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Feedback i matematikklassrummet – En klassrumsstudie om vilka likheter och 
skillnader som finns i den feedback som ges till flickor respektive pojkar  

I den nuvarande läroplanen står det att alla som arbetar i skolan har ansvar att 
motverka de traditionella genusmönster som finns. Sedan länge har matematikämnet 
varit något som samhället anser är maskulint (Hyde, Lindberg, Linn, Ellis & 
Williams, 2008). De förväntningar vi har på flickor respektive pojkar kan leda till att 
vi bemöter dem olika på grund av deras genustillhörighet. En form av bemötande är 
feedback och elever får ta del av en stor mängd feedback dagligen. I denna uppsats 
undersöks hur feedback ges till flickor respektive pojkar i matematikämnet, med 
anledning av att se vilka skillnader och likheter som finns. Uppsatsen utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv samt Tunstall och Gipps (1996) kategorier av värderande 
och beskrivande feedback. Både en kvalitativ och kvantitativ metod har använts för 
att besvara studiens syfte. Underlaget till denna uppsats är observationer från 
matematiklektioner. Resultatet visar att läraren gav nästan dubbelt så mycket 
feedback till pojkar. Den feedback som gavs till pojkar kan också ge ökade 
möjligheter till lärande i matematik.  
Nyckelord: Matematik, genus, feedback, lärare, undervisning, sociokulturellt 
perspektiv 

Feedback in the mathematics classroom - A study regarding similarities and 
differences in feedback to girls and boys 

The current curriculum states that everybody working in schools are responsible 
to counteract the traditional gender patterns. Mathematics has under a long time 
been a masculine subject (Hyde, Lindberg, Linn, Ellis & Williams, 2008). We have 
expectations on girls respective boys and that can lead to that we treat them 
differently, just because of their gender identity. An example of treatment is feedback 
and pupils get a lot of feedback every day. This thesis examines how teachers give 
feedback to girls respective boys in mathematics, to see what differences and 
similarities exist. The thesis is based on a sociocultural perspective and Tunstall and 
Gipps (1996) categories of evaluative and descriptive feedback. Both a qualitative 
and a quantitative method have been used to answer the aim of the thesis. The results 
show that teachers gave almost twice as much feedback to boys than to girls. The 
feedback that was given to boys can result in a higher level of learning in 
mathematics.  
Kewords: Mathematics, gender, feedback, teacher, education, sociocultural 
perspective 
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INLEDNING 

Feedback tas emot i olika sammanhang under hela livet. Redan som små får 
vi höra att vi är duktiga när vi tar våra första steg, säger våra första ord eller ritar 
vår första teckning. Detta fortsätter sedan livet ut, både i skolan, på fritiden och i 
arbetslivet. Vi får alla feedback, oavsett gammal som ung. I skolan får elever 
ständigt feedback, både från lärare och andra elever. Elever behöver höra att de 
har gjort någonting bra för att få bekräftelse och vilja fortsätta att nå nya mål 
(Kluger och DeNisi, 1996). Pettersson (2011) menar att feedback är avgörande 
för eleven men feedback kan både vara gynnsam och icke gynnsam för elevens 
lärande. Eftersom olika former av feedback leder till olika förutsättningar för 
lärande är det relevant att undersöka vilken form av feedback elever egentligen 
ges. I denna studie kommer feedback som anses vara gynnsam samt icke 
gynnsam att undersökas och dessa är värderande feedback samt beskrivande 
feedback.   

Notthingham (2013) visar på fem positiva faktorer för undervisningen och 
för elevens lärande. Dessa faktorer har att göra med lärarens bemötande samt 
vilka förväntningar eleven och läraren har på eleven. En av dessa fem faktorer är 
feedback. Feedback förstås i detta arbete som en form av bemötande och 
forskning visar på att lärare bemöter flickor och pojkar i olika grad i skolan 
(Good & Findley, 1985; Tallberg Broman, 2002).  

  I läroplanen för grundskolan står att ett av lärarens alla uppdrag är att stärka 
eleverna till att de generellt ska ha viljan till lärande och ha tilltro till sin egen 
förmåga. I kursplanen för matematik står att eleven mer specifikt ska utveckla 
ett intresse för matematik samtidigt som hen har tilltro till sin egen förmåga 
inom matematik (Skolverket, 2011). Feedback kan leda till detta om den ges på 
rätt sätt. Lusten till lärande i matematik ökar när läraren ser eleven och ger hen 
adekvat feedback (Skolverket, 2003). Brookhart (2007) menar att feedback kan 
vara motiverande för många elever genom att de känner kontroll över sitt eget 
lärande.  

I matematik har många lärare åsikter om att pojkar är matematiska medan 
flickor inte är det (Robinson-Cimpian, Lubienski, Ganley & Copur-Gencturk, 
2014). Forskning som är över trettio år gammal visar att pojkar gavs mer 
feedback av matematiklärare än vad flickor gavs (Becker, 1981). Detta gör det 
intressant att studera om detta fenomen finns kvar än idag.  

Mot denna bakgrund är det viktigt att vi får kunskap om vilka genusmönster 
som syns i feedback i matematik för att vi lärare ska kunna bidra till att bryta 
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dem. Kombinationen av feedback i matematik till flickor respektive pojkar tycks 
alltså vara ett särskilt problemområde för skolans praktik. Det är lärarens 
uppdrag att ge feedback och samtidigt motverka traditionella genusmönster. För 
att få mer kunskap i vilken feedback som gynnar lärandet och hur denna ges till 
flickor respektive pojkar i matematikundervisningen är den här studien väsentlig.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärarens muntliga 
feedback till elever i matematik ur ett genusperspektiv, för att få insikt i om och 
i så fall hur läraren på ett systematiskt sätt skapar olika förutsättningar för pojkar 
respektive flickor att lära matematik. 

För att besvara syftet använder jag mig av dessa frågeställningar: 
• I vilken utsträckning ger läraren muntlig feedback till flickor respektive 

pojkar?  
• Vilken sorts muntlig feedback får flickor respektive pojkar av läraren?  
• Finns det några likheter och skillnader på den muntliga feedback som 

läraren ger till flickor respektive pojkar? 

Disposition 

Uppsatsen behandlar problemområdet feedback och hur lärare ger feedback i 
matematik till elever ur ett genusperspektiv. För att få en djupare förståelse i 
ämnet presenteras först en litteraturgenomgång bestående av de styrdokument 
och den tidigare forskning som rör ämnet. I nästkommande kapitel redogörs för 
studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa presenterar studiens teoretiska 
perspektiv på feedback, genus och jämställdhet och visar på den förståelse som 
studien utgår ifrån. Därefter följer ett kapitel där metoderna, urvalet och studiens 
genomförande beskrivs. Där presenteras och diskuteras också etiska 
överväganden samt studiens validitet och reliabilitet. Det är följt av ett kapitel 
där studiens resultat presenteras och analyseras. Därefter följer ett kapitel där 
studiens slutsatser redogörs. Uppsatsen avslutas med en diskussion av resultatet 
och det följs av ett avsnitt om förslag till vidare forskning inom ämnet. Kapitlet 
avslutas med en diskussion av studiens metodval.  

LITTERATURGENOMGÅNG 

Här nedan presenteras en litteraturgenomgång angående ämnena matematik, 
genus och feedback. Syftet är att ge en bakgrund till problemområdet bestående 
av styrdokument, statistik samt tidigare forskning som denna studie fokuserar på. 
I det första avsnittet presenteras styrdokument för att belysa de lagar och 
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förordningar som råder angående studiens syfte. I det andra avsnittet redogörs 
för vilken plats matematikämnet har i grundskolan. Det tredje avsnittet 
behandlar feedbackens roll i undervisningen och i det fjärde avsnittet 
presenteras flickor respektive pojkars situation i förhållande till matematik och 
feedback. Detta är en grund för att belysa vad tidigare forskning har kommit 
fram till inom ämnena flickor och pojkar i förhållande till matematik samt 
flickor och pojkar i relation till feedback. Slutligen sammanfattas 
litteraturgenomgången.   

Styrdokument 

Följande citat är ett utdrag ur läroplanen för grundskolan och där står:  
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 
och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är feminint och maskulint. Skolan har ett ansvar för 
att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8). 

Enligt utdraget ur läroplanen för grundskolan visar detta att det är lärarens 
ansvar att ge feedback till eleverna på samma grunder oavsett om eleven är 
flicka eller pojke (Skolverket, 2011). Vidare står i Diskrimineringslagen 3 Kap. 
14 § (SFS 2008:567) att det finns bestämmelser som har till ändamål att 
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller sexuell läggning. Detta gäller alltså att den feedback som läraren ger ska ge 
lika möjligheter till lärande oavsett om eleven är flicka eller pojke.  

Enligt Skollagen 1. Kap 5 § (SFS 2010:800) ska utbildningen utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 

Mot denna bakgrund är det alltså viktigt att ett genusperspektiv läggs på 
feedback i matematik eftersom vi måste vara medvetna om betydelsen av att 
undervisningen leder till lika möjligheter för alla elever. Därför kan denna studie 
förhoppningsvis ge bidrag till genusforskningen om hur lärare ger feedback till 
flickor och pojkar i matematik.  
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Feedback 

I detta avsnitt behandlas området feedback. Först presenteras vilken betydelse 
feedback kan ha för elevens lärande samt hur och när den bör ges. I det andra 
och i det tredje avsnittet presenteras vad tidigare forskning visat vara gynnsam 
feedback respektive icke gynnsam feedback. Slutligen presenteras en 
sammanfattning av dessa områden.  

Betydelsen av feedback  

Kluger och DeNisi (1996) hävdar att feedback inte alltid är positivt för 
elevens lärande. I deras sammanställning av forskningsartiklar framgår det att i 
62 procent av fallen var feedback positivt för individen medan i 38 procent av 
fallen var feedback negativt. Den feedback som inte lett till önskade effekter för 
lärandet har istället många gånger haft önskade psykologiska effekter. Alla 
behöver vi någon form av bekräftelse vilket vi får av feedback.  

Läraren måste veta när, hur och vilken sorts feedback som ska ges för att det 
ska leda till ett fortsatt lärande för eleven (Hattie & Timperley, 2007). Det finns 
både direkt och indirekt feedback. Shute (2008) menar att antingen sker 
feedback direkt när en elev har visat prestation eller efter en längre tid vilket 
kallas indirekt feedback. Det viktigaste är inte att få direkt eller indirekt 
feedback utan det viktigaste är att eleven får feedback. Samtidigt menar 
Brookhart (2008) att svaga elever är i extra stort behov av direkt feedback 
medan behovet inte är lika stort för starka elever. 

Det finns både skriftlig och muntlig feedback och enligt Hattie och 
Timperley (2007) är det centralt att eleverna får både formerna och även att de 
får frekvent feedback. Frekvent feedback innebär att feedbacken sker relativt 
ofta till eleven och integreras genomgående i undervisningen. Genom det kan 
eleverna vara uppdaterade i sitt lärande (Lundahl, 2011).  

Gynnsam feedback 

I detta avsnitt presenteras den feedback som är gynnsam för elevens 
fortsatta lärande.  

Det har visats att beskrivande feedback är särskilt gynnsamt för elevens 
lärande. En beskrivande feedback består inte av att läraren ger feedback i form 
av värderande karaktär utan istället visar vilket lärande som eleven har 
åstadkommit. Tidigare forskning visar att det är väldigt vanligt att lärare 
bekräftar elevers lösningar och svar genom att upprepa elevers lösningar och 
svar (Gipps, McCallum & Hargreaves, 2000). 
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Shute (2008) menar om feedback ska ha någon betydande effekt behöver 
den ha tydlig koppling till uppgiften och inte vara för abstrakt. Elever vill ha 
specifik feedback och feedback på varför någonting är fel (Belcheir, 1998). 
Informationsrik feedback är viktigt för eleven om den innehåller gedigna 
beskrivningar hur eleven ska komma vidare och förbättra sitt arbete (Lundahl, 
2011). 

Icke gynnsam feedback 

I detta avsnitt presenteras den feedback som inte har visat sig vara gynnsam 
för eleven men som många lärare ändå ger.   

Det har visats att den feedback som är av värderande karaktär inte är 
gynnsam för elevens lärande eftersom den leder till att eleven inte är aktiv i sitt 
eget matematiklärande (Björklund Boistrup, 2010). Många lärare anser dock att 
värderande feedback, såsom beröm och belöningar, behövs för att kunna ge 
beskrivande feedback. Berömmet måste däremot vara riktat mot innehållet. 
Lärare påpekar att belöningar kan sporra eleven och höja elevens självkänsla. 
Bestraffningar tror lärarna kan leda till att eleven inte utför samma negativa 
prestation igen (Gipps, McCallum & Hargreaves, 2000).  

