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Sammanfattning 
Feedback kan definieras som en process där effekten av en handling returneras till sin 

källa för att förändra framtida handlingar. I undervisningssystem är feedback oftast 

förknippat med lärarens respons på studentens prestationer. Tidigare forskning visar att 

feedback-processen mellan lärare och student är komplex och involverar en rad 

problemområden. Denna studie syftade dels till att undersöka, ur studentens perspektiv, 

om dessa problemområden förekommer vid Linnéuniversitetet och dels till att beskriva 

och analysera de problemområden som bekräftas existera, med stöd av informations- och 

kommunikationsteorier. De teorier som har använts i denna studie är Shannon-Weavers 

och Schramms kommunikationsmodeller, kriterier för informationskvalitet och Media 

Richness Theory. I studien användes en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, som 

genomfördes med hjälp av en enkätundersökning riktad till studenter vid 

Linnéuniversitetet. Resultat/analys identifierade problemområden och beskrev dessa 

genom valda teorier. Slutsatsen besvarade frågeställningarna om vilka problemområden 

som identifierades vid Linnéuniversitet, samt hur dessa problem kan beskrivas med hjälp 

av studiens valda information- och kommunikationsteorier. 



   
 

   
 

Summary 
Feedback can be defined as a process where the effect of an action is returned to its source 

in order to alter future actions. Within educational systems feedback is commonly 

associated with the teacher’s response to student performance. Previous research shows 

that the feedback process between tutor and student is a complex one that involves several 

problem areas. This study aimed to explore, from a student perspective, whether these 

problem areas exist at Linnaeus University and to describe and analyze existent problem 

areas with information- and communication theories. The theories used in this study are 

Shannon-Weavers models of communication, criteria for information quality and Media 

Richness Theory. The study has been conducted with a quantitative method and a 

deductive approach, carried out by a survey targeted to students at Linnaeus University. 

The result/analysis of the study identified problem areas and described them with the 

selected theories. The conclusion of the study was an answer to the question regarding 

which problem areas can be identified at Linnaeus University as well as how these 

problems can be described with the use of the study’s selected information- and 

communication theories. 



   
 

   
 

 

Förord 
Denna studie är en kandidatuppsats inom programmet informationslogistik vid 

Linnéuniversitetet. Vi vill tacka alla programansvariga som tagit sig tid att hjälpa oss att 

sprida enkätundersökningen till studenter vid de olika fakulteterna. Utan deras hjälp hade 

detta arbete inte varit möjligt. Vi särskilt tacka Andreas Koczkas som hjälp oss när det 

uppstått problem. Tack! 
 

Örebro, Maj 2017   Herkenbosch, Maj 2017 

Angela Friberg    Patrik Andersson 
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1 Introduktion  
I följande kapitel presenteras ämnet och studien genom en inledning, bakgrund, praktiskt 

bakgrund, tidigare forskning, problemformulering, syfte och frågeställning, avgränsning 

och målgrupp. 

1.1 Inledning/bakgrund 

Information är en av de främsta resurserna i den moderna världen. En snabbt växande 

arbetsmarknad av informationsrelaterade yrken, nya medier och utvecklingen av internet 

är några av de aspekter som tyder på att vi lever i ett informationssamhälle. När 

information kan tolkas på ett meningsfullt sätt, i sin rätta kontext, förädlas den till 

kunskap. På så vis är informationssamhället också ett kunskapssamhälle, eftersom 

teoretisk kunskap genomsyrar samtliga aspekter i våra moderna liv (Webster 2006). 

Lärande och kunskapsbyggande har därför kommit att bli viktiga kompetenser (Caball é et 

al. 2011). Det kan vara svårt att dra en strikt gräns mellan information och kunskap. 

Information kan ses som en generell benämning för det meningsfulla innehåll som 

överförs via olika former av kommunikation. Kunskap kan beskrivas som förståelse, fakta 

eller färdigheter. Det kan anses nödvändigt att informera för att skapa kunskap, dock är 

det inte säkert att informationen i sig genererar kunskap i någon djupare bemärkelse 

(Henriksson & Sjölin 2017). En form av kommunikation av information som ska generera 

kunskap är feedback.  

 

Feedback är en process där effekten av en handling returneras till sin källa för att förändra 

nästkommande handling. Feedback är en grundläggande process för alla biologiska och 

mekaniska organismer och system. Det är en viktig process i det vardagliga livet, eftersom 

vi kommunicerar feedback i alla mänskliga interaktioner (Dignen 2014). I företagsvärlden 

kan chefer och ledare som kommunicerar feedback bidra till ökad förståelse samtidigt som 

de kan ge medarbetare en känsla av meningsfullhet och förbättra deras förmåga att hantera 

sitt arbete (Grill et al. 2011). Det är också en viktig process i undervisningssystem, då 

feedback är ett av de mest effektiva sätten att gynna lärande (BD u.å) (Hattie & Timperlay 

2007). 

 

I undervisningssystem är feedback oftast förknippat med lärarens (examinator, handledare 

o.s.v.) respons på studentens prestationer. Feedback kommunicerar alltså information om 

handlingar, attityder, beteende osv. i syfte att förändra dessa för att uppnå ett önskat 

resultat. Denna information blir kunskap först då den tolkas och förstås av mottagaren, 

varför vikten av god information är avgörande i feedback-processen mellan lärare och 

student. Tidigare forskning visar att feedback-processen mellan lärare och student är 

komplex och involverar en rad svårigheter (Duncan et al. 2007).  

 

I detta arbete är utgångspunkten att feedback-processen mellan lärare och student ses som 

en komplex kommunikationsprocess av information och kunskap, där tidigare forskning 

tyder på att det finns ett flertal vanliga problemområden. Genom att använda dessa som 

utgångspunkt i en undersökning vid Linnéuniversitetet (LnU) är det denna studies avsikt 



 

  6 (54) 
 

att undersöka hur dessa problemområden kan beskrivas genom informations- och 

kommunikationsteorier. 

 

1.2 Praktisk bakgrund 

Myndigheternas riktlinjer för studentbedömning lägger fokus på samhälleliga standarder 

för examination av studenter. Högskoleförordningen föreskriver, t.ex., vem som har rätt 

att betygsätta studenter (SFS 2014:371). Medan högskoleförordningen och högskoleverket 

föreskriver regler och lagar kring exempelvis examinationer och studenters rättigheter så 

finns det inga förordningar som reglerar feedback i ett lärandeperspektiv. Till följd av 

detta är det utbildningsinstitutionernas ansvar att skapa egna standarder, policys och 

riktlinjer för hur feedback och studenters lärandeutveckling ska gå till1. Denna studie 

kommer att undersöka studenters perspektiv på feedback-processen vid LnU. Enligt LnU:s 

lokala regler för bedömning av examination och återkoppling så ska examination utformas 

så att en individuell bedömning kan genomföras för varje student och resultatet ska 

meddelas studenten senast 15 arbetsdagar efter tillfället för examination. Studenten har 

även rätt att ta del av de betygskriterier och bedömningsgrunder som är utgångspunkten 

för betygssättningen. Oavsett examinationsform så ska studenten få återkoppling på 

examinationsuppgifterna i anslutning till examinationstillfället (LnU 2016). En tillfrågad 

utbildningsledare vid LnU menar dock att det inte finns några exakta riktlinjer för hur 

feedback-processen på ska gå till på LnU2:  

 

“Ansvaret för feedback ligger på lärosätesnivå men så vitt jag vet finns inte mer 

information om hur detta bör regleras eller genomföras i några av de dokument jag 

känner till”. 

