och samtal i klassrumsmiljö under svenskundervisning. 

Vi vänder oss till er för att få möjlighet att observera en - två pedagoger i årskurs 2,3 eller 4 

under en lektion i svenska samt även intervjua denne eller dessa efter observationen. 

Vi uppskattar att samtalsintervjun kommer att ta 20-30 min. 

Vi kommer att genomföra ett antal observationer och intervjuer med pedagoger i ämnet 

svenska.  

De insamlade uppgifterna kommer endast att användas i forskningssyfte och intervjusvaren 

samt observationsanteckningarna kommer att förstöras efter analys. Vi lovar full konfidentia-

litet, vilket innebär att ni som informant är anonym samt att vi också kommer att exkludera 

vilken stad och skola ni är knuten till.  

Uppsatsen är en offentlig handling och kommer att publiceras efter godkännande. 

Vid eventuella frågor kan ni vända er till oss.  

Vi är mycket tacksamma om ni kan medverka i denna undersökning. 

 

Med vänlig hälsning  

Eleonora Meijer och Sofia Hamrén 

 

Kontakt 

Mobil:  

Eleonora ********** 

Sofia ********** 

Mail:  

**************@*******.se 

**************@*******.se 

 

 