Tunstall och Gipps (1996) hävdar att värderande feedback förekommer 
ibland men det är inte den feedback som dominerar i klassrummen. Björklund 
Boistrup (2010) hävdar istället att feedback i form av värderande karaktär, så 
som belöningar och bestraffningar nästintill aldrig förekommer i 
matematikklassrum. Feedback som består av beröm är vanligt förekommande 
medan feedback i form av missnöje förekommer sällan (Björklund Boistrup, 
2010). Beröm ges ofta till korrekta svar, för bra arbete, rätt metod, för att elever 
försöker och för att elever tänker självständigt (Gipps, McCallum & Hargreaves, 
2000).  

Sammanfattning av feedback  

Sammanfattningsvis är feedback något som sker dagligen i elevens skoldag. 
Det finns både muntlig, skriftlig, direkt och indirekt feedback. Det finns både 
feedback som gynnar elevens lärande och feedback som inte gynnas elevens 
lärande. Den feedback som gynnar elevens lärande är beskrivande och den 
feedback som däremot inte är gynnande för eleven är av värderande karaktär. 

Flickors respektive pojkars situation i matematik 

Detta avsnitt inleds med en presentation av aktuell statistik av flickors 
respektive pojkars kunskaper i matematik. För denna studie kan det vara 
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intressant att ha en bakgrund om flickors respektive pojkars kunskaper i 
matematik för att kunna jämföra dessa med den feedback de får av läraren. Jag 
har funderingar om den feedback flickor respektive pojkar får kan leda till ökat 
lärande och om de får olika former av feedback som kan leda till ökade 
kunskaper i matematik.  

Därefter görs en redogörelse för hur flickor respektive pojkar värderar sig 
själva i matematik. Detta kan vara av intresse eftersom den feedback som eleven 
får kan leda till att hen känner sig kompetent eller inte kompetent inom ämnet.  
Kan den feedback som ges göra att elever självvärderar sig annorlunda i 
matematik? Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning samt vilken 
form av feedback eleverna får. Om flickor respektive pojkar får olika form av 
feedback kan detta troligen leda till att de självvärderar sig annorlunda i 
matematik.  

Efter det presenteras vilka åsikter lärare har om flickor respektive pojkar i 
matematikämnet. Det eftersom den åsikten läraren har kan leda till att hen väljer 
medvetet eller omedvetet att ge olika feedback till flickor respektive pojkar.  

Sedan redogörs det för talutrymmet och den uppmärksamhet som flickor 
respektive pojkar får överlag i klassrummet. Om fallet är att flickorna eller 
pojkarna ges mer av talutrymmet får de också mer möjligheter till mer feedback 
av läraren. Det är också av intresse eftersom denna studie behandlar i vilken 
grad lärare ger feedback till flickor respektive pojkar och därmed kan jag mot 
tidigare studier diskutera om det är någon av flickorna eller pojkarna som ges 
mer feedback.  

Slutligen presenteras en sammanfattning av dessa områden.  

Kunskaper i matematik  

Det ämne som eleverna tycker är viktigast i skolan är matematik tillsammans 
med ämnena svenska och engelska. Det är cirka 79 procent av eleverna i 
grundskolan som anser att matematik är ett ganska viktigt eller ett mycket 
viktigt ämne och att de kommer ha nytta av matematik i framtiden. Det är 
framförallt flickor som tycker att det är viktigt. Endast hälften av alla 
grundskoleelever anser dock att matematik är ett roligt ämne. Pojkar anser att 
matematik är roligare i högre utsträckning än vad flickor gör (Skolverket, 2004).  

De betyg som eleverna fick i matematik i årskurs 6 år 2015 skiljer sig mellan 
flickor respektive pojkar. Det är fler flickor än pojkar som har betygen A, B och 
C. Ungefär lika många flickor som pojkar har betyget D, medan det är fler 
pojkar som har betygen E och F. Det är också fler pojkar än flickor som inte 
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innehar något betyg alls i matematik fastän denna marginal är mycket låg 
(Skolverket, 2015).  

Sammanfattningsvis kan sägas att fler flickor har bättre betyg och anser att 
matematik är viktigt medan det är fler pojkar som tycker att matematik är roligt.  

Flickors respektive pojkars självvärdering i matematik  

Historiskt sett har matematik varit ett ämne som pojkar ska ägna sig åt (Hyde, 
Lindberg, Linn, Ellis & Williams, 2008). Stereotypiskt sett ska flickor vara 
dåliga på matematik medan pojkar ska vara bra (Nosek, Banjani & Greenwald, 
2002). Eftersom matematik är något som anses vara manligt har flickor svårare 
att känna att de är duktiga och bekväma med matematik i den grad som pojkar 
gör (Mendick, 2005).  

Flickor har sedan 1970-talet sämre attityder till matematik än vad pojkar har 
(Imsen, 2006). Flera studier visar också på att flickor undervärderar sin förmåga 
i matematik (Atweh & Cooper, 1995; Belcheir, 1998; Frenzel, Pekrun & Goetz, 
2007; Räty, Kasanen, Kiidkinen, Nykky & Atjonen, 2007). Belcheir (1998) 
hävdar samtidigt att flickor rankar sina kunskaper högre i alla ämnen förutom 
när de rankar sina kunskaper i matematik. Bench, Lench, Liew, Miner och 
Flores (2015) menar istället att flickor inte undervärderar sig utan det är snarare 
pojkar som övervärderar sig själva i matematik.  

Lärares åsikter om flickors respektive pojkars kunskaper i matematik 

Både lärare och föräldrar anser att flickor arbetar hårdare än pojkar, rent 
generellt i skolan, för att nå framgångar. De anser också att pojkar är 
intelligentare än flickor (Geist, 2010). Lärare anser att elever beroende på om de 
är flickor eller pojkar har olika inlärningsförmåga i olika ämnen. Pojkar har 
bättre inlärningsförmåga i matematik- och naturorienterande ämnen medan 
flickor har bättre inlärningsförmåga i humanioraämnen (Berekashvili, 2012). 
Lärare beskriver underpresterande elever som uttråkade pojkar men som är 
intelligenta. Högpresterande elever är ofta flickor som är ambitiösa studerar 
mycket men som inte tycks vara särskilt intelligenta (Jones & Myhill, 2004).  

Lärare undervärderar flickors kunskaper i matematik (Robinson-Cimpian, 
Theule Lubienski, Ganley & Copur-Gencturk, 2014). Lärare anser att flickor är 
mindre utforskande och innovativa än pojkar i matematik, redan i mycket tidig 
ålder (Walkerdine, 1998). Berekasvili (2012) hävdar att flickor förväntas vara 
tysta och korrekta medan pojkar förväntas tänka självständigt och våga prova 
och uttrycka sina idéer. 
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Utifrån ovanstående kan sammanfattas att lärare anser att flickor och pojkar 
kan tillägna sig matematikämnet på olika sätt. Lärare ser det som att flickor 
arbetar hårt men att pojkar är mer matematiska än flickor. Detta kan leda till att 
flickor får dåligt självförtroende i matematik (Hyde, Lindberg, Linn, Ellis & 
Williams, 2008). Forskning visar att positiv feedback får flickor att känna sig 
duktiga i matematik, vilket ökar intresset för att arbeta inom matematik (Atweh 
& Cooper, 1995). 

Lärares uppmärksamhet till flickor respektive pojkar  

Flickor och pojkar tilltalas ofta på olika sätt och får ofta olika form av 
uppmärksamhet i klassrummet (Tallberg Broman, 2002). Lärare ger mycket mer 
uppmärksamhet till pojkar än till flickor i skolan (Gulbrandsen, 1994; Sadker & 
Sadker, 1995). De ger uppmärksamhet i högre grad till pojkar genom att 
diskutera med dem, kritisera dem och berömma dem (Sadker & Sadker, 1995). 
Molloy (1987) gjorde en studie genom att ge lika mycket tid och 
uppmärksamhet till flickor och pojkar i klassrummet. Hon valde att varannan 
gång rikta sig till flickor och varannan gång rikta sig till pojkar. Detta ledde till 
att pojkarna tyckte de fick alldeles för lite tid och flickorna uttryckte det som att 
de fick för mycket tid och att pojkarna blev sura på flickorna.   

Tidigare studier visar att feedback mellan pojkar och flickor skiljer sig. 
Pojkar får i mycket högre grad feedback av lärare, både positiv och negativ 
(Good & Findley, 1985). Jones och Dindia (2004) hävdar också att pojkar 
fortfarande får mycket mer feedback av läraren. De får mer beröm, mer kritik, 
fler rättelser, fler specifika och användbara kommentarer. Tallberg Broman 
(2002) menar också att flickor och pojkar tilltalas på olika sätt och får olika 
form av uppmärksamhet i klassrummet. Sammanlagt får flickor, från förskolan 
till universitetet, 1800 färre timmar uppmärksamhet och undervisning än vad 
pojkar får (Sadker, Sadker & Klein, 1991).   

Något som också är skillnad på är vem som har talutrymmet i klassrummet. 
Forskning visar på 2/3-principen. Den menar på att lärare står för 2/3 av 
talutrymmet i klassrummet, av de resterande 1/3 får pojkar 2/3 medan flickor får 
1/3 (Einarsson & Hultman, 1984; Graf, Helmaotter & Ruben, 1995; 
Gulbrandsen, 1994; Molloy, 1992). Senare studier (Holm, 2008; Öhrn, 2002) 
visar också på att det är pojkar som dominerar i klassrummet, efter läraren.  

Det har alltså framkommit att det är pojkarna som pratar mest av eleverna 
och lärare ger överlag mer uppmärksamhet till pojkar. Flickor är däremot tystare 
och får inte lika mycket uppmärksamhet av lärare. Det leder till att flickor kan få 
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det svårare att ha inflytande i sin egen undervisning och sitt eget lärande (SOU 
2009:64). Många lärare är omedvetna om att de gör skillnad på flickor och 
pojkar. Det leder till att genusmönster fortsätter att reproduceras i skolan 
(Tallberg Broman, 2002). 

Sammanfattning av flickors respektive pojkars situation i matematik  

Sammanfattningsvis är det flickor som uppnår bäst betyg i matematik men 
troligtvis undervärderar de sig själva. Pojkar är däremot sämre på matematik 
men tycker det är roligare och en del forskare tror att de övervärderar sig själva. 
Matematik är något som samhället anser är manligt och många lärare anser 
också att pojkar är matematiska medan flickor inte är det. I klassrummet får 
pojkar den största delen av uppmärksamheten av läraren. De får både mer 
feedback av läraren men också möjlighet att prata mer än flickorna.   

Sammanfattning av litteraturgenomgång   

Här görs en sammanfattning litteraturgenomgången. Styrdokumenten visar 
att alla som arbetar i skolan i skolan ska verka för att alla elever ska få samma 
rättigheter och möjligheter till lärande oavsett om de är flickor eller pojkar.   

Det har framkommit att det finns olika sorters feedback och den feedback 
som gynnar lärandet är den beskrivande. Elever måste så höra var de befinner 
sig, vilka mål som ska nås och hur elever ska nå dessa mål. Får flickor eller 
pojkar mer feedback av beskrivande karaktär som ökar möjligheter till lärande? 
Detta är av intresse att undersöka för att se om det är så att flickor eller pojkar 
ges ökade möjligheter till lärande.  

Enligt statistiken har flickor generellt bättre betyg än pojkar i matematik. 
Samtidigt är det flickor som undervärderar sig i matematik medan pojkarna 
anser att matematik är ett roligt ämne. Hur kan detta komma sig? Den tidigare 
forskningen visar att matematik är ett ämne som anses vara maskulint och det är 
pojkar som anses vara matematiska. Det är också pojkarna som får den mesta av 
feedbacken från läraren och ges mer utrymme i klassrummet.  

I litteraturgenomgången har det inte hittats några studier som behandlar det 
område som denna studie gör. Syftet med denna studie är att undersöka en 
matematiklärares muntliga feedback till elever ur ett genusperspektiv. Som 
komplement till den tidigare forskningen kan denna studie leda till ytterligare 
insikter om vilken feedback som ges till flickor respektive pojkar i matematik i 
lägre åldrar. Denna studie är väsentlig då det inte finns mycket studier inom 
områdena feedback, matematik och genus vilket denna studie kan komplettera 
med. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel behandlas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 
för studien. I första avsnittet presenteras hur feedback står i relation till denna 
studie och ur vilken utgångspunkt studien tar från feedback. Sedan presenteras 
det sociokulturella perspektivet och hur det står i relation till feedback. Därefter 
presenteras genusteori och jämställdhetsbegreppet och hur de är kopplade till 
denna studie. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens 
utgångspunkter.  