 

Det tycks med andra ord inte finnas några direkta regler eller riktlinjer som säger att 

examinations-feedback måste eller bör syfta till att stärka studentens kunskaper eller 

lärande, utan det kan i praktiken enbart vara en återkoppling av ett numeriskt betyg. En 

förhoppning med denna studie är att resultatet ska kunna fungera som ett underlag för 

skapande av riktlinjer för en feedback-process som gynnar lärande, mellan lärare och 

student på universitetsnivå. 
 

1.3 Tidigare forskning 

Studien “Enhancing the Impact of Formative Feedback on Student Learning Through an 

Online Feedback System” av Hatziapostolou och Paraskakis (2010) identifierar IKT:s roll 

i feedback-processen i undervisningssystem. Precis som i företagsvärlden, där 

kommunikation och informationshantering är avgörande faktorer för verksamheters 

framgång och IKT-stödda informationssystem (IS) används för att förenkla och 

                                                 
1 Utbildningsledare vid LnU, e-postkommunikation 2017-01-24. 
2 ibid. 
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effektivisera informationsflöden (Kadiyala & Kleiner 2005), så menar Hatziapostolou och 

Paraskakis (2010) att effektiva kommunikationsmedel är nödvändiga i 

undervisningssystem för att få studenter att engagera sig i den feedback de mottager. 

Studien beskriver dessa IS som “Learning Management Systems” (LMS), vilket är system 

som möjliggör effektiv leverans, styrning och administration av kurser. LMS stödjer 

lärande genom att tillhandahålla en central plats för läromedel och integrerade verktyg, 

men de stödjer sällan effektiv kommunikation av feedback till studenterna. Hatziapostolou 

och Paraskakis (2010) menar att det kan diskuteras vilka feedback-tekniker och 

kommunikationskanaler som ger god feedback-kvalitet. En undersökning (EduTools 2010, 

refererad i Hatziapostolou & Paraskakis 2010) menar att vanligt använda LMS, som 

exempelvis Moodle vilket används av Linnéuniversitetet, inkluderar mekanismer för att 

skapa och förmedla feedback men att deras effektivitet för det tämligen begränsad. I 

studien “Feedback-dialogues: exploring the student perspective” har Blair och McGinty 

(2012) studerat möjligheterna att skapa strategier för att uppmuntra dialog mellan lärare 

och student för att förbättra studenters upplevelse av feedback. Resultatet visar bl.a. att 

enskilda samtal, face-to-face, mellan lärare och student kan ha en positiv inverkan på 

studenters motivation. Blair och McGinty (2012) argumenterar även för att studenterna 

själva bör ta ett större eget ansvar för sitt lärande och att feedback-processen inte kan bli 

effektiv utan att processens ägandeskap hos studenterna ökas. Samtidigt visar en studie 

(Marie 2016) att det är vanligt att feedback från läraren aldrig hämtas av studenten.  

 

Studien “The Power of Feedback” av Hattie och Timperlay (2007) visar att feedback är 

ett av de mest effektiva sätten att gynna lärandet, men att dess effektivitet avgörs beroende 

på hur feedback ges. Därför föreslår författarna en modell som identifierar de avgörande 

faktorerna, som exempelvis tidsaktualitet och effekterna av positiv och negativ feedback. 

Modellen och definitionen av effektiv feedback har sin utgångspunkt i hur man jämför 

studentens nuvarande kunskaper med kunskapsmålen, med målet att kommunicera 

information för att fylla detta gap. Inom organisationer så används feedback för att öka 

anställdas insatser och för att skapa möjligheter att förbättra arbetsprocesser. Precis som 

inom undervisningssystem så måste företag och verksamheter ge feedback till sina 

anställda för att fylla gapet mellan nuvarande prestation och den önskvärda målbilden 

(Greve 2010).  

I Higgins, Hartley och Skeltons (2001) artikel “Getting the Message Across: the problem 

of communicating assessment feedback” undersöker författarna feedback mellan lärare 

och studenter som en kommunikationsprocess. Artikeln visar hur vanligt det är att 

studenter inte tar till sig feedback när de får den. Författarna härleder detta faktum till en 

rad orsaker. En orsak är att studenter, i stor utsträckning, värderar det numeriska betyget 

på en uppgift högre än lärarens kommentarer kring vad som kan förbättras. Författarna 

resonerar om detta faktum kan ha sin grund i att skolväsendet använder sig av summativ 

bedömning i en så stor utsträckning att studenterna ser sina slutresultat och betyg som det 

mest centrala i sin utbildning. En annan orsak, menar studien, är kunskapsskillnader 

mellan lärare och studenter. Medan vardaglig mänsklig kommunikation enkelt kan kodas 
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och tolkas av sändare och mottagare med någorlunda likvärdiga kunskaper och förståelser 

så finns det inom den akademiska världen ett större gap då lärare kommunicerar med 

studenter. Detta kunskapsgap förstoras ytterligare av att studenter, i modern undervisning, 

ofta hoppar från ämne till ämne och kan ha svårt att tolka och tyda de termer som används 

i lärarens feedback. Författarna menar att kommunikationsteori inte har undersökts i 

särskilt hög grad i litteraturen inom detta område och att det därför behövs nya 

kommunikationsmodeller för att förstå studenternas respons på lärares feedback, 

problematiken i diskurs och de sociala relationerna mellan lärare och studenter (Higgins et 

al. 2001).   

 

En annan studie om feedback mellan lärare och studenter är “Listening to students: How 

to make written assessment feedback useful” av Rae och Cochrane (2008). Studien belyser 

studenters upplevelser av att feedback inte är så behjälplig som den skulle kunna vara och 

hur feedback bör vara inriktad på lärande snarare än resultat om den ska vara effektiv. 

Studien visar hur just detta är en vanlig missuppfattning, både bland lärare och studenter; 

att syftet med feedback ses som en kommunikationsprocess av betyg, eller rättfärdigandet 

av ett betyg, snarare än en kommunikation för ökat lärande. Ett annat problem, särskilt 

utmärkande för summativ feedback, är att studenten efter avslutad uppgift eller kurs 

mentalt har gått vidare. I sådana fall riskerar studenten att endast se feedback som ett bevis 

för att kunskapsmålen är uppfyllda, snarare än att se feedbacken som en möjlighet att 

utveckla sin kunskap ytterligare (Rae & Cochrane 2008). Blair och McGinty (2012) menar 

att många studenter upplever att feedback som ges kontinuerligt under kursens gång 

skapar bättre förståelse för vad som krävs av dem. Även en studie av García San Pedro 

(2012) menar att feedback som delges studenter efter en avslutad uppgift eller kurs 

förmedlar feedback för sent för att ändra studentens prestationer, eftersom 

lärandeprocessen är avslutad.  

1.4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att feedback kan vara en kraftfull metod för att gynna studenters 

lärande och utveckling (Hattie & Timperlay 2007). Samtidigt visar forskningen att 

feedback-processen mellan lärare och student är komplex och involverar en rad 

svårigheter (Duncan et al. 2007). En studie av Duncan et al. (2007) visar på att lärarens 

kommentarer ofta är vaga och saknar konkreta tips för hur studenten kan förbättra sin 

prestation inför kommande arbeten. Istället för att ge konkret feedback som gynnar 

studentens vidare utveckling, menar Rae och Cochrane (2008), att feedback istället ofta 

används som en kommunikation av numeriska betyg, ibland med kommentarer för att 

rättfärdiga betyget, men utan avsikt att gynna studentens lärande för att öka sin prestation. 