Feedback 

I denna studie definieras feedback som information som ges till någon som 
har presterat något eller visat förståelse för något (Hattie & Timperley, 2007). 
Det är också när eleven inte har presterat eller inte har visat förståelse.   

Feedback kan antingen ske från lärare till elev, från elev till lärare, från elev 
till elev eller att eleven ger feedback till sig själv. Feedback kan ske muntligt 
eller skriftligt, direkt eller indirekt (Björklund Boistrup, 2010). I denna studie 
kommer den direkta muntliga feedbacken från lärare till elev att behandlas. 

Jag väljer genomgående att använda mig av begreppet feedback i denna 
studie. Den svenska översättningen för feedback är återkoppling vilket kan stå i 
de svenska studierna som har behandlats. För att få en entydig bild väljer jag 
endast att använda mig av begreppet feedback. 

Värderande feedback vs. Beskrivande feedback  

Black och William (1998) skriver att feedback ska få eleven vidare i sitt 
lärande. Feedback ska dels belysa vad som eleven gjort bra men också hur 
eleven bör fortsätta att arbeta för att komma vidare i sitt lärande (Black & 
Harrison, 1998). Viss feedback leder till att eleven blir inbjuden och därmed 
engagerad i sin egen matematikundervisning. Annan feedback leder däremot till 
att eleven inte blir inbjuden och är då inte aktiv och engagerad i sitt eget 
matematikärande (Björklund Boistrup 2013). Utifrån tidigare forskning belystes 
att det är den beskrivande feedbacken som gynnar elevens lärande medan den 
värderande feedbacken inte gynnar lärandet avsevärt (Gipps, McCallum & 
Hargreaves, 2000; Lundahl, 2011). Därför kommer denna studie att behandla 
begreppen värderande och beskrivande feedback. Dessa begrepp är relevanta 
eftersom denna studies syfte är att undersöka om flickor respektive pojkar får 
samma sorts feedback och vilka likheter samt skillnader som finns. 
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För att på djupet kunna undersöka och analysera värderande och beskrivande 
feedback har jag tagit utgångspunkt från Tunstall och Gipps (1996) kategorier 
av värderande och beskrivande feedback. Dessa kategorier används i syfte att 
belysa vilken form av feedback som ges till flickor respektive pojkar och om 
fallet är att flickor eller pojkar får någon form av feedback i högre grad. Här 
nedan presenteras begreppen närmre och vad för feedback de olika kategorierna 
innehåller.  

Värderande feedback 

Det finns två olika former av värderande feedback. Tunstall och Gipps 
(1996) gör skillnad på negativt värderande feedback och positivt värderande 
feedback. Negativt värderande feedback kan tas i uttryck som bestraffningar, 
visat missnöje eller negativa uttryck (Tunstall & Gipps, 1996). Positivt 
värderande feedback beskriver hur bra någonting är och det kan vara i form av 
belöningar, positiva uttryck eller beröm (Tunstall & Gipps, 1996).  

Beskrivande feedback 

Beskrivande feedback kan delas upp i två kategorier; ena är feedback på 
prestationer och den andra är feedback på förändring av prestationer. Feedback 
på prestationer kan vara att läraren tydliggör elevens kunnande, beskriver och 
sammanfattar det kunnande som eleven visat samt specifikt beröm vilket 
innebär beröm som är integrerat med den beskrivande feedbacken (Tunstall & 
Gipps, 1996). När läraren ger feedback på förändring av prestationer kan läraren 
visa vilka möjliga förbättringar eleven kan genomföra. Det kan också vara att 
läraren korrigerar felaktigheter eller ger eleven mer utrymme till övning. Målet 
är att få eleven vidare i sitt lärande och läraren kan ge olika strategier som 
eleven kan använda sig av (Tunstall & Gipps, 1996). 

Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att 
kunskap skapas mellan människor och miljön. Kunskap är således inte något 
som skapas i människor utan som skapas mellan människor genom interaktion 
och kommunikation med andra (Säljö, 2012). Här nedan redogörs för två viktiga 
aspekter i det sociokulturella perspektivet vilka är språkets betydelse och den 
proximala utvecklingszonen. Till sist förs en diskussion hur perspektivet står i 
relation till feedback.   
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Språkets betydelse  

Människor använder olika redskap för att förstå omvärlden och hur vi ska 
agera i den vilket också kallas för mediering (Säljö, 2012). Det viktigaste 
redskapet menar Vygotskij (1994) är språket. Genom språket och i 
kommunikation med andra kan vi uttrycka oss, skapa en gemensam förståelse 
samt förstå och organisera vår omvärld. Således finns språket både inom oss 
men också mellan oss människor. Det språket inom oss är våra tankar medan det 
är språket mellan oss människor är kommunikationen. Det är genom 
kommunikationen som våra tankar formas (Säljö, 2012).  

Den proximala utvecklingszonen   

Inom det sociokulturella perspektivet menas det att människan är under 
ständig utveckling. När vi har lärt oss någonting är vi också påväg att lära oss 
någonting nytt. Den proximala utvecklingszonen innebär att när en person är 
påväg att lära sig någonting nytt men klarar inte av det på egen hand utan 
behöver en mer kompetent person för att ta sig vidare i sitt lärande, förslagsvis 
en lärare. Det som är viktigt är att det inte är den kompetenta personen som ska 
göra arbetet utan det är personen som är i utvecklingszonen som måste själv ha 
viljan att utvecklas och vilja ta till sig nya kunskaper. Genom det måste den 
kompetenta personen ha goda kunskaper om personen för att kunna vägleda hen 
vidare i hens lärande (Säljö, 2012). Inom denna teori har alltså både lärare och 
föräldrar en viktig roll för elevens utveckling eftersom de är mer kompetenta 
eller mer avancerade i sitt tänkande (Woolfolk & Karlberg, 2015). Hattie (2009) 
hävdar att det är viktigt att läraren skapar förutsättningar för lärande.  

Det sociokulturella perspektivet kopplat till feedback   

Feedback syftar till att minska avståndet mellan elevens nuvarande kunskaper 
och kommande kunskaper (Hattie & Timperley, 2007). I det sociokulturella 
perspektivet kan detta kopplas samman med den proximala utvecklingszonen, 
då eleven behöver någon med mer kompetens för att komma vidare i sitt lärande 
(Säljö, 2012). Genom språket och genom kommunikationen med andra kan 
alltså feedback leda till att eleven kan tillägna sig de nya kunskaperna. Eftersom 
kommunikation också leder till högre kognitiva processer hos eleven, alltså 
förmågan att uppfatta, bearbeta, lagra eller återge information (Säljö, 2012), är 
det också viktigt att läraren kommunicerar med eleven, vilken hen gör i form av 
feedback. Läraren måste möjliggöra för kommunikation för att lärande hos 
eleven ska öka och genom feedback kan läraren leda eleven till nya kunskaper.  
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Genusperspektiv 

Kön brukar ses som det biologiska könet medan genus brukar ses som det 
sociala könet (Hirdman, 2001). Genus betyder således att det är en social 
konstruktion som inte ska kopplas samman med det biologiska (Olofsson, 2007). 
Genusbias är olika synsätt vi har på femininitet och maskulinitet och som ofta 
gynnar ett genus framför det andra. Detta är något som förändras över tid och 
vad som anses vara feminint respektive maskulint är något som bestäms utifrån 
historiska, sociala och kulturella normer (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Hirdman (2001) menar att det finns ett genuskontrakt vilket betyder att det 
finns oskrivna regler om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Det 
finns olika historiska, kulturella och sociala aspekter på hur flickor och pojkar 
bör se ut och hur de bör bete sig. Våra beteenden och egenskaper är inte 
biologiskt betingande utan socialt konstruerade (Tallberg Broman, 2002). 

Studien utgår från ett genusperspektiv vilket innebär att jag som forskare 
undersöker flickors respektive pojkars sociala och kulturella villkor. 
Anledningen till att jag väljer att ha ett genusperspektiv på studien är dels för att 
belysa genusforskningens utveckling och dels eftersom att tidigare forskning 
visar att det görs skillnad på flickor och pojkar i skolan. Något som är viktigt att 
ha i beaktande är att forskare som har ett genusperspektiv på sin forskning inte 
vill döma någon, forskaren vill istället synliggöra genusmönster och lära sig av 
situationen för att kunna öka sina kunskaper inom området (Svaleryd, 2003).  
Detta är något som jag väljer att belysa eftersom jag inte vill döma den lärare 
som jag observerar utan snarare synliggöra de normer som råder i klassrummet 
angående feedback i matematikundervisningen. 

I avsnittet om tidigare forskning belystes att lärare har olika åsikter om 
flickor och pojkar och matematik men också att flickor och pojkar blir bemötta 
olika i skolan. Detta gör det högst aktuellt att fortsätta bedriva genusforskning 
inom skolan för att belysa hur lärare bemöter flickor respektive pojkar. Denna 
studie kan förhoppningsvis ge ytterligare insikter i hur lärare ger feedback till 
flickor respektive pojkar i matematikundervisning.  

Jämställdhet  

Studien utgår ifrån ett jämställdshetsperspektiv vilket innebär att jag 
undersöker om det är jämställt angående feedback i matematikundervisningen. 
Jämställdhet betyder att det ska vara samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter för flickor som pojkar (Statistiska centralbyrån, 2014). Något som 
är viktigt att ha i beaktande är att jämställdhet inte innebär att vi ska forma 
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flickor och pojkar till att bli likadana. Det handlar däremot om att flickor och 
pojkar ska få samma förutsättningar till att skapa sin egen genustillhörighet 
(SOU 2009:64).  

Jämställdhet kan delas upp i två perspektiv, det kvantitativa perspektivet och 
det kvalitativa perspektivet. Det kvantitativa perspektivet innebär att det 
procentuellt sett ska vara en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. För att 
det ska räknas som kvantitativt jämställt ska varken flickor eller pojkar 
överskrida 60 procent. Det kvalitativa perspektivet innebär däremot att både 
flickors och pojkars kunskaper, åsikter och erfarenheter ska tillvaratas i lika hög 
grad och få samma möjligheter att påverka utvecklingen i samhället. För att 
något ska räknas som jämställt ska både perspektiven vara uppfyllda (Statistiska 
centralbyrån, 2014).  

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

Här presenteras en sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter. 
Studien tar utgångspunkt i begreppen värderande och beskrivande feedback. 
Värderande är den feedback som inte gynnar lärandet avsevärt medan 
beskrivande feedback gynnar lärandet.  Den lärandeteori som studien har som 
utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 
perspektivet innebär att kunskap skapas i samspel med andra genom 
kommunikation och är väldigt relevant i förhållande till feedback. Studien utgår 
också från ett genusperspektiv vilket i denna studie innebär att jag kommer 
belysa vilka skillnader och likheter som finns på den feedback som ges till 
flickor respektive pojkar. På studien läggs också ett jämställdhetsperspektiv 
vilket betyder att flickor och pojkar ska få samma rättigheter och möjligheter. 

METOD 

I detta kapitel presenteras att studien utgår både från en kvantitativ och en 
kvalitativ metod. Jag redogör för hur jag använt mig av observationer och vilket 
urval som gjorts samt studiens analysmetoder. De forskningsetiska principer 
som jag har uppfyllt i studien presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion 
av studiens validitet och reliabilitet.  

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Syftet med studien är att undersöka lärarens muntliga feedback till flickor 
respektive pojkar i matematikundervisningen. För att besvara syftet kommer jag 
dels att undersöka i vilken utsträckning läraren ger muntlig feedback till flickor 
respektive pojkar, dels vilken form av feedback läraren ger till flickor respektive 
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pojkar samt om det finns några likheter och skillnader i den feedback som ges 
till flickor respektive pojkar. Detta gör att både en kvantitativ metod och en 
kvalitativ metod krävs i studien för att kunna besvara syftet.  

När en studie har en kvantitativ metod betyder det att studiens resultat är 
mätbart och resultatet kan sammanställas i siffror (Bryman, 2011). Den 
kvantitativa metoden tar utgångspunkt i frågeställningen: I vilken utsträckning 
ger läraren feedback till flickor respektive pojkar? Det eftersom lärarens 
feedback till elever kommer att räknas och det blir ett mätbart resultat som 
kommer att sammanställas i siffror.  