I fråga om summativ feedback som delges studenter efter en avslutad uppgift eller kurs är 

det för sent att ändra studentens prestationer, eftersom lärandeprocessen är avslutad 

(García San Pedro 2012). Samtidigt leder detta till att studenten riskerar att se lärarens 

feedback som ett bevis på att kunskapsmålen är, eller inte är, uppfyllda snarare än att se 

den som en möjlighet att utveckla sin kunskap ytterligare för att uppnå ett bättre resultat 

(Rae & Cochrane 2008). På så vis utgör formativ feedback en möjlighet att utveckla 
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studenters kunskaper och att styra dessa mot resultat som bättre uppfyller kunskapskraven 

på uppgifter och kurser. En studie av Blair och McGinty (2012) visar på just detta, att 

många studenter upplever att feedback som ges kontinuerligt under kursens gång skapar 

bättre förståelse för vad som krävs av dem. Eftersom formativ feedback utgör en 

avgörande aspekt i lärandeprocessen bör den därför också integreras i studentens 

lärandemiljö genom IS, menar Hatziapostolou och Paraskakis (2010). Samtidigt menar 

dessa att vanligt förekommande LMS brister i förmåga att producera och leverera effektiv 

feedback. Många studenter bry sig endast om det numeriska betyget och engagerar sig 

endast i feedback ifall betyget varit långt under, eller över, deras förväntan (Duncan et al. 

2007). Ett annat problem, som ligger hos studenten själv, är det faktum att studenter ofta 

brister i ansvar att hämta ut och läsa tillgänglig feedback (Blair & McGinty 2012) (Marie 

2016). Ytterligare ett problem, menar (Higgins et al. 2001), är den ofta stora 

kunskapsskillnader mellan lärare och student. Kodning och tolkning av budskap försvåras 

i kommunikationsprocesser där sändare och mottagare besitter vitt åtskilda förkunskaper 

om samtalsämnet. Dessa skillnader i kunskapsnivåer gör det svårt för studenter att tolka 

och tyda de termer som läraren använder sig av i sin feedback. Ett annat problem som 

framkommer i en studie av Dowden et al. (2013) är att studenter känslomässigt uppfattar 

feedback som negativ, trots att det är osannolikt att det var avsikten. Blair och McGinty 

(2012) argumenterar även att face-to-face samtal mellan lärare och studenter kan ha en 

positiv inverkan på studenters motivation. 

 

Det finns otaliga studier som undersökt ämnet utifrån bl.a. pedagogiska perspektiv, 

författarna av denna studie anser dock att det finns en kunskapslucka gällande studier av 

feedback-processen i undervisningssystem ur ett informations- och 

kommunikationsperspektiv. Nedanstående problemområden (se tabell 1) ska därför 

analyseras i förhållande till informations- och kommunikationsteorier (se kap. 2). 

 

Problemområde Beskrivning 

Syfte med feedback  Lärares kommentarer är vaga. Lärare och studenter ser feedback 

som ett sätt att endast förmedla betyg 

Tidsaktuell feedback Studenter mottager feedback för sent för att ha användning av den. 

Lärandeprocessen är avslutad då feedback mottages. 

Kommunikationskanal Kommunikationskanaler som ej stödjer effektiv feedback  

Ansvar att läsa/mottaga 

feedback  

Studenter hämtar t.ex. inte ut tillgänglig feedback från lärares kontor 

Användbarhet Feedback är t.ex. oanvändbar p.g.a. att studenten har svårt att tolka 

den 

Feedback upplevs som 

negativ 

Studenter upplever feedback som negativ kritik 

Tabell 1. Problemområden i feedback-processen mellan lärare och student 
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1.5 Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning visar att det är vanligt förekommande med diverse problemområden i 

feedback-processen mellan lärare och student. Denna studie syftar dels till att undersöka 

om dessa problemområden förekommer vid LnU och dels till att analysera de 

problemområden som bekräftas existera, med stöd av informations- och 

kommunikationsteorier. Författarna har som förhoppning att resultatet av studien ska 

kunna fungera som ett underlag för skapande av riktlinjer för feedback-processen mellan 

lärare och student på universitetsnivå.  

 

För att uppnå detta formulerades studiens frågeställningar:  

 

 Vilka problemområden i feedback-processen mellan lärare och student identifieras 

vid Linnéuniversitetet? 

 

 Hur kan dessa problemområden beskrivas ur ett informations- och 

kommunikationsperspektiv?  
 

1.6 Avgränsning/Begränsning 

Studien avsåg enbart att undersöka vanligt förekommande problem enligt tidigare 

forskning och inte utforskandet av andra eventuella problemområden i processen. Vidare 

avsåg studien endast att undersöka studenters upplevelser av feedback-processen och inte 

faktiska sakförhållanden som hade kunnat undersökas genom observationer. Författarna 

av denna studie anser att tidigare forskning inom området främst har varit inriktat på 

lärande- och pedagogiska perspektiv. I denna undersökning har författarna valt att 

identifiera vilka problemområden, framtagna i tidigare forskning, som går att härledas ur 

och avgränsas till det informatiska perspektivet. Då det finns otaliga informations- och 

kommunikationsteorier så nödgades författarna att avgränsa arbetet till användandet av ett 

fåtal av dessa teorier, detta med utgångspunkt från de givna ramarna för arbetet. De 

utvalda teorierna är sådana som, av författarna, anses särskilt användbara inom de 

identifierade problemområdena. Enkätundersökningen utformades utifrån dessa 

problemområden och riktades enbart till studenter och tog inte med lärarnas perspektiv på 

ämnet. 
 

1.7 Målgrupp 

Kunskapsbidraget avses kunna fungera som ett underlag för utvärdering och/eller 

förbättring av feedback-processen vid LnU eller andra svenska universitet. Förhoppningen 

är även att studiens resultat ska vara av intresse och kunna användas i andra kontexter som 

involverar komplexa feedback-processer. 
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2 Teori 
I följande kapitel beskrivs de informations- och kommunikationsteorier som används för 

att undersöka, beskriva och analysera studiens resultat. Teorierna som beskrivs är: 

Feedback, kommunikationsmodeller, informationskvalitet och Media Richness Theory. 

 

2.1 Feedback 

Feedback är en kontrollprocess för att kontrollera system. Ett system kan definieras som 

en samling delar som är förenade och som växelverkar med varandra. Exempel på system 

är organisationer och företag, där såväl mänskliga som tekniska delar utgör sub-system. 

En organisation kan ses som ett komplext system med mänsklig aktivitet vilket främst 

utgörs av olika typer av kunskapsutbyten genom information och kommunikation. En av 

de viktigaste egenskaperna i system är förmågan att hantera orsak och verkan. Denna 

kontroll uppnås vanligtvis genom feedback (Beynon-Davies 2009). Feedback innebär att 

ett systems output kontrolleras och matas tillbaka till systemets process med önskvärda 

förändringar baserat på informationen som mottages.    

 

En av de vanligaste formerna av feedback är information som kommuniceras till 

människor rörande olika aspekter av deras prestationer, beteenden och strategier (Diehl & 

Sterman 1995). I undervisningssystem syftar feedback bl.a. till examinatorns (professorn, 

handledaren o.s.v.) respons på studenters resultat eller lärandeprocess. Denna respons, 

dvs. information, är huvudsakligen en beskrivning av fel eller brister på studenters 

genomförande av uppgifter. Informationen används för att modifiera lärande-processen. I 

informationen som genereras så det främsta analys-kriteriet att inte upprepa samma 

misstag (García San Pedro 2012).  

 

2.2 Kommunikationsmodeller 

Kommunikation är aktiviteten att transportera avsiktlig mening från en individ eller grupp 

till en annan genom användandet av gemensamma tecken och semantiska regler (Beynon-

Davies 2009). I denna studie syftar kommunikation på lärarens avsikt att förmedla 

feedback till en student för att förbättra dennes lärandeprocess och/eller studieresultat. 

Genom åren har många olika modeller för kommunikation beskrivits. I denna studie 

används kommunikationsmodeller för att beskriva var och hur eventuella problem i 

feedback-processen uppstår. En av de första kommunikationsmodellerna skapades av 

Shannon och Weaver på 1940-talet. Denna ursprungliga modell består av fem steg: 

informationskälla, sändare, kanal, mottagare och destination (Velentzas & Broni 2014) (se 

figur 1). Informationskällan producerar meddelandet. Sändaren kodar meddelandet till 

signaler som sänds genom utvald kanal vidare till mottagaren som avkodar signalerna 

innan meddelandet når sin destination. Signalen som går mellan sändaren och mottagaren 

utsätts för brus. Brus kan uppstå i form av tekniska- och semantiska störningar (Shannon 

1948). 
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Figur 1. Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

 

Shannon och Weavers modell avsåg i främsta hand radio- och telekommunikation och 

utvecklades sedermera av andra forskare för att bättre modellera all mänsklig 

kommunikation, med ett tydligare fokus även på semantiska och pragmatiska aspekter 

(Narula 2006). En forskare som vidareutvecklade kommunikationsmodellen var Schramm 

som, i likhet med Shannon och Weaver, skapade en modell vilken startar med en 

informationskälla och avslutas med en destination. Ett tillägg av Schramm i 

kommunikationsmodellen är erfarenhetsfält, som avser sändarens och mottagarens 

individuella förståelser och förkunskaper (se figur 2). Detta tillägg betonar vikten av att 

sändare och mottagare har någon form gemensamma förståelse för att mottagaren ska 

kunna avkoda och tolka meddelandet på ett meningsfullt sätt (Severin och Tankard 1988). 

I denna studies kontext kan denna aspekt vara användbar ifråga om lärares och studenters 

skilda kunskaper och förståelser av t.ex. akademiska koncept och ämnesspecifik 

terminologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Schramms kommunikationsmodell 

 

Ytterligare lade Schramm en tonvikt på den effekt (såväl avsedd som oavsedd) som 

kommunikation har på mottagaren, samt att mottagaren inte enbart kan ses som en passiv 

entitet, utan som en aktiv aktör i kommunikationsprocessen. Med effekt avses huruvida 

kommunikationen uppnår sändarens syfte, vilket kan vara att framkalla en viss handling, 

förändring eller att skapa förståelse hos mottagaren (Velentzas & Broni 2014) (Narula 

2006). För att uppnå denna effekt menade Schramm också att meddelandet måste möta de 

behov som mottagaren har och därigenom motivera personen ifråga att handla/reagera på 

önskvärt sätt (Babe 2015). I denna studies kontext syftar handling/effekt exempelvis till en 

förbättrad lärandeprocess. 
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2.2 Informationskvalitet 

Då feedback-processen innebär kommunikation av information så är det av stor vikt att 

informationen som förmedlas mellan lärare och student är av hög kvalitet. Det finns 

många olika definitioner av god informationskvalitet. Detta arbete utgår från Beynon-

Davies (2009)  kriterier för vilka egenskaper information måste inneha för att den ska 

kunna kommuniceras utan brister: 

 

 Exakthet - Informationen som kommuniceras måste vara exakt, dvs. fri från 

felaktigheter.  

 Fullständighet - Informationen måste omfatta hela det område som avses.   

 Aktualitet - Reflektera nuvarande och inte dåtida omständigheter. 

 Tidsenlighet - Tillgänglig i tillräckligt god tid för den som behöver informationen. 

 Relevant - Informationen måste relatera till den aktuella situationen/ämnet.   

 Tydlighet - Lätt att förstå i det tänkta sammanhanget. 

 Detaljnivå - Tillräckligt detaljerad för att fullgöra sitt syfte.  

 Medium - Lämplig kommunikationskanal för den typ av information som 

kommuniceras.         

 

2.2 Media richness theory 

Media Richness Theory (MRT) är en teori som tillhandahåller ett ramverk för 

kommunikationskanalers förmåga att effektivt förmedla information (se figur 3). 

Beroende på vilken typ av information som förmedlas är olika kommunikationskanaler 

lämpade och teorin anses därför användbar i detta arbete i fråga om hur feedback 

kommuniceras. Medan rika kommunikationskanaler krävs för att förmedla mer komplexa 

budskap så är kanaler vilka har en lägre rikhet, som exempelvis brev och e-post, mer 

lämpade för att förmedla simpla budskap. Numeriska dokument, t.ex., förmedlar lägsta 

möjliga informations-rikhet men är fortfarande lämplig för viss form av kommunikation. 

Siffror, till skillnad från språk, är lämpade för kommunikation av simpel kvantitativ data 

men saknar helt förmågan att anpassas individuellt till mottagaren och att delge komplex 

feedback (Daft & Lengel 1983).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modell för Media Richness Theory 
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Enligt Daft och Lengel (1983) så är face-to-face den rikaste formen av 

informationsprocess för att det tillhandahåller direkt feedback. Med denna feedback ges 

möjligheten att omedelbart kontrollera mottagarens förståelse och om nödvändigt 

korrigera budskapet. Kommunikationskanalen tillåter också observation av kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och röstläge vilka förmedlar information utöver det talade språket (Daft & 

Wiginton 1979, refererad i Daft & Lengel 1983). Sedan Daft och Lengel introducerade 

MRT på 1980-talet har ett flertal nya kommunikationskanaler tillkommit, som exempelvis 

e-post och videosamtal i realtid. Dessa har retroaktivt lagts till i Daft och Lengels modell 

för MRT (Dennis et al. 1998).  
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3 Metod 
Följande kapitel beskriver och motiverar de vetenskapliga metoder som används i 

genomförandet av denna studie. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I detta arbete har en har en deduktiv inriktning tagits. Deduktiv ansats innebär att 

forskaren går från teori till empiri. Med andra ord att forskaren först erhåller sig vissa 

förväntningar om hur verkligheten ser ut för att sedan samla in empiri för att undersöka 

om förväntningarna stämmer (Jacobsen 2011). Den deduktiva ansatsen valdes p.g.a. att 

denna studie först insamlade teorier om feedback-processen och vanligt förekommande 

brister vilka sedan används som underlag för studien. Arbetet har involverat att undersöka 

om de tidigare fastslagna bristerna upplevs av universitetsstudenter i Sverige, genom att 

undersöka LnU. Enligt Jacobsen (2011) kritiseras den deduktiva ansatsen för att den leder 

till att forskaren endast söker den information hen anser vara relevant. Detta stämmer 

delvis i detta arbete då forskarna, som tidigare nämnt, endast har undersökt de problem 

som ansetts relevanta utifrån tidigare forskningsresultat. Ansatsen anses dock inte vara 

fullt ut deduktiv då forskarna till viss del har varit öppna för ny information som låg 

utanför de givna förväntningarna. De faktorer, problemområden och perspektiv som 

identifierats i tidigare forskning användes i empiri-insamlingen genom att utgöra en grund 

för hur enkäten utformats. Tidigare forskning låg också till som grund för empirin att 

analyseras och testas emot. På så vis orienteras undersökningen och dess empiri-insamling 

mot en deduktiv ansats.  