Den kvalitativa metoden tar utgångspunkt i den andra frågeställningen och 
den tredje frågeställningen: Vilken sorts feedback får flickor respektive pojkar 
av läraren? Finns det några likheter och skillnader på den muntliga feedback 
som läraren ger till flickor respektive pojkar? Detta undersöks genom att jag 
som forskare tolkar och försöker förstå (Bryman, 2011) vilken feedback som 
läraren ger till flickor respektive pojkar. 

Fallstudie  

För att förstå genus i relation till feedback använder jag mig av en fallstudie. 
Denna fallstudie görs på en lärare och två elevgrupper för att finna mönster i den 
feedback som ges till flickor respektive pojkar. Bryman (2011) menar att 
fallstudier är bra då forskaren vill göra en intensiv och detaljerad granskning av 
ett fall. Detta är något som passar denna studie eftersom jag noggrant granskar 
den feedback som ges. Vidare i enlighet med Bryman (2011) är det forskarens 
mål att belysa fallet och mitt mål är att belysa hur feedback ges till flickor 
respektive pojkar.   

Observationer  

Studien utgår från icke-deltagande, strukturerade observationer. Icke-
deltagande observationer menas med att jag som observatör håller mig i 
bakgrunden och inte interagerar med det som observeras. Strukturerade 
observationer innebär att olika uttalade och fasta regler används vid 
observationen. Dessa regler hjälper mig som observatör för att jag genom dem 
vet vad jag ska observera (Bryman, 2011). Dessa regler utformas i ett 
observationsschema (se Bilaga 1). Hur observationsschemat är utformat och 
uppbyggt presenteras i nästa avsnitt.  

Jag väljer att göra icke-deltagande observationer eftersom det leder till att 
jag kan studera lärare och elever på ett neutralt sätt där jag inte påverkar miljön i 
lika hög grad som vid deltagande observationer eller intervjuer. Om jag hade 
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deltagit hade även jag själv blivit en del av empirin. Om jag också hade deltagit 
i studien hade det blivit svårt för mig att föra frekventa fältanteckningar 
(Bryman, 2011). 

Johansson och Svedner (2010) menar att vid observationer är det viktiga 
händelser och inte helheten som studeras. Detta är något jag tar fasta på och det 
är bara när läraren ger muntlig feedback som observeras. Vidare görs ett 
fokuserat urval vilket betyder att en viss individ observeras under en bestämd tid 
och att jag som observatör undersöker förekomsten av ett visst beteende som 
finns i observationsschemat (Martin & Bateson, 2007). I denna studie är det 
fokuserade urvalet när läraren ger feedback till flickor respektive pojkar i 
matematik. Detta är relevant eftersom syftet är att undersöka förekomsten av 
feedback som läraren ger till flickor respektive pojkar samt vilken form av 
feedback som flickor respektive pojkar får och om det finns likheter och 
skillnader i den feedback som ges. Det observationsschema (se Bilaga 1) som 
jag stödjer mig mot gör att jag endast observerar det som är syftet med studien, 
att räkna hur ofta läraren ger muntlig feedback till flickor och pojkar, vad 
läraren ger för muntlig feedback samt vilka likheter och skillnader som finns i 
den muntliga feedback som läraren ger. Eleverna kommer även de att bli 
observerade eftersom att feedback kan ges i ett samtal mellan elev och lärare.  

Jag använder mig dels av staketräkning som betyder att streckmarkering 
görs (Johansson & Svedner, 2010). Detta görs när jag observerar när läraren ger 
muntlig feedback till flickor respektive pojkar. Jag markerar med ett streck varje 
gång läraren ger muntlig feedback till en flicka eller en pojke samt vilken form 
av feedback som ges. De olika formerna av feedback är värderande och 
beskrivande feedback samt olika underkategorier till dessa; positivt värderande, 
negativt värderande, beskrivande feedback på prestationer samt beskrivande 
feedback på förändring av prestationer.   

Observationsschema  

För att kunna beskriva vilken feedback som ges till elever har ett 
observationsschema utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar, 
tidigare forskning samt det teoretiska ramverket. Jag har tagit inspiration och 
utformat mitt observationsschema (se Bilaga 1) utifrån Tunstall och Gipps 
(1996) kategorier av feedback. Inspiration har också tagits från 
Skolinspektionens (2015) observationsschema. Observationsschemat behandlar 
vilken feedback som gynnar lärandet, den beskrivande, och den feedback som 
inte direkt gynnar lärandet, den värderande (Tunstall & Gipps, 1996). Schemat 
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är utformat utifrån fyra olika sorters feedback som läraren kan ge till eleverna. 
Dessa är positivt värderande feedback, negativt värderande feedback, 
beskrivande feedback på prestationer samt beskrivande feedback på förändring 
av prestationer. Dessa har använts då de tydligt visar på vilka som gynnar 
lärandet och vilka som inte gynnar lärandet. I observationsschemat står också 
vad innehållet i de olika kategorierna. Negativt värderande feedback är när 
läraren ger bestraffningar, visar missnöje eller i form av negativa uttryck. 
Positivt värderande feedback är beröm, belöningar eller positiva uttryck. 
Beskrivande feedback på prestationer är att läraren tydliggör elevens kunnande, 
beskriver det kunnande eleven visat eller specifikt beröm. Beskrivande feedback 
på förändring av prestationer är när läraren visar eleven hur hen kan göra 
förbättringar, korrigerar felaktigheter, ger utrymme till mer övning eller 
tillhandahåller eleven olika strategier (Tunstall & Gipps, 1996).  

I observationsschemat har även det kvantitativa och det kvalitativa 
jämställdshetsperspektivet tagits i beaktande. Jämställdshetsperspektivet har 
lagts på observationsschemat genom att dela upp eleverna i flickor respektive 
pojkar för att kunna analysera vem som får vilken sorts feedback samt i vilken 
utsträckning. Det kvantitativa jämställdhetsperspektivet undersöks genom att jag 
undersöker om läraren ger lika mycket feedback till flickor som pojkar. Detta 
resultat kommer jag fram till genom att jag drar ett streck för varje gång läraren 
ger feedback till en flicka eller att jag drar ett streck för varje gång läraren ger 
feedback till en pojke. Det kvalitativa jämställdhetsperspektivet kommer att 
undersökas genom att undersöka om läraren ger samma sorts feedback till 
flickor som pojkar. Detta görs genom att jag antecknar vilken form av feedback 
som läraren ger till flickor respektive pojkar. 

Urval 

Jag har medvetet valt ut en skola, en lärare och två klasser som är lämpliga 
för min studies syfte och frågeställningar. Det gör att jag gör ett syftesriktat 
urval där en specifik grupp används till fallstudien (Larsen, 2009). Skolan är 
lämplig eftersom det är en grundskola med elever i lägre åldrar. Läraren är 
lämplig eftersom hen är utbildad lärare för yngre åldrar i matematik, har 
lärarlegitimation och känner eleverna väl. Klasserna är lämpliga eftersom det 
finns både flickor och pojkar i dem och eleverna är i lägre åldrar.  

Jag kontaktade en skola jag aldrig besökt och därmed aldrig träffat 
klasserna. Det för att jag som observatör ville ha så lite information om eleverna 
och läraren som möjligt. Jag ville studera utifrån ett genusperspektiv och om jag 
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skulle känt eleverna och läraren hade det förmodligen kunnat leda till att jag 
drog in andra slutsatser vid observationerna.  

Urvalet i denna studie är en lärare som vid observationerna är 27 år gammal 
och tog lärarexamen för två och ett halvt år sedan. Sedan examen har hen arbetat 
på den skola jag varit och observerat på. Något som är intressant med läraren är 
att innan jag berättade om studien för hen fick jag reda på att hen är 
genusintresserad. Detta gör studien mer intressant eftersom en sådan lärare inte 
borde göra någon större skillnad på flickor och pojkar, men hur ser det 
egentligen ut?  

Urvalet består också av två klasser i lägre åldrar. Eleverna är mellan nio till 
tio år gamla. Dessa två klasser har läraren undervisat sedan hen började sin 
lärarkarriär på skolan. Ena klassen består av 17 elever med 7 flickor och 10 
pojkar. Denna klass benämns A i denna studie. Den andra klassen består av 14 
elever med 9 flickor och 5 pojkar. Denna klass benämns som B i denna studie.  

Genomförande av observationer 

I denna studie har en lärare och två klasser observerats. Klass A observerades 
under två matematiklektioner och klass B observerades under en 
matematiklektion. Lektionerna var vardera cirka 50 minuter långa.  

I klassrummet var det bänkar som stod utplacerade en och en. Dessa bänkar 
var placerade framåt mot tavlan och mot lärarens bord. I klass A var pojkarna 
placerade vid bänkarna längst fram och längst bak, flickorna var placerade i 
mitten. I klass B, satt eleverna sig bara som de kom in i klassrummet eftersom 
det inte var deras ordinarie klassrum. Elevernas skolmaterial fanns längst 
väggen i deras lådor. När jag besökte eleverna och läraren hade de precis 
genomfört nationella prov i matematik.   

Min roll under observationerna  

När jag besökte klasserna inleddes lektionerna med att jag presenterade mig 
själv. Eleverna hade god kännedom om vem jag var och varför jag var där. Det 
eftersom jag hade skickat ut information innan till elever och vårdnadshavare 
om min studie och min närvaro i klasserna (se Bilaga 2). Jag presenterade mig 
ändå och berättade i korta drag om studien. Det märktes att eleverna var väl 
förberedda att jag skulle komma och verkade bekväma med situationen. Jag 
besvarade elevernas frågor och berättade att de när som fick berätta för mig om 
de inte ville delta i studien. Jag berättade också att under lektionerna kommer 
jag inte att hjälpa dem utan att jag endast kommer att sitta och föra anteckningar. 
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Det för att eleverna inte skulle tro att jag inte vill hjälpa dem utan att jag hade ett 
annat syfte i klassrummet.  

Johansson och Svedner (2010) menar att det är centralt att observatören 
redogör för var hen sitter i klassrummet, om hen byter plats eller om hen rör sig 
runt i klassrummet eftersom det kan ha påverkan på resultatet. Jag satt längst 
fram i klassrummet till höger om tavlan, långt ut på kanten av klassrummet. Jag 
förde fältanteckningar frenetiskt vilket Bryman (2011) hävdar är centralt 
eftersom det är lätt att glömma bort vad som hände under observationerna. 
Genom mitt observationsschema (se Bilaga 1) kunde jag tydligt och med 
enkelhet anteckna när läraren gav feedback till en flicka eller pojke.  

Analysmetoder  

Efter observationerna skrev jag direkt av fältanteckningarna mer utförligt. 
Detta på grund av att Bryman (2011) skriver att det är viktigt att direkt efter 
observationerna skriva ner sina observationer mer detaljerat för att inte glömma 
bort vad som observerats. Varje lektion fick ett eget observationsprotokoll. Det 
var väldigt lätt för mig som observatör att läsa av dessa observationsprotokoll 
efteråt och sammanställa det insamlade materialet.  

Därefter skedde analysen av det insamlade materialet. Studien utgår från en 
induktiv ansats vilket innebär att forskaren samlar in information, analyserar den 
och drar en slutsats (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie har jag samlat in 
information via klassrumsobservationer och sedan analyserat informationen 
utifrån de teorier och perspektiv som presenterades under föregående kapitel och 
därefter dragit slutsatser. Det bör tilläggas att studien också utgår från en 
deduktiv ansats eftersom det är teorier som väglett mig när jag utformat 
observationsschemat och analysmetoder (Bryman, 2011). Därav utgår studien 
både från en induktiv och en deduktiv ansats.  

De olika former av värderande och beskrivande feedback som Tunstall och 
Gipps (1996) presenterar är utgångspunkten i denna studie. Vid insamlandet av 
data utgick jag från deras kriterier av vilken som räknas som negativt 
värderande feedback, positivt värderande feedback, beskrivande feedback på 
prestationer samt beskrivande feedback på förändring av prestationer. Dessa är 
också grunden vid analysen. Detta gjorde att jag redan innan observationerna 
hade bestämda kategorier av feedback som analysen vilar mot. 
Resultatet/analysen är därför uppdelad utifrån de kategorier som redan 
bestämdes innan observationerna utfördes. 
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Den första av studiens frågeställningar besvaras genom att jag för statistik 
över hur ofta läraren gav feedback till flickor respektive pojkar. Detta 
presenteras i diagram för att sedan analysera hur ofta flickor respektive pojkar 
fick feedback samt vilken sorts feedback de fick. Detta för att undersöka om det 
kvantitativa jämställdhetsperspektivet uppfylldes. När sammanställningen av 
streckmarkeringen skett har resultaten sedan skrivits in i Excel. I detta program 
har samtliga av studiens diagram gjorts.  