 

Undersökningens form anses vara av deskriptivt slag. Deskriptiva, dvs. beskrivande 

undersökningar, innebär att undersökningen söker klarhet i hur ett fenomen ser ut eller hur 

det fungerar (Jacobsen 2011). Denna studie anses deskriptiv då den utifrån studenters 

perspektiv avser beskriva problem i feedback-processen utifrån informations- och 

kommunikationsteorier. 

 

3.2 Kvantitativ metod  

Kvantitativa metoder, menar Jacobsen (2011), är lämpliga att använda då förkunskaperna 

är relativt stora och då kategorisering genomförs innan insamling av data. Då forskarna 

anser sig ha relativt stora kunskaper om ämnet, bl.a. baserade på tidigare forskning och att 

problemområden kategoriserades som en grund för enkätutformningen, så ansågs den 

kvantitativa metoden lämplig. Forskaren bör vara relativt säker att frågor och 

svarsalternativ är relevanta då dessa är förbestämda. Den kvantitativa metoden ansågs 

lämplig att använda i denna studie för att pröva utvalda teorier emot, samt för att jämföra 

och analysera tidigare forskningsresultat mot insamlad empiri. I en kvantitativ ansats 

ligger styrkan i distans och överblick. Då den kvantitativa metoden oftast används för att 

undersöka många enheter så ökar möjligheten att generalisera resultatet från urval till 
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population. Då denna studie avsåg att undersöka många enheter så ansågs metoden 

lämplig. Samtidigt kan den kvantitativa metodens analytiska distans utgöra en svaghet och 

den riskerar, genom standardiserade frågor och svar, att styra respondenterna mot 

forskarens förutfattade riktning (Jacobsen 2011). I detta arbete ansågs distansering 

nödvändig då författarna har en personlig koppling till LnU. 
 

3.3 Enkätundersökning 

För insamling av empirisk data valdes enkätundersökning som metod. En av 

anledningarna till att enkätundersökning ansågs lämpligt var att syftet med en sådan metod 

är insamla en stor mängd data på ett standardiserat sätt för att möjliggöra en samlad analys 

av en stor mängd svar (Ejlertsson 2005). Då populationen av denna studie kan anses som 

relativt stor, så ansågs det lämpligt att undersöka ett stort antal enheter inom den givna 

populationen. Metoden möjliggör också insamlande av data från en stor mängd enheter till 

en relativt låg kostnad, vilket ansågs lämpligt för denna undersökning då forskarna hade 

en strikt budget (Ejlertsson 2005). Frågeformulär, med huvudsakligen fördefinierade svar, 

är det det vanligaste verktyget för datainsamling i kvantitativa metoder (Jacobsen 2011). 

Nackdelarna med enkätundersökningar inkluderar bl.a. risken att styra respondenterna 

med fördefinierade svar, att svårförståeliga frågor inte förklaras tydligare för de svarande 

och att respondenternas identitet inte med full säkerhet kan styrkas (Ejlertsson 2005). För 

att säkerställa att en enkätundersökning kommer att ge relevanta svar i förhållande till 

syfte och frågeställning förordar Jacobsen (2011) att testa enkäten på en mindre grupp 

individer, gärna med möjlighet att få direkt feedback från respondenterna angående 

formulärets utformning och formuleringar. Innan distribution testades därför enkäten, i 

denna undersökning, på en mindre fokusgrupp av studenter som gav feedback på 

formuleringar och utformning. Detta test möjliggjorde också en granskning av hur väl 

svaren kunde analyseras enligt undersökningens syfte.    

 

3.4 Urval 

Den grupp av individer som är målet för en undersökning kallas för population (Ejlertsson 

2005). En metod för att representera den teoretiska populationen kallas för typiskt urval. 

Denna metod går ut på att göra ett urval som anses ge en tydlig bild av den typiska 

enheten (Jacobsen 2011). En nackdel med metoden är att man riskerar att välja enheter 

som man av förutfattade meningar tror är typisk, men som i själva verket inte är det. I 

detta arbete bestod det typiska urvalet av LnU, som är ämnad att representera universitet 

och dess studenter, i Sverige. Typiskt urval kombinerades i denna undersökning med 

bekvämlighetsurval och klusterurval. Att kombinera urvalsmetoder är vanligt, menar 

Jacobsen (2011). 

 

Vid klusterurval genomförs en successiv randomisering av urvalsenheter. Enligt Polit och 

Beck (2004) kan detta till exempel vara att man först väljer ett urval, dvs. ett kluster, av 

skolor för att sedan göra ett urval, dvs. ett kluster, av program eller kurser och i nästa steg 



 

  17 (54) 
 

bland studenterna på dessa program eller kurser. Klusterurval används bl.a. när det anses 

omöjligt att införskaffa en förteckning över samtliga analysenheter i populationen, vilket 

ansågs vara fallet i denna undersökning. Klusterurval användes i denna studie då ett 

randomiserat val av program och studenter utfördes inom universitetets samtliga 

fakulteter. Ytterligare en anledning till valet av klusterurval var för att motverka de höga 

kostnader som kan uppstå i att undersöka en mycket stor population (Polit & Beck 2004).  

 

Bekvämlighetsurval innebär att man väljer ut undersökningsenheter som är enkla att få tag 

i, vilket i denna undersökningen utgjordes av studenter vid LnU vilka kontaktades genom 

programansvariga vid universitetet. Bekvämlighetsurval ansågs vara en lämplig metod i 

denna undersökning i avseende av begränsningar i tid och ekonomiska resurser. I avsikt 

att säkra en viss bredd och spridning i urvalet användes fakulteter som kategorier för att få 

en någorlunda jämn fördelning av respondenter. Även om detta angreppssätt säkrar att det 

finns uppgiftslämnare från alla grupper som är relevanta i undersökningen så betyder det 

dock inte att urvalet är representativt, eftersom det kan leda till att undersökningen hämtar 

lika många svar från personer i en grupp som totalt utgör en minoritet i den population 

som studien avser att undersöka (Jacobsen 2011).    

 

3.5 Genomförande 

Arbetet inleddes med en fördjupning inom ämnet feedback i undervisningssystem genom 

granskning av tidigare forskning i ämnet. De forskningsartiklar vilka används i denna 

studie valdes utifrån deras innehålls relaterbarhet till information- och 

kommunikationsaspekter i feedback-processen. Många av artiklarna befinner sig 

ämnesmässigt under pedagogik, trots detta ansåg sig författarna hitta relevanta 

problemområden som kunde härledas ur brister i information och kommunikation. Utifrån 

de problemområden som identifierats i tidigare forskning så granskades vilka teorier som 

förväntades stödja analys av respektive område.  

 

Enkätfrågorna (se bilaga 1) har skapats utifrån tidigare forskning om feedback mellan 

lärare och student. Enkätens utformning är, som tidigare nämnt, av kvantitativt slag där 

majoriteten av frågorna består av frågor med förutbestämda svarsalternativ. Populationen i 

undersökningen är universitetsstudenter i Sverige. Undersökningen genomfördes med 

hjälp av en kombination av typiskt urval, klusterurval och bekvämlighetsurval. Enkäten, 

vilken skapades i webbverktyget Google Forms, distribuerades via e-post och via diverse 

forum i universitetets intranät till cirka 2000 studenter på LnU. Det totala antalet svarande 

var 160 studenter. Enkäten innehöll ett missivbrev som bl.a beskrev undersökningens 

syfte, anonymiteten och frivilligheten (se bilaga 1).  

 

Resultatet av enkätundersökningen sammanställdes genom en utförlig presentation av 

samtliga frågor och svar. I de frågor där respondenten fick möjlighet att svara i fritext så 

kategoriserades resultatet i relevanta grupper. Kategorisering innebär, enligt Jacobsen 

(2011), att forskaren samlar data till grupper för att möjliggöra jämförelser mellan olika 

fenomen och ämnen. Det sammanställda resultatet analyserades mot studiens teoretiska 
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ramverk för att undersöka hur problemområdena kan beskrivas med informations- och 

kommunikationsteorier. 
 

3.6 Validitet 

Validitet i en undersökning innebär empirin ska vara giltig och relevant. Undersökningen 

ska med andra ord mäta det den avsåg att mäta, resultatet ska uppfattas som relevant och 

det forskaren mäter hos några få skall även kunna känneteckna flera (Jacobsen 2011). 

Validitet kan definieras som “relevansen av insamlad data för det givna problemet 

och/eller mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser att mäta.” (Mdh 2014). Enligt 

Jacobsen (2011) så kan validiteten delas upp i två kategorier: intern giltighet och extern 

giltighet.  

 

3.6.1 Intern giltighet 

Intern giltighet syftar till om forskaren har mätt det hen avsåg att mäta (Jacobsen 2011). 

Denna undersökning inleddes genom att kategorisera brister och problem som tidigare 

forskning inom ämnet har kommit fram till. Detta för att identifiera vad som skulle 

undersökas och säkra att resultatet av enkätfrågorna speglade det som avsågs att 

undersökas.   

 

Med den kvantitativa metoden, som även använts i denna undersökning, uppstår ofta 

problem med den interna giltigheten. Detta på grund av att forskaren i förväg definierar 

vad som är relevant att få svar på. Det kan aldrig garanteras att respondenterna har samma 

uppfattning som forskarna om vad som är relevant och viktigt. Vidare leder detta till att 

den kvantitativa metoden bara samlar in svar på det som efterfrågas och utelämnar 

upplysningar som inte tas med i enkäten. På grund utav detta riskeras att förhållandet som 

är mer intressant än det som efterfrågas helt faller bort (Jacobsen 2011). För att stärka 

validiteten i denna undersökning så valde författarna att addera några frågor med öppna 

svarsalternativ där respondenten fick möjlighet att svara med egna ord. Enligt Jacobsen 

(2011) kan kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod stärka giltigheten 

(validiteten) i undersökningen. För att ytterligare säkra att frågorna i frågeformuläret mätte 

det som avsågs mätas så skapades en testenkät där resultatet analyserades utifrån de valda 

kategorierna. Därefter hade författarna möjlighet att korrigera frågor som, t.ex., ansågs 

vara felaktigt ställda utifrån den tänka mätningen. 

 

3.6.2 Extern giltighet 

Extern giltighet syftar till om resultatet från en undersökning, t.ex. vid ett visst företag vid 

en viss tidpunkt, även anses giltigt i annan kontext. Extern giltighet handlar om i hur stor 

utsträckning ett resultat kan generaliseras i andra sammanhang. För att resultatet ska vara 

generaliserbart så krävs det att det som studerats är representativt för sammanhanget 

(Jacobsen 2011). I denna undersökning var antalet respondenter relativt lågt i förhållande 
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till antalet tillfrågade. Med tanke på att populationen för undersökningen är 

universitetsstudenter i Sverige så är även antalet svarande lågt i förhållande till den tänkta 

populationen. Undersökningen kan även vara svår att överföra till andra kontexter, t.ex 

företag och organisationer. Trots att feedbacks generella syfte oftast är detsamma oavsett 

kontext så kan processen se olika ut p.g.a. de egenskaper som skiljer företagsverksamheter 

från akademiska verksamheter. Denna studies resultat skulle eventuellt kunna vara 

överförbart till andra kontexter, t.ex. företagsvärlden, men detta undersöks inte i denna 

studie och en sådan överförbarhet kan därför inte styrkas. 
 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet i en undersökning avgörs av förmågan att återskapa studien med samma metod 

och att nå samma resultat, dvs. replikerbarhet. En undersökning med hög reliabilitet kan 

återskapas av en annan forskare och generera ungefär samma resultat (Jacobsen 2011). För 

att uppnå en sådan reliabilitet och replikerbarhet är det därför viktigt att använda sig av 

tillförlitliga instrument som svarar på samma frågor och som används likadant vid varje 

mättillfälle. Detta har eftersträvats i studien genom att formulera enkätundersökningen 

med ett enkelt, tydligt och lättbegripligt språk, tillsammans med tydliga svarsalternativ 

och konsekvens i mätskalor (Wärneryd 1990). För att ytterligare öka reliabiliteten i 

enkätundersökningen lades även fokus på att inte ställa “dubbla frågor”, dvs. en fråga som 

egentligen borde varit uppdelad i två, samt att undvika ledande frågor. Dessa är några av 

de vanligaste hoten mot god reliabilitet i enkätundersökningar (Jacobsen 2011).  

 

En aspekt som talar för denna undersöknings reliabilitet är användandet av ett digitalt 

frågeformulär. Mänskliga misstag i överföring av data från pappersformulär till 

datoriserad form är vanligt förekommande och försvagar undersökningens trovärdighet 

(Jacobsen 2011). Genom att inte behöva mata in stora mängder data manuellt, utan att allt 

sker digitalt, minskar denna risk.    

 

3.8 Etiska överväganden 

Hänsynstagande till nödvändiga forskningsetiska aspekter är viktigt (Jacobsen 2011). I 

forskningsetiken är individskyddskravet centralt. Individskyddskravet berör individens 

skydd mot otillbörlig insyn i sitt privatliv samt skydd mot fysisk och psykisk skada, 

kränkningar och förödmjukelser (VR 2002). Denna undersökning har genomfört i linje 

med de fyra huvudsakliga riktlinjerna för individskyddskravet, vilka är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera respondenterna om deras roll i 

undersökningen. De ska informeras om att deltagande är frivilligt och att det när som helst 

under undersökningens gång kan avbryta deras medverkan (VR 2002). Det tillhörande 

missivbrevet, till enkäten i denna undersökning, innehöll information om att deltagande 

var frivilligt (se bilaga 1). 
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Uppgiftslämnarna skall informeras om syftet med undersökningen och hur den, i stora 

drag, kommer att genomföras. Informationen som ges till respondenterna skall tydliggöra 

eventuella vinster ifråga om vad resultatet kommer att bidra till. Detta för att motivera 

människor att delta (VR 2002). Respondenterna informerades om att syftet med denna 

undersökning var att skapa en tydligare förståelse för feedback-processen mellan lärare 

och student vid LnU. Att inte ge uppgiftslämnarna alltför detaljerad information om 

undersökningens syfte kan också öka tillförlitligheten, eftersom respondenter med full 

insikt i en undersöknings syfte riskerar att anpassa sina svar (Jacobsen 2011). I ljuset av 

detta ansågs det inte nödvändigt att ytterligare informera uppgiftslämnare om hur 

undersökningen planerades att genomföras efter datainsamlingen.   