Den andra av studiens frågeställningar besvaras genom att urskilja vilken 
sorts feedback eleverna fick. Dels i stort utifrån de fyra kategorierna och dels 
hur denna feedback gavs i de fyra kategorierna. Detta analyseras dels genom att 
undersöka vilken av de fyra kategorierna av feedback som är vanligast 
förekommande och dels utifrån det kvantitativa jämställdhetsperspektivet för att 
undersöka om flickor och pojkar får samma sorts feedback.  

Den tredje av studiens frågeställningar besvaras genom att analysera om 
flickor respektive pojkar ges liknande feedback. Om så är fallet analyseras 
likheter och om de inte gavs liknande feedback analyseras de skillnader som 
förekommer. Detta utifrån det kvalitativa jämställdhetsperspektivet där både 
flickors och pojkars kunskaper ska tillvaratas.   

Analysen kommer att presenteras efter varje lektion för att sedan presentera 
en sammanfattning över samtliga lektioners analyser för att få en helhetsbild. 

Etiska överväganden 

De fyra etiska överväganden som studien utgår från är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informations-
kravet innebär att det som observeras ska få information om studien, att 
deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när de vill. Samtyckeskravet 
betyder att medverkan är frivillig och de som medverkar i studien bestämmer 
själva över sin medverkan. För att få observera minderåriga personer krävs 
oftast vårdnadshavares samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att all 
information om personer som ingått i studien ska förvaras säkert och inga 
obehöriga ska få möjlighet till denna information. Nyttjandekravet menas med 
att den information som forskaren samlat in ska endast användas till forskningen 
(Bryman, 2011).  

Hur har då jag tillämpat dessa fyra etiska överväganden i denna studie? Jag 
har informerat den lärare som jag ska observera om studien och att hen får 
avbryta sin medverkan när hen vill. Lärarens chef/skolans rektor har även hen 
givit sitt godkännande att jag befinner mig på skolan och gör observationer. 
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Elever och vårdnadshavare har även de blivit informerade och vårdnadshavare 
har även fått gett samtycke till att deras barn blir observerade (se Bilaga 2). Alla 
vårdnadshavare gav samtycke till att jag gjorde observationer i deras barns 
klassrum. Jag har talat om för alla i som medverkar i studien att de är anonyma, 
att skolan är anonym och att kommunen är anonym. Det för att ingen 
information om de medverkande ska kunna komma fram. Den information som 
kommit fram i studien har bara använts till detta ändamål.  

Validitet och reliabilitet  

För att resultatet ska vara trovärdigt och relevant för den som läser 
forskningen krävs att den har hög vetenskaplig kvalitet. Här nedan presenteras 
begreppen validitet och reliabilitet och hur de står i relation till denna studie.  

Validitet  

Begreppet validitet betyder att det som ska undersökas i studien också 
undersöks. Forskaren studerar det som är avsikten att undersökas och samlar in 
data som är relevant för studiens syfte och frågeställningar (Thornberg & Fejes, 
2009). För att uppnå hög intern validitet är det viktigt att forskarens 
observationer stämmer väl överens med den teoretiska bakgrunden (Bryman, 
2011). Detta har tagits i beaktande genom att har jag använt mig av ett 
observationsschema som var tydligt utformat utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter. Med detta samlades endast information om vad gällande 
studiens syfte och frågeställningar.  

Extern validitet betyder att resultatet är tillförlitligt och kan generaliseras på 
andra situationer, personer, platser och sammanhang (Bryman, 2011). Denna 
studie har inte den omfattningen att den externa validiteten är hög. Detta för att 
endast en lärare, två klasser, en skola i en kommun har observerats. Jag kan inte 
generalisera resultatet och säga att alla lärare ger den feedback som denna lärare 
ger. Det denna studie däremot kan visa hur en specifik lärare ger feedback i 
matematik ur ett genusperspektiv. Därmed kan jag synliggöra de mönster som är 
förekommande av feedback. 

Reliabilitet 

När en studie har hög reliabilitet betyder det att studiens resultat går att 
upprepas oavsett vem som utför insamling av data. För att uppnå hög intern 
reliabilitet ska resultatet bli detsamma vid upprepande datainsamlingar (Bryman, 
2011). Detta är något som denna studie har svårigheter med att uppnå. Det för 
att läraren och klassen endast observerats under tre lektioner och jag kan inte 
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säkert veta att läraren alltid ger den feedback som hen gjorde under de lektioner 
som observerades i denna studie.  

Extern reliabilitet betyder att resultatet blir detsamma oavsett vem som utför 
datainsamlingen (Bryman, 2011). Denna studie har relativ hög extern reliabilitet 
eftersom observationerna har utgått från ett observationsschema. Om en annan 
person hade observerat och följt observationsschemat hade förmodligen samma 
resultat framkommit, om ändock inte exakt samma eftersom en del tolkningar 
behöver göras vid observationer. 

Avgränsningar  

Det görs en del avgränsningar i studien, dels för att få ett djup i studien men 
också på grund av den tid som studien har till förfogande. Det som skulle kunnat 
vara intressant hade varit att studerat feedback ur olika perspektiv, inte bara 
genus. Utan läraren hade också kunnat observeras utifrån vad hen ger för 
feedback till svaga/starka elever. Detta kräver dock att jag som observatör har 
god kännedom om eleverna innan.  

Jag valde att avgränsa observationerna till lägre åldrar men det hade också 
varit intressant att observera äldre åldrar och jämfört vilken feedback som ges 
till olika åldrar. Jag observerade endast vilken feedback lärare ger i matematik 
men något som en också skulle kunna observera är hur lärare ger feedback i 
olika ämnen till flickor respektive pojkar.  

För att komplettera studien hade intervjuer kunnat göras med både lärare och 
elever. Detta gjordes inte eftersom syftet inte var hur lärare och elever uppfattar 
feedback utan vilken feedback som faktiskt ges i klassrummet.  

RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

Här nedan presenteras studiens resultatredovisning och analysen av resultatet. 
Lektionerna kommer att presenteras var för sig för att få en mer ingående blick i 
hur läraren gav feedback till flickor respektive pojkar. Varje avsnitt inleds med 
en presentation av lektionen för att den feedback som gavs ska bli tydligare för 
dig som läser. Den kvantitativa delen av den feedback som var värderande och 
beskrivande presenteras i diagramform. Sedan redogörs det mer kvalitativt vad 
läraren gav för feedback. Analysen av resultatet sker genomgående under varje 
lektion. I slutet av kapitlet presenteras en sammanställning av resultatet samt en 
analys av det sammanställande resultatet. Det för att du som läsare ska få en mer 
översiktlig blick över lektionerna.  

Något som är viktigt att ha i beaktande är att det är olika antal flickor och 
pojkar i klasserna vilket gör det naturligt att pojkar får mer feedback i klass A 
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och flickorna får mer feedback i klass B. I sammanställningen av resultatet är 
det nästintill lika många pojkar som flickor, flickorna är en mer. Där kan det 
mer mätas om feedbacken var jämställd mellan flickor och pojkar.  

Lektion 1  

Under lektion 1 var det klass A som hade matematiklektion. Läraren hade 
innan lektionen granskat elevernas nationella prov och upptäckt att många 
elever i klass A hade problematik med klockan, både den analoga och den 
digitala. Läraren började lektionen med en helklassundervisning där de 
diskuterade olika klockslag. Eleverna fick några uppgifter från läroboken att 
sitta och räkna med självständigt. Därefter gick de igenom uppgifterna 
tillsammans i helklass. I slutet av lektionen arbetade eleverna vidare i sina 
läroböcker med klockan. Läraren gick runt och hjälpte eleverna.  

Detta diagram visar fördelningen av den muntliga feedbacken från läraren 
till eleverna under den första lektionen:  

 
Diagram 1. Den muntliga feedback läraren gav under första lektionen.  

Värderande feedback – negativ  

Negativt värderande feedback gavs i mycket större utsträckning till pojkar.  
Detta visade sig genom att läraren visade missnöje, sa nej vid felsvar, sa åt 

pojkar som svarat fel att de måste lyssna, sitta still och vara tysta, läraren sa med 
missnöje ”Jag vet att du kan!”. Hen suckade när en pojke svarade fel och med 
missnöje sa läraren ”Kom igen nu X”. Läraren lät pojkarna försöka igen då de 
givit felsvar.  
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När läraren gav värderande negativ feedback en gång till en flicka som 
svarade på en fråga angående ett klocksvar visade läraren missnöje genom att 
hen såg lite sur, suckade lite och med missnöje sa ”Nej, så är det inte”. Samtalet 
slutade där och läraren gick vidare med lektionen. 

Värderande feedback – positiv 

Positivt värderande feedback gavs nästintill lika många gånger till flickor 
som pojkar. Ena gången till en flicka sa läraren: ”Nu var du ganska nära!”. Vid 
det andra tillfället uttryckte läraren mer överraskat och med glad röst: ”Bra att 
du kunde det!” Läraren sa till en pojke en gång att det var bra det svaret han 
visat men ingen vidare beskrivning eller utveckling av svaret.   

Beskrivande feedback – prestationer  

Beskrivande feedback på prestationer gavs i mycket större utsträckning till 
pojkar. Detta visade sig genom att till pojkar var det framförallt att läraren 
gjorde beskrivningar och bekräftade pojkarnas svar och lösningar. Läraren gav 
specifikt beröm till en pojke en gång genom att säga ”Vilka fina femmor du gör, 
du har verkligen utvecklats, nu ser jag vad du skriver”. Denna form av beröm är 
integrerat med den beskrivande feedbacken.  

Den beskrivande feedbacken på prestationer som gavs till flickor var att 
läraren främst tydliggjorde flickornas svar. 

Beskrivande feedback – förändring av prestationer   

Beskrivande feedback på förändring av prestationer gavs i mycket mindre 
utsträckning till flickor. Detta visade sig genom att läraren gav flickorna mer 
utrymme till övning. En av flickorna fick mer övning genom att hen fick öva 
mer på sidan X, men det kom ingen vidare förklaring vad flickan skulle göra på 
den sidan. Den andra flickan fick mer övning i form av att läraren gav henne 
laborativt material att öva med. Detta är också en form av strategi som flickan 
kunde använda sig av. 

Till pojkar gav läraren mer strategier i form av hur eleverna kunde räkna ut 
hur mycket klockan var i form av algebraiska lösningar. Läraren korrigerade 
också felaktigheter med en pojke och de diskuterade sig fram till andra strategier 
som han kunde använda sig av.  

Analys – Lektion 1  

Under lektion ett fick pojkarna feedback 26 gånger medan flickor endast fick 
feedback 10 gånger. Utifrån genusperspektivet råder det fortfarande att flickor 
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och pojkar blir bemötta olika i skolan. Det kvantitativa jämställdhetsperspektivet 
visar att pojkar fick mer än dubbelt så mycket feedback vilket betyder att det 
inte var kvantitativt jämställt för den feedback som gavs under 
matematiklektionen. Pojkar fick mer än det tillåtna värdet som gäller för 
kvantitativt jämställdhet på negativt värderande feedback, beskrivande feedback 
på prestationer samt feedback på förändring av prestationer. Flickor gavs 
däremot mer positivt värderande feedback och som översteg det kvantitativa 
jämställdhetskravet (Statistiska centralbyrån, 2014).  

Enligt det sociokulturella perspektivet skapas kunskap genom 
kommunikation (Säljö, 2012). Detta kan leda till att det var fler pojkar under 
denna lektion som ökade sina kunskaper eftersom de fick mer möjligheter till 
interaktion och kommunikation med läraren.  

Björklund Boistrup (2013) menar att viss feedback bjuds eleven in och blir 
engagerad i sin egen matematikundervisning. Något som var tydligt under denna 
lektion var att det var den beskrivande feedbacken som var den feedback som 
förekom oftast vilket också är den feedbacken som skapar goda möjligheter till 
ökat lärande. Detta gör att under denna lektion fick eleverna goda 
förutsättningar till fortsatt lärande. Tydligt utifrån resultatet ses dock att det var 
pojkarna som fick mer än dubbelt så mycket av den beskrivande feedbacken. I 
och med att pojkar fick mycket mer av den beskrivande feedbacken fick de 
också mer möjligheter till att bli engagerade i sin matematikundervisning och 
kunde därmed skapa ett större engagemang för matematik.  