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste inhämta uppgiftslämnarens samtycke. 

Om undersökningen riktar sig till personer under 15 år bör av vårdnadshavarens samtycke 

inhämtas (VR 2002). I denna undersökning var ingen av uppgiftslämnarna under 15 år. 

Om undersökningen samlar in information om stora grupper via, till exempel, en enkät så 

kräver detta inte samtycke i förhand. För att detta ska gälla krävs dock att informationen 

som ges i samband med enkätundersökningen följer regler för informationskravet, då 

anses samtycket ha lämnats genom ifylld enkät från individen (VR 2002). Denna 

undersökning genomfördes, som tidigare nämnt, genom en kvantitativ enkätundersökning 

till studenter vid LnU och det ansågs därför inte nödvändigt att samla in annat samtycke 

än deltagandet i sig självt.  

 

I enlighet med konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om identifierbara personer i en 

undersökning hanteras på ett sådan sätt att det ska vara omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna och identifiera individer. Detta är särskilt viktigt för uppgifter som 

kan upplevas som etiskt känsliga (VR 2002). I fråga om enkätundersökningen har 

respondenternas anonymitet säkrats genom att inte spara någon data som kan bidra till 

identifikation av de individer som deltagit, på så sätt kan respondenterna varken 

identifieras av utomstående eller av forskarna själva. Ett sätt att säkra anonymiteten är 

användandet av låg detaljeringsgrad av data, vilket exempelvis kan göras genom att 

undersöka individer i stora grupper där variablerna inte kan identifiera enskilda individer 

eftersom ingen respondent-data kommer att vara unik (Jacobsen 2011). Genom att 

gruppera respondenter i fakulteter istället för program eller kurser blir detaljeringsnivån i 

denna studies undersökning tillräcklig låg för att förhindra identifiering av enskilda 

studenter.     

 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om individer som samlats in för 

forskningsändamål inte får användas i icke-vetenskapliga syften. Det är allmänt gällande 

att personuppgifter endast bör delas eller utlånas till andra forskare som tar sig an de 

förpliktelser som ursprungligen samlade in materialet har lovat (VR 2002). I 

enkätundersökningen insamlas inga personuppgifter som går att knyta till enskilda 

individer. Missivet förklarade för respondenterna att alla insamlade svar enbart används 

inom undersökningens ramar.   
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultat och analys av den genomförda 

enkätundersökningen. Svaren har delats in i kategorier av vanligt förekommande problem 

i feedback-processen: Tolkning av feedback(meddelande), tidsaspekter, 

kommunikationskanaler, användbarhet, studentansvar samt mottagarens reaktion på 

feedback. 

4.1 Empiri 

4.1.1 Tolkning av (feedback)meddelande 

4.1.1.1  Lärarens syfte med feedback 

I avsikt att mäta respondenternas upplevelse av lärarens syftet med feedback ställdes 

frågan “Vad upplever du är lärarens främsta syfte med att ge dig feedback?”. Av de 160 

respondenterna ansåg drygt hälften, 50,6% [81 individer] att läraren framförallt avser att 

utveckla deras kunskap. 30,6% [49 individer] ansåg att förmedling av betyg vanligtvis är 

lärarens syfte, medan 16,3% [26 individer] istället ansåg att det vanligaste syftet är att 

förmedla en förklaring av betyg. Endast 1,3% [2 individer] ansåg att lärarens främsta syfte 

med feedback är att höja studenternas motivation. 1,3% [individer] besvarade frågan med 

alternativet “Övriga” (se figur 4).      

 

4.1.1.2 Studentens syfte med feedback 

För att jämföra respondenterna upplevelse av lärarens syfte med feedback mot deras egna 

upplevelse av vad feedback bör syfta till ställdes frågan “Vad anser du vara det viktigaste 

syftet med feedback”. En majoritet av respondenterna, 75,6% [121 individer] ansåg det 

viktigaste syftet med feedback är att utveckla studentens kunskap. I de övriga 

svarsalternativen återfanns en relativ jämn fördelning med 13,1% [21 individer] på 

“förklaring av betyg”, 7,5% [12 individer] på “höja min motivation”. Endast 2.5% [4 

individer] ansåg att förmedling av betyg är det viktigaste syftet. 1,3% [2 individer] 

besvarade frågan med alternativet “Övriga” (se figur 4).   

 

4.1.1.3 Jämförelse av syfte 

I stapeldiagrammet nedan presenteras en jämförelse mellan det respondenterna upplever 

att lärarens främsta syfte med feedback vanligtvis är och vad respondenterna själva anser 

är det främsta syftet med feedback (se figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Jämförelse av 

syfte med feedback 
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4.1.2 Tidsaspekter 

4.1.2.1 Tidsaktuell feedback 

Med avsikten att undersöka studenters upplevelse kring tidsaspekter rörande mottagen 

feedback ställdes frågan “Anser du att du vanligtvis får feedback på inlämnad uppgift eller 

tenta i tillräckligt god tid för att ha användning av den?”. Av de 160 respondenterna 

ansåg 48,8% [78 individer] att de inte får feedback i tillräckligt god tid för att ha 

användning av den. De som ansåg att de får feedback i tillräckligt god tid utgjorde 35,6% 

[57 individer], medan 15,6% [25 individer] svarade “Vet ej/ingen åsikt” (se figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 5. Svarsfördelning - Tidsaktuell feedback 

 

 
4.1.2.2 Summativ eller formativ feedback 

En annan fråga rörande tidsaspekten i feedback-processen ställdes i form av “När upplever 

du att du vanligtvis får feedback från läraren?”. En tredjedel, 33% [53 individer] av 

respondenterna uppgav att det vanligtvis sker efter avslutad kurs. 21,3% [34 individer] 

uppgav att de vanligtvis får den kontinuerligt under kursens gång, samtidigt som samma 

antal respondenter uppgav att de vanligtvis inte får någon feedback alls från sin lärare. 

Respondenterna som uppgav att de får feedback kontinuerligt under kursens gång och 

efter avslutat kurs utgjorde 16,9% [27 individer]. Av de 160 respondenterna uppgav 7,5% 

[12 individer] svarsalternativet “Övriga” (se figur 6). 
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Figur 5. Svarsfördelning - Tidsaktuell feedback 

 

 

4.1.3 Kommunikationskanal 

4.1.3.1 Vanligt använda kommunikationskanaler- Formativ feedback 

I avsikt att undersöka vilken kommunikationskanal som studenter vanligtvis får sin 

formativa feedback genom så besvarade respondenterna frågan ”Genom vilken 

kommunikationskanal får du vanligtvis feedback under pågående kurs eller uppgift?”. Av 

det totala antalet svarande angav 32,5% [52 individer] att de vanligtvis får feedback via 

universitetets intranät, 26,9% [43 individer] angav att det vanligast får feedback via e-post 

och 25 % [40 individer] angav att muntlig kommunikation av feedback var den vanligaste 

kommunikationskanalen. 11,9% [19 individer] angav att de vanligtvis inte får någon 

feedback under pågående kurs. Resterande 3,8% [6 individer] angav svarsalternativet 

”Övriga” (se figur 7). 