I enlighet med den proximala utvecklingszonen lär eleven nya kunskaper 
tillsammans med en person som har högre kunskaper inom ämnet (Säljö, 2012). 
Under denna lektion fick pojkarna den mesta av feedbacken från läraren och 
läraren utvecklade pojkarnas lösningar medan till flickorna tydliggjorde hen 
endast deras lösningar. Pojkarna gavs också mer strategier hur de kunde arbeta 
vidare vilket kunde ha gjort att de ökade sitt lärande. Hattie (2009) hävdar att det 
är lärarens ansvar att skapa förutsättningar för lärande hos eleven. Detta gjordes 
mestadels till pojkar medan flickor inte gavs samma möjligheter.   

5.2 Lektion 2 

Under lektion 2 var det klass B som hade matematiklektion. Där hade läraren 
upptäckt utifrån de nationella proven att stora delar av klassen hade problematik 
med uppställningar, i addition, subtraktion och multiplikation. De fick ett 
arbetsblad att arbeta med. De gick igenom i helklass en uppgift från de olika 
räknesätten. Därefter fick eleverna arbeta två och två med arbetsbladet. Läraren 
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gick runt i klassrummet och hjälpte eleverna. Eleverna arbetade med 
arbetsbladet tills lektionen var slut.  

Detta diagram visar fördelningen av den muntliga feedbacken från lärare till 
elever under den andra lektionen:  

 
Diagram 2. Den muntliga feedback läraren gav andra första lektionen. 

Värderande feedback – negativ  

Negativt värderande feedback gavs två gånger mer till pojkar under denna 
lektion. Det var också skillnad på den feedback inom denna kategori som gavs.  
De fem gånger läraren gav denna form av feedback till pojkarna var det att 
läraren visade missnöje. Pojkarna fick ofta tillfällen att förklara hur de tänkt igen. 
I två av fallen sa läraren till pojkar att de måste förklara för den flicka de 
jobbade med.  

Den feedback som var till tjejer bestod av visat missnöje där läraren också 
hade negativa uttryck. Läraren sa med besvikelse i rösten ”Nej inte minus, det 
heter någonting annat...”, ”Nej, nej, nej, då blir det ju faktiskt inte rätt” samt ”Du 
har fått fel svar”. Läraren valde inte att stanna kvar i dessa situationer hos 
flickorna genom att ställa frågor till dem eller ge de möjligheter att tänka vidare 
som läraren gjorde till pojkarna.  

Värderande feedback – positiv 

Den positivt värderande feedbacken under denna lektion visades genom att 
läraren gav beröm till en flicka. Eleven hade svarat på frågan vad gånger heter 
med ett bättre ord och flickan svarade då ”Multiplikation, tror jag”. Läraren 
berömde flickan med ”Nämen, Oj!, Kan DU det? Vad bra, imponerande!”  
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Beskrivande feedback – prestationer  

Beskrivande feedback på prestationer gavs i högre utsträckning till pojkar. 
Under denna kategori skiljer sig inte feedbacken åt vad läraren sa till flickor 
respektive pojkar. Till flickor bestod feedback dels en gång av att läraren 
tydliggjorde det kunnande som flickan visat och en gång av specifikt beröm där 
läraren särskilt berömde för den lösningsmetod eleven förklarat.  

Till pojkar var det framförallt att läraren tydliggjorde pojkarnas kunnande 
och bekräftade pojkarnas kunnande. Exempel var att läraren tydliggjorde var 
hjälpsiffran ska stå vid uppställning av multiplikationstal.  

Beskrivande feedback – förändring av prestationer 

Beskrivande feedback på förändring av prestationer gavs i ungefär samma 
utsträckning till flickor som pojkar. Dock skiljer sig denna form av feedback 
markant mellan flickor och pojkar.    

Den feedback läraren gav till flickorna var att hen korrigerade två gånger, 
gav utrymme till övning tre gånger samt visade strategier två gånger. De gånger 
läraren korrigerade flickorna diskuterade de subtraktion och en elev sa minus 
men då korrigerade läraren och sa att ”Det heter subtraktion”. Den andra gången 
sa en flicka att 7x7=14, läraren svarar med att ”Nä, nu har du räknat addition, 
det är multiplikation och då är svaret alltså 49”. De gånger flickor fick tillfälle 
till mer övning var två gånger när läraren sa åt flickor att fråga en klasskamrat 
(endast pojkar) och den tredje gången visade läraren vilken sida eleven skulle 
räkna vidare på utan ytterligare instruktioner. De två gånger som flickor gavs 
strategier var två gånger och de strategier var både gångerna hur flickorna skulle 
räkna på fingrarna.  

Till pojkarna korrigerade läraren två gånger, gav förbättring en gång, gav 
strategier tre gånger samt visade förbättring en gång. När läraren korrigerade 
pojkar frågade läraren efter rätt svar och samtliga gånger fick pojkarna försöka 
igen om de svarat felaktigt. Den möjlighet att förbättras som läraren gav en elev 
var att eleven fick visa igen hur han hade tänkt och fick möjlighet till att ge mer 
utvecklade svar. De strategier läraren visade tre gånger till pojkar var hur de 
kunde göra uppställningar, inte genom att räkna på fingrar som i flickornas fall.  

Analys – Lektion 2  

Under lektion 2 fick flickorna feedback 13 gånger och pojkarna fick feedback 
20 gånger. Detta var något jämnare än under lektion 1, men det är fortfarande 
inte tillräckligt för att det ska räknas som kvantitativt jämställt eftersom 
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pojkarna fick mer än 60 procent av feedbacken. Den kategori av feedback som 
var kvantitativt jämställt mellan flickor och pojkar var beskrivande feedback på 
förändring av prestationer. Negativt värderande feedback och beskrivande 
feedback på prestationer var inte kvantitativt jämställt eftersom pojkar överskred 
60 procent.  Flickor fick över 60 procent positivt värderande feedback av läraren 
(Statistiska centralbyrån, 2014). Detta tyder på att flickor och pojkar får olika 
slags feedback. 

Något som var tydligt under denna lektion var att det var den beskrivande 
feedbacken som var den feedback som förekom oftast. Detta gjorde att under 
denna lektion fick eleverna förmodligen goda förutsättningar till fortsatt lärande.  

Den negativt värderande feedbacken skiljde sig markant i lärarens agerande. 
När flickorna svarade fel sa läraren bara att det var fel och gick vidare. I 
pojkarnas fall svarade däremot läraren först med negativt värderande feedback 
men efter det lät läraren ofta pojkarna förklara igen hur de hade tänkt. Genom 
samtal med andra leder det till att våra tankar formas (Säljö, 2012). Genom att 
pojkarna fick samtala med läraren om hur de hade löst uppgifterna fick de också 
ytterligare tankar genom kommunikation med läraren vilket antagligen inte 
flickorna fick. Detta var också något som syns i den beskrivande feedbacken på 
förändring av prestationer. När flickorna svarade fel korrigerade läraren dem 
medan när pojkarna svarade fel var det inte läraren som korrigerade utan hen lät 
pojkarna korrigera sig själva.  

Lektion 3 

Lektion 3 bygger vidare på lektion 1. Under denna lektion var det klass A 
som hade matematiklektion igen. De spelade ett matematikspel som behandlade 
området klockan. Eleverna arbetade två och två efter indelning av läraren. Detta 
spel pågick under hela lektionen, de elever som blev klara tidigare arbetade 
vidare i sina läroböcker.  

Detta diagram visar fördelningen av den muntliga feedbacken från läraren till 
eleverna under den tredje lektionen:  
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Diagram 3. Den muntliga feedback läraren gav under tredje lektionen. 

Värderande feedback – negativ  

Läraren gav negativt värderande feedback en gång till tjejer och tre gånger 
till pojkar. Till flickan gavs en bestraffning genom att en flicka fick slå om sina 
tärningar eftersom läraren misstänkte att hon fuskade och räknade ut ett högre 
tal än vad det egentligen blev. Till pojkarna var det i två fall visat missnöje från 
läraren genom att hon sa att de inte hade lyssnat ordentligt. I det tredje fallet var 
det att läraren ansåg att en pojke inte läst uppgiften ordentligt och läraren gav en 
typ av bestraffning genom att eleven fick läsa om och om igen istället för att 
läraren förklarade för eleven.  

Värderande feedback – positiv 

Positivt värderande feedback gavs dubbelt så många gånger till flickor under 
denna lektion. Till flickorna gavs beröm i både fallen, genom att läraren sa ”Bra!” 
eller ”Det är rätt”. Till pojkarna var det också beröm men mer i form av 
slaget ”Ja, nästan...” Bra, nu är du nära...”. Vilket gav eleverna utrymme till att 
få tänka vidare.  

Beskrivande feedback – prestationer  

Beskrivande feedback på prestationer gavs endast till pojkar och det visades 
genom att läraren bekräftade pojkarna genom att beskriva det kunnande som 
pojkarna visat.  
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Beskrivande feedback – förändring av prestationer   

Läraren gav beskrivande feedback på förändring av prestationer nästintill lika 
många gånger till flickor som pojkar, dock skiljde sig denna feedback åt.   

De två gånger läraren gav flickorna denna feedback var i form av strategi och 
mer övning. Ena flickan fick använda sig av laborativt material och den andra 
flickan fick utrymme till mer övning genom att räkna vidare i boken.  

Till två pojkar gav läraren strategier för hur de skulle kunna vinna 
mattespelet. Läraren visade också en pojke hur han kunde genomföra 
förbättringar genom att korrigera pojkens lösning och därefter diskuterade de 
hur förbättringar kan göras på lösningen.  

Analys – Lektion 3  

Under den tredje lektionen gavs feedback till flickor sju gånger och till 
pojkar tio gånger. Detta gör att den feedback som läraren gav under denna 
lektion räknas som kvantitativt jämställt eftersom varken flickor eller pojkar fick 
mer än 60 procent feedback. Dock var inte de olika kategorierna av feedback 
kvantitativt jämställda. Värderande negativ feedback och beskrivande feedback 
på prestationer gavs till pojkar mer än 60 procent av gångerna. Positiv 
värderande feedback gavs mer än 60 procent av gångerna till flickorna. 
Feedback på förändring av prestationer gavs inom spannet som räknas som 
kvantitativt jämställt (Statistiska centralbyrån, 2014).  

Något som var tydligt under denna lektion var att flickor fick mestadels 
positiv feedback. Den positiva feedbacken skiljde sig mellan flickor och pojkar i 
den grad att flickor fick endast beröm medan pojkar fick beröm och de fick 
samtidigt tänka vidare på uppgiften. Eftersom pojkarna fick möjligheter att 
tänka vidare och samtala med läraren kunde detta ha lett till att de utvecklade 
sina tankar i högre grad än vad flickorna fick möjligheter till. Detta i enlighet 
med det sociokulturella perspektivet där kunskaper skapas genom samtal med 
andra (Säljö, 2012).  

Beskrivande feedback på förändring av prestationer gavs i nästan samma 
utsträckning till flickor som till pojkar men hur denna gavs skiljde sig åt. Flickor 
gavs strategier och mer övning. De fick använda sig av laborativt material samt 
räkna vidare i boken efter lärarens hänvsningar. Till pojkar gavs strategier som 
kräver högre tankearbete samt diskussioner fördes med pojkarna om vilka 
förbättringar som skulle kunna göras. En pojke gavs en strategi som krävde mer 
tankearbete än det laborativa materialet krävde, i och med detta kunde pojken 
utveckla högre strategier i matematik och därmed nå högre kunskaper än flickan. 
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Till flickan som fick räkna vidare i boken gavs inte möjlighet att samtala med 
läraren vilket hade kunnat lett till högre kunskaper (Säljö, 2012). Det fick 
däremot pojken som skulle göra förbättringar eftersom han erbjöds diskussion 
med läraren.  

5.4 Sammanställning och analys av samtliga lektioner  

Detta diagram visar fördelningen av lärarens feedback till eleverna under 
samtliga lektioner:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram 4. Den feedback läraren gav under samtliga lektioner. 
 

Sammanfattningsvis gavs pojkar den mesta av lärarens feedback under de tre 
matematiklektionerna. Den enda kategori som flickor gavs mer feedback i var i 
värderande positiv feedback fastän denna skiljde sig mellan flickor och pojkar 
ytterst lite om jämförelse görs med de andra kategorierna. Läraren gav eleverna 
värderande och beskrivande feedback sammanlagt 85 gånger, 29 gånger till 
flickor och 56 gånger till pojkar. Detta gör att pojkar gavs sammanlagt 66 
procent feedback under samtliga lektioner vilket gjorde att det inte var 
kvantitativt jämställt. Varken värderande negativ feedback, värderande positiv 
feedback eller feedback på prestationer uppnådde kraven för kvantitativ 
jämställdhet. Det eftersom pojkar fick mer än det tillåtna värdet på den negativt 
värderande feedbacken och beskrivande feedbacken. Flickor fick däremot mer 
feedback än det tillåtna värdet för att det ska räknas som kvantitativt jämställt på 
den värderande positiva feedbacken. Beskrivande feedback på prestationer var 
den kategori av feedback som uppfylldes som kvantitativt jämställt under 
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samtliga lektioner (Statistiska centralbyrån, 2014). Men uppfylldes då det 
kvalitativa jämställdhetsperspektivet? Fick alla elever, flickor som pojkar, 
feedback som för de vidare i lärandet?  

Något som synts i alla lektioner var att pojkar fick mer utrymme att arbeta 
vidare och diskutera med läraren, både vid värderande och beskrivande feedback. 
Detta kan göra att pojkar utvecklade högre kunskaper eftersom kunskaper 
skapas genom samtal och interaktion med andra (Säljö, 2012).  

I värderande negativ feedback fanns vissa likheter och vissa skillnader hur 
läraren gav feedback till flickor respektive pojkar. De likheter som fanns var att 
läraren visade lika mycket missnöje och gav negativa kommentarer till flickor 
som pojkar när de gjort någonting felaktigt. Det som däremot skildes åt var att 
läraren sa till pojkar att hen vet att pojkar kan mer eller sa till pojkar ”Kom igen 
nu”. Till flickor var det snarare att läraren sa att det var fel vid felsvar och lät 
inte flickor tänka vidare eller diskutera med dem. Pojkarna fick därmed pröva 
igen att svara, eller blev tillsagda att tänka igen. Detta kunde leda till i enlighet 
med Säljö (2012) att pojkar utvecklades mer genom att de utvecklade högre 
kognitiva förmågor inom matematiken.  

I värderande positiv feedback fanns vissa likheter och vissa skillnader hur 
läraren gav feedback till flickor respektive pojkar. De likheter som fanns var att 
läraren gav beröm genom att säga att elevernas lösningar var bra eller sa med 
andra positiva uttryck. Det som skiljde dessa uttryck åt var mer att till flickor var 
det mer förvånande karaktär på de positiva uttrycken när flickor hade visat på 
goda kunskaper. Till pojkar gavs också mer positiva uttryck vid felsvar som lät 
pojkarna tänka vidare men som vid flickor gavs negativa uttryck utan att de fick 
mer tankearbete.  

I beskrivande feedback på prestationer var det endast likheter mellan flickor 
och pojkar genom att läraren främst tydliggjorde samt bekräftade elevernas 
lösningar och svar. I denna form av feedback fanns inga nämnvärda skillnader 
mellan flickor och pojkar. Dessa visar på att denna form av feedback som 
läraren gav blev kvalitativ jämställt eftersom alla elever, oavsett om de var 
flickor eller pojkar, fick samma förutsättningar (Statistiska centralbyrån, 2014). 

I beskrivande feedback på förändring av prestationer fanns vissa likheter och 
vissa skillnader hur läraren gav feedback till flickor respektive pojkar. De 
likheter som fanns var att läraren ofta korrigerade elevernas svar och lösningar, 
gav mer utrymme till övning samt gav eleverna strategier. De skillnader som 
fanns var att pojkarna gavs mer utrymme till diskussion och att få försöka igen 
vilket skapade mer möjligheter för lärande eftersom kunskap skapas i samspel 
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med andra (Säljö, 2012). Läraren gav också mer strategier till pojkar där det 
krävdes högre tankearbete än de strategier som gavs till flickor. Enligt den 
proximala utvecklingszonen (Säljö, 2012) skapas kunskap genom att den som 
ska erövra nya kunskaper får hjälp av en person med mer kunskap, i detta fall 
läraren. Eftersom pojkarna gavs mer utmanade strategier och läraren diskuterade 
dessa strategier med pojkarna gavs också möjlighet till att de kunde skapa mer 
kunskap under dessa lektioner.  

Detta visade att det fanns både likheter och skillnader i den feedback som 
gavs till flickor respektive pojkar. Den feedback som gavs till pojkar visade på 
att de gavs mer möjligheter till ökat lärande. Detta gör det inte kvalitativt 
jämställt eftersom pojkarna fick mer utveckling än flickorna (Statistiska 
centralbyrån, 2014).  

Utifrån ovanstående är varken feedbacken kvantitativ jämställd eller 
kvalitativ jämställd. Eleverna fick olika grad av feedback beroende på om de var 
flickor eller pojkar samt fick de olika form av feedback som kan leda till olika 
möjligheter för lärande.  

SLUTSATSER 

Syftet med denna studie var att identifiera och analysera lärarens muntliga 
feedback till elever i matematik ur ett genusperspektiv. Mina frågeställningar 
var följande: I vilken utsträckning ger läraren muntlig feedback till flickor 
respektive pojkar? Vilken sorts muntlig feedback får flickor respektive pojkar av 
läraren? Finns det några likheter och skillnader på den muntliga feedback som 
läraren ger till flickor respektive pojkar? 

Utifrån undersökningen kan konstateras att pojkar gavs generellt mer muntlig 
feedback av läraren. Det var både feedback av värderande och beskrivande 
karaktär som gavs mer till pojkar. Pojkar fick muntlig feedback vid 56 av de 
tillfällen som läraren gav feedback och flickor fick muntlig feedback vid 29 av 
dessa tillfällen. Sammanlagt gav läraren värderande feedback 31 gånger och 
beskrivande feedback 54 gånger. Pojkar fick sammanlagt värderande feedback 
20 gånger. Flickor fick sammanlagd värderande feedback elva gånger. Pojkar 
gavs beskrivande feedback 36 gånger. Flickor gavs beskrivande feedback 18 
gånger. Pojkar fick alltså både värderande och beskrivande feedback nästan 
dubbelt så många gånger som vad flickor fick.  

Pojkar fick mer feedback i kategorierna negativt värderande feedback, 
beskrivande feedback på prestationer samt beskrivande feedback på förändring 
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av prestationer. Läraren gav mer positivt värderande feedback till flickorna än 
till pojkarna.  

De olika formerna av feedback; negativt värderande, positivt värderande, 
beskrivande på prestationer samt beskrivande på förändring av prestationer gavs 
också olika beroende på om eleven var flicka eller pojke.  

Den form av negativt värderande feedback som förekom till flickor och 
pojkar var framförallt visat missnöje och negativa uttryck. Det som skiljde 
denna form av feedback till pojkar gentemot flickor var att pojkar uppmuntrades 
att tänka vidare medan flickor endast fick feedbacken att de hade svarat fel.   

Den form av positivt värderande feedback som gavs till både flickor och 
pojkar var främst beröm och positiva uttryck. Det som skiljde feedbacken 
mellan pojkar och flickor var att flickor endast gavs beröm medan pojkar fick 
beröm och gavs möjligheter att tänka vidare.  

Beskrivande feedback på prestationer var något som var väldigt liknande till 
flickor respektive pojkar och bestod främst av tydliggörande samt bekräftelse på 
elevernas svar och lösningar. 

Den form av beskrivande feedback på förändring av prestationer som 
förekom var att läraren ofta korrigerade elevernas svar och lösningar, ger mer 
utrymme till övning samt gav eleverna strategier. Det som skiljde den feedback 
som gavs till flickor respektive pojkar var att pojkarna fick mer utmanande 
strategier som kräver mer tankearbete samt fick möjligheter till att diskutera 
strategier med läraren.  

Sammanfattningsvis har det i studien framkommit att pojkar fick feedback i 
mycket högre grad än flickor. Flickor och pojkar fick bägge parter värderande 
och beskrivande feedback. De likheter i den feedback som gavs av värderande 
feedback var visat missnöje, negativa uttryck, beröm och positiva uttryck. De 
likheterna i beskrivande feedback till flickor respektive pojkar var att läraren 
tydliggjorde, bekräftade, korrigerande, gav mer utrymme för övning samt gav 
nya strategier. De skillnader i den feedback som gavs var att pojkar gavs mer 
möjligheter till att utvecklas och förbättras.   

DISKUSSION 

Utifrån studiens resultat har det framkommit att feedback kan ges i olika 
former. Här nedan förs en resultatdiskussion där också didaktiska aspekter 
diskuteras. Den första av studiens frågeställning presenteras för sig själv medan 
de andra två frågeställningarna presenteras genomgående tillsammans efter 
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avsnittet av den första frågeställningen. Därefter förs en diskussion om vidare 
forskning inom ämnet och till sist ett avsnitt där metodvalen diskuteras.  

Resultatdiskussion 

Utifrån denna studie framkommer det att elever får ta del av en stor mängd 
feedback. Den feedback som analyserats i denna studie är en liten mängd av vad 
elever får ta del av dagligen. Elever får också feedback i andra ämnen än i 
matematik. De får feedback av kamrater men de ger också feedback, till sig 
själva, till klasskamrater och till lärare.  

Tidigare studier visar att beskrivande feedback är gynnsamt medan 
värderande feedback inte är gynnsamt. Med bakgrund av det är det viktigt att ha 
kunskap om vilken feedback som faktiskt ges till eleverna. Samtidigt visar 
statistik på att flickor har bättre betyg i matematik (Skolverket, 2015) men att 
lärare anser att det är pojkar som är matematiska (Berekashvili, 2012) och det är 
också pojkar som generellt tycker matematik är roligt (Skolverket, 2004). Kan 
detta ha något samband med den feedback som faktiskt ges i 
matematikklassrum?  

Utifrån den första frågeställningen som behandlar vilken utsträckning flickor 
respektive pojkar får muntlig feedback av läraren. Liksom den tidigare 
forskningen visar är det pojkarna som får den mesta av feedbacken i 
klassrummet (Good & Findley, 1985; Jones och Dindia, 2004). Eftersom 
feedback kan leda till att eleven blir engagerad i sin egen 
matematikundervisning (Björklund Boistrup 2013) ges också pojkar mer 
möjligheter till detta. Detta kan göra att pojkarna tycker att matematik är 
roligare än vad flickor gör eftersom de får mer feedback av läraren vilken också 
tidigare studier visar att pojkar tycker att matematik är roligare än vad flickor 
gör (Skolverket, 2004). Läraren har ansvar att få eleverna till att utveckla 
intresse och vilja till lärande (Skolverket, 2011). Utifrån detta kan tydas att det 
är pojkarna som får intresse för matematik, och det kan vara på grund av att de 
får en form av feedback som leder till ökat lärande i matematik.  

Den andra och tredje frågeställningen behandlar vilken form av feedback 
eleverna fick samt om det fanns några likheter och skillnader mellan dessa. 
Flickor respektive pojkar gavs alla kategorier av värderande och beskrivande 
feedback. Dessa skiljde sig åt beroende på om eleven var flicka eller pojke. Här 
nedan förs en diskussion om de likheter och skillnader som ägde rum och vilken 
betydelse det kan ha för elevens lärande och lärarens praktik.  
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Det var flickorna som fick den största mängden positivt värderande feedback. 
Kan det ha att göra med att flickor har dåligt självförtroende och behöver mer 
positiv förstärkning av läraren? Om jag gjort en intervju med läraren hade jag 
fått kännedom om flickorna hade dåligt matematiksjälvförtroende i de klasserna 
jag besökte. Läraren är relativt nyutbildad vilket kan vara att hen har kunskaper i 
att flickor generellt har dåligt matematiksjälvförtroende och hen vill uppmuntra 
och stärka de mer. Enligt den tidigare forskningen behöver flickor mer positiv 
feedback för att få intresse av matematik (Atweh & Cooper, 1995). Läraren 
kanske medvetet gav flickor positivt värderande feedback i högre grad för att 
höja deras självförtroende i matematik. Enligt läroplanen för grundskolan 
(Skolverket, 2011) ska läraren skapa förutsättningar till att eleven skapa tilltro 
till sin egen förmåga i matematik. Detta är något som flickorna gavs 
förutsättningar till, men samtidigt är det den beskrivande och inte den 
värderande feedbacken som leder till ökat lärande (Gipps, McCallum & 
Hargreaves, 2000). 

Den negativt värderande feedbacken till flickor var ofta att läraren visade 
missnöje samtidigt som hen suckade. Hen stannade inte kvar vid flickornas 
tankar utan gick istället vidare i diskussionen. När istället pojkarna svarade fel 
fick de höra att de måste vara tysta och lyssna eftersom läraren visste att de 
kunde och pojkarna fick ofta försöka igen. Berekasvili (2012) hävdar att flickor 
förväntas vara tysta och korrekta medan pojkar förväntas tänka självständigt och 
våga prova och uttrycka sina idéer och detta var något som syntes tydligt i de 
klasser jag var. Av detta kan förmodligen flickor uppleva att deras lösningar och 
svar inte är fullständiga och därmed få dålig självkänsla i matematik medan att 
pojkar får möjligheter till att försöka igen kan detta leda till ökat självförtroende 
i matematik.  

Den feedback som gavs kunde förmodligen leda till att pojkar gavs mer 
möjligheter och bättre förutsättningar för lärande. De gavs feedback som var 
beskrivande och fick därmed större möjligheter till lärande. Något som kan leda 
till att pojkar blir mer matematiskt intresserade och känner sig positivt inställda 
till matematik, vilket också tidigare forskning visar att pojkar är (Skolverket, 
2004). Det som däremot inte stämmer överens är att det är pojkarna som får 
ökade möjligheter till lärande i matematik i och med den feedback de fick men 
att det är flickorna som har de högre betygen (Skolverket, 2015). Kan det vara 
så att läraren har kunskap om att pojkarna har lägre betyg i skolan och därmed 
försöker ge den feedback som kan leda till att de utvecklar sina kunskaper i 
matematik? Detta skulle kunna besvaras genom en intervju av läraren samt att 
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undersöka om just de pojkarna i de klasser jag besökte hade lägre betyg än 
flickorna. Om pojkar inte skulle få denna beskrivande feedback kanske deras 
betyg hade varit ännu lägre. Samtidigt säger styrdokumenten att alla elever ska 
få möjligheter till lärande oavsett om de är flickor eller pojkar (SFS 2008:567; 
Skolverket, 2011). Detta gör att lärare måste ge varje elev rätt förutsättningar 
och därmed den beskrivande feedbacken för att varje elev ska få möjligheter till 
lärande i matematik. Om nu pojkarna i den klassen hade lägre betyg än flickorna 
kanske ändå den feedback som gavs till dem inte var den bästa. Det kanske var 
läraren som lotsade pojkarna för mycket i den feedback som gavs och att 
flickorna gavs ett större ökat ansvar för sina studier och därmed ökade sitt 
matematiska lärande. Om en kompletterande intervju hade gjorts med läraren 
angående flickornas respektive pojkarnas betyg i matematik hade jag 
förmodligen fått svar på dessa funderingar.  

Något som också bör diskuteras är att i tidigare studier värdesätter lärare 
pojkars matematiska förmåga högre än flickors (Berekashvili, 2012). Detta var 
något som har synts i denna studie också. När läraren gav feedback i form av 
strategier till pojkar var det i form av strategier som krävde mer 
tankebearbetning. Flickor fick däremot använda sig av laborativt material eller 
räkna på fingrarna för att lösa uppgifterna. Detta kunde ha lett till att flickorna 
kände sig sämre på matematik i och med att de inte fick de utmaningar som 
pojkarna fick. Laborativt material hade givetvis gynnat pojkarnas lärande också. 
Lärande ökar också genom att elever får utmaningar (Hattie, 2009) vilket 
pojkarna fick i högre grad än vad flickorna fick.  

Utifrån denna studie har visats att även om en lärare har ett genusintresse får 
elever ändock olika feedback beroende på om de är flickor eller pojkar. Detta 
visar att det kan vara viktigt att högskolor och universitet har ett tätt samarbete 
med grundskolor. Om vi som lärarstudenter får observera mer och samtala med 
lärare och elever kan detta leda till att vi lär mer av varandra. När vi väl kommit 
ut på arbetsmarknaden vet vi alla att det är mycket arbete för en lärare och det 
kan finnas tidsbrist att observera andra lärare och bli observerad av andra lärare. 
Detta kan lärarstudenter och lärare istället göra tillsammans. Om lärare får 
kännedom om deras feedback till flickor respektive pojkar kan detta 
förhoppningsvis minska genusskillnader i matematik. Styrdokumenten visar att 
vi ska bemöta flickor respektive pojkar likadant och inte göra skillnad på dem 
(SFS 2008:567; SFS 2010:800; Skolverket, 2011). Detta leder till att vi måste 
undersöka vilka genusmönster som finns i skolan för att kunna förändra oss.  
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Det är alltså centralt att lärare ger feedback som ökar lärandet och 
motivationen för matematikämnet, oavsett om eleven är en flicka eller en pojke. 
Den feedback som ges kan göra stor påverkan på elevernas självvärdering i 
matematik. Om rätt feedback ges kan den stärka elevens motivation för 
matematik.  

Vidare forskning  

I skrivande stund finns det en stor mängd forskning om feedback i matematik. 
Något som det finns mindre av är forskning om feedback i ett genusperspektiv. 
Den forskning som finns visar att det är pojkar som får den största mängden 
feedback men inte om feedbacken skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Detta 
konstaterar denna studie att det finns skillnader och det hade varit intressant med 
mer forskning inom ämnet.  

Något som också vore av intresse om det är skillnader i feedback till flickor 
respektive pojkar i andra ämnen än matematik. Lärare anser att pojkar har bättre 
inlärningsförmåga i matematik- och naturorienterande ämnen medan flickor har 
bättre inlärningsförmåga i humanioraämnen (Berekashvili, 2012). Med denna 
bakgrund hade det varit relevant att undersöka om feedbacken skiljer sig åt i 
olika ämnen och om eleven är flicka eller pojke.  

I denna uppsats framgår det i litteraturöversikten att flickor nedvärderar sig 
själva i matematik medan pojkar övervärderar sig själva i matematik. Belcheir 
(1998) hävdar samtidigt att flickor rankar sina kunskaper högre i alla ämnen 
förutom när de rankar sina kunskaper i matematik. Detta skulle kunna 
undersökas genom att studera om eleverna självvärderar sig liknande i andra 
ämnen och hur de får feedback i de ämnena. Intressant vore att undersöka om 
feedback i ett ämne kan påverka hur en elev självvärderar sig i det ämnet. 

Metoddiskussion 

Resultatet i denna studie har stor påverkan på de metodval som gjorts. För att 
besvara studiens frågeställningar har jag använt mig av observationer i 
matematikundervisningen. Dessa anser jag har varit relevanta för studiens syfte. 
Studien har utgått från en kvalitativ och en kvantitativ metod vilken även det har 
varit relevant för att kunna besvara studiens frågeställningar eftersom de har 
både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Utifrån de metoder jag använt mig av i 
studien anser jag därför att slutsatserna är hållbara.  

Något som däremot kan ha vissa brister i studien är generaliseringen. Studien 
utgick endast från en lärare, två klasser och under tre lektioner. Detta kan därför 
inte sägas att resultatet går att generalisera. Om jag hade haft tid och möjlighet 
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hade jag velat studera och analyserat flera lärare för att få ett mer generaliserbart 
resultat. Det som har tagit mycket tid under denna studie har varit kontakt med 
läraren och få till tillfällen där observationer kunnat ske. Skolan är en 
verksamhet där oförutsägbara händelser inträffar och därmed kan det vara svårt 
att få till tider för observation vid specifika tillfällen.  

Något som jag också vill diskutera är att eleverna kände inte mig innan jag 
utförde observationerna. Detta kan ses som både positivt och negativt. Om jag 
känt eleverna hade jag haft mer förkunskaper om dem och det hade kanske känts 
mer naturligt för dem att jag var närvarande i deras klassrum. Det som samtidigt 
var positivt att jag inte kände eleverna var att jag inte hade förkunskaper om 
dem och då blev det att jag endast studerade ur ett genusperspektiv. Eleverna var 
mycket väl förberedda på att jag skulle närvara i klassrummet och jag tror därför 
inte att de blev direkt påverkade av att jag var närvarande.  

För att få ännu mer förståelse för den feedback som läraren gav hade jag 
kunnat genomföra en lärarintervju. Läraren hade kanske några bakomliggande 
tankar när hen gav flickor respektive pojkar feedback. Denna studies syfte var 
inte att få fram lärarens åsikter angående feedback till flickor respektive pojkar 
och därför var inte detta nödvändigt i denna studie.  

Jag använde mig endast av ett observationsschema och fältanteckningar vid 
observationerna. Något som kanske gjorde att jag missade händelser av 
feedback i klassrummet. Jag kunde däremot ha använt mig av filmkamera 
och/eller ljudinspelning eftersom jag då kunde gått tillbaka till materialet 
igenom om det var så att jag missat något under lektionerna. Detta kunde dock 
ha skapat nervositet hos eleverna genom att de visste att de blev inspelade. Jag 
tänkte att jag redan var ny för dem och ville att barnen skulle känna att de var i 
sin naturliga miljö. Eftersom jag höll mig till observationsschemat och enkelt 
kunde anteckna vad läraren sa i de olika kategorierna fick jag förhoppningsvis 
med allting till studien ändå.  

När jag sökte tidigare forskningar använde jag mig av ett antal databaser 
vilka är Summon, Eric Ebsco, Google Scholar, Swepub, Pedagogisk tidskrift 
och Libris (se Bilaga 3). Det finns mängder av fler databaser som har många 
publikationer. Många av dessa databaser har inte Örebro universitet tillgång till 
men jag anser ändå att många av de databaser jag sökt i är lämpliga angående 
forskning inom pedagogik. De sökord jag använt mig av anser jag är relevanta i 
undersökningen eftersom det är de områden som denna studie behandlar. Något 
som en kan ställa sig kritiskt till är att den forskning som behandlats kan tyckas 
vara gammal. Detta är något jag haft i beaktande när jag sökt forskning. Den 
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forskning som hittats har varit gammal och därmed har jag valt att behandlat den 
för att se om samma mönster inom genus, feedback och matematik lever kvar än 
idag. Med bakgrund av det har denna studie varit relevant för att se hur feedback 
i matematikklassrummet ur ett genusperspektiv ser ut idag.  
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Bilaga 1  

Observationsschema 

Observationsnummer  
Datum  
Tidpunkt  
Antal elever  
Antal flickor  
Antal pojkar  
Lektionstid  
Kort information om 

lektion 
 

Klassrumsmiljö  
Aspekt Beskrivni

ng/ 

Exempel 

Antal 

gång

er till 

flicka 

Kommentar/Exe

mpel 

Antal 

gång

er till 

pojke 

Komment

ar/ 

Exempel 

Värderande 

feedback - negativ 

- 

bestraffnin

g 

- visat 
missnöje 
- negativt 
uttryck 

    

Värderande 

feedback - positiv 

- beröm 

- belöning  

- positivt 

uttryck 
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BeskrivandeFeed

back -prestationer 

- tydliggör  

- beskriver 
- specifikt 
beröm 

    

Beskrivande 

feedback -

förändring av 

prestationer 

- visar 

förbättring 

- 
korrigerar 
- övning 
- strategier 
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Bilaga 2 

Hej alla elever och vårdnadshavare på XX-skolan! 
Mitt namn är Susanne Lundhem och jag läser sista terminen på 

Grundlärarprogrammet vid Örebro universitet. Jag skriver nu mitt 
examensarbete och jag kommer att genomföra en undersökning. Syftet med 
undersökningen är att observera hur lärare ger feedback till flickor respektive 
pojkar i matematik.  

 
Det vore en tillgång för mig att få vara på skolan och genomföra mina 

observationer. Inga ljudinspelningar eller videoupptagningar kommer att göras 
på Era barn. För att följa forskningsetiska principer behöver jag Ert samtycke att 
jag är i Era barns klassrum och observerar. Alla på skolan, elever och pedagoger, 
skolans namn och skolans kommun kommer att vara anonyma.   

 
Jag kommer att befinna mig på skolan under vecka XX. Jag skulle behöva Ert 

samtycke senast XX. Vänligen fyll i och lämna lappen nedan till någon lärare på 
skolan. Om Ni har några frågor eller funderingar är det bara att Ni kontaktar mig, 
via telefon eller mejl.  

 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, 
Susanne Lundhem 
susanne.lundhem@hotmail.com 
072-29***** 
___________________________________________________________________ 
 
Samtycke från vårdnadshavare  
 
________Ja, samtycke ges till att mitt barn medverkar i observationen  
________Nej, samtycke ges inte till att mitt barn medverkar i observationen 
 
Datum:______________________________ 
Vårdnadshavares underskrift:__________________________________________ 
Elevens namn:______________________________________________________  
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Litteratursökning 
 
 
Sökord 

 
 
Platser där jag sökt litteratur 

 
 

 
Övrigt 

 
 
 

 

  

Math, Feedback, Gender, Response, Middle school, Elementary school, 
Secondary school, Teach, Education 

 
Matematik, Genus, Återkoppling, Mellanstadium, Respons, Lärare, 
Undervisning 

  

Summon, Eric Ebsco, Google Scholar, Swepub, Pedagogisk tidskrift, Libris  

Sökorden har kombinerats.  
När jag hittat en källa har även annan relevant litteratur hittats i referenslistan. 