Figur 7. Svarsfördelning - Kommunikationskanal i formativ feedback 
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4.1.3.2 Vanligt använda kommunikationskanaler- Summativ feedback 

Med syftet att undersöka vilken kommunikationskanal som studenter vanligtvis får 

summativ feedback genom så besvarade respondenterna frågan ”Genom vilken 

kommunikationskanal får du vanligtvis feedback när kurs eller uppgift är avslutad?”. Av 

det totala antalet svarande angav 47,5% [76 individer] att de vanligtvis får feedback via 

universitetets intranät, 29,4% [47 individer] angav att feedback vanligtvis ges via e-post 

och 7,5% [12 individer] angav att de vanligtvis får feedback genom muntlig 

kommunikation. 11,9% av respondenterna menar att de vanligtvis inte får någon feedback 

efter avslutad kurs eller uppgift. Resterande 3,8 % [6 individer] angav svarsalternativet 

”Övriga” (se figur 8). 

Figur 8. Svarsfördelning - Kommunikationskanal i summativ feedback 

 

 

 

4.1.3.3 Studentens preferenser gällande kommunikationskanal 

I avsikt att utröna skillnaden, eller samstämmigheten, mellan vilka 

kommunikationskanaler som vanligen används med de kanaler som studenter föredrar (se 

figur 9) så besvarades frågan ”Genom vilken kommunikationskanal föredrar du i 

allmänhet att få feedback?”. Av det totala antalet respondenter så svarade 44,4% [71 

individer] att det vill få feedback ”Muntligt via fysiska möten”, 27,5% [44 individer] 

svarade att de vill få feedback ”Via e-post”, 25% [40 individer] svarade ”Via universitetets 

intranät”, 1,3% [2 individer] angav att de vill ha feedback genom ”Videosamtal” och 

1,3% [2 individer] angav svarsalternativet ”Övriga”. Resterande 0,6% [1 individ] angav 

att hen inte vill få någon feedback. 
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Figur 9. Jämförelse av vanligen använd kommunikationskanal mot studenters preferens 

 

4.1.4 Användbarhet 

4.1.4.1 Användbar feedback- Pågående kurser/uppgifter 

Med avsikt att undersöka om respondenterna har användning av den feedback som läraren 

ger på en uppgift eller kurs så besvarades frågan ”Upplever du att du vanligtvis kan 

förbättra ditt resultat på en uppgift eller kurs genom den feedback du får av läraren?”. 

Av det totala antalet respondenter så svarade 58,8% [94 individer] ”Ja”, 25% [40 

individer] svarade ”Nej” och 16,2% [26 individer] svarade ”Vet ej/Ingen åsikt” (se figur 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Svarsfördelning - Användbar feedback i pågående kurser/uppgifter 
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4.1.4.1.1 Varför oanvändbar feedback? [Pågående kurser/uppgifter] 

De respondenter som svarade ”Nej” på föregående fråga försågs med följdfrågan ”Av vilka 

anledningar upplever du att lärarens feedback inte hjälper dig att förbättra ditt resultat?”. 

Av de totalt 26 respondenterna som svarade på följdfrågan uppgav 37,5% [15 individer] 

att det är svårt att förstå vad läraren menar med feedbacken de mottager. 5% [2 individer] 

angav att det allmänna språkbruket som läraren använder sig av är krångligt. Lika många 

respondenter uppgav att ämnesterminologin är svårförståelig. Endast 2,5% [1 individ] 

ansåg att lärarens handstil var anledningen till att feedbacken inte hjälper hen att förbättra 

sitt resultat. Resterande 57,5% [23 individer] uppgav svarsalternativet “Övriga”. 

 

 

4.1.4.2 Användbar feedback- Framtida kurser/uppgifter 

Med syftet att undersöka om respondenterna upplever att det har användning av den 

feedback de får även i kommande/framtida kurser så besvarades frågan “Upplever du att 

du vanligtvis får feedback som du kan ha nytta av även i framtida uppgifter/kurser?”. Av 

det totala antal respondenter så svarade 61,3% [98 individer] “Ja”, 23,1% [37 

individer]svarade “Nej” och 15,6% [25 individer] svarade “Vet ej/Ingen åsikt” (se figur 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Svarsfördelning - Användbar feedback i framtida kurser/uppgifter 
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4.1.4.2.1  Varför oanvändbar feedback? [Framtida kurser/uppgifter] 

I syfte att undersöka varför vissa studenter upplever att lärarens feedback inte hjälper dem 

i kommande kurser ställdes en följdfråga till de som svarat nej på föregående fråga. 

Frågan löd: “Av vilka anledningar upplever du att lärarens feedback inte hjälper dig i 

kommande kurser?”. Av de 37 respondenter som svarade på följdfrågan uppgav 48,6% 

[18 individer] att orsaken var att “olika lärare efterfrågar olika saker, därför är feedback 

sällan överförbar till kommande kurser”. En knapp fjärdedel, 24,3% [9 individer] av 

respondenterna, uppgav svaret “lärarens feedback är oftast så ämnesspecifik att den inte 

kan användas i andra kurser”. 10,8% [4 individer] uppgav att de aldrig har reflekterat 

över att feedback på en kurs kan användas i kommande kurser, samtidigt som 29,7% [11 

individer] uppgav svarsalternativet “Övriga”. 

 

4.1.5 Studentansvar 

4.1.5.1 Ansvar att hämta ut feedback 

För att undersöka studentens egna roll och ansvar i feedback-processen ställdes frågan om 

respondenten “tar ett eget ansvar för att hämta ut feedback”. En majoritet av 

respondenterna, 69,4% [111 individer] uppgav att de tar ett eget ansvar för att hämta ut 

feedback medan endast 17,5% [28 individer] svarade det motsatta; att de inte tar ett eget 

ansvar för att hämta ut feedback. 13,1% [21 individer] svarade “Vet ej/ingen åsikt” (se 

figur 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Svarsfördelning - Eget ansvar att hämta ut feedback 
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4.1.5.1.1  Varför inte hämta ut feedback? 

I avsikt att ytterligare undersöka studentens egna ansvar i feedback-processen ställdes en 

följdfråga som besvarades av de 28 respondenter som uppgett att dessa inte tar ett eget 

ansvar för att hämta ut feedback. Respondenternas besvarade frågan “Vad är vanligtvis 

den främsta anledningen till varför du inte hämtar ut feedback?” och svaret angavs i 

fritext. För att kvantifiera respondenternas svar kategoriserades dessa i en tabell (se tabell 

2). 

Tabell 2. Absolut och procentuell fördelning av kategoriserade svar på varför studenter 

inte hämtar feedback 

 

 

Av de totalt 28 respondenterna som besvarade följdfrågan uppgav 21,4% [6 individer] 

svar som kategoriserades som “hämtar inte ut feedback på grund av personlig 

bekvämlighet”. Samma antal respondenter uppgav svar vilka kategoriserats som 

“prioriterar ej feedback om resultatet är godkänt”. Den näst största kategorin var 

“fokuserar inte på avklarade kurser”, med en svarsprocent på 10,7% [3 individer]. 

Samma antal, dvs. 10,7% [3 individer] uppgav att de inte visste varför de vanligtvis inte 

hämtar ut feedback, kategoriserade i tabellen som “Vet ej”. Tre kategorier hade samma 

antal svaranden på 7,1% [2 individer], dessa var “anser att det är lärarens ansvar att dela 

ut feedback”, “litar inte på lärarens feedback”,  samt kategorin “ogiltigt svar”. De minst 

vanligt förekommande svarskategorierna, på 3,6% [1 individ], var “svårt att förstå/tolka 

den feedback som läraren ger”, “ovetande om rätten till feedback”, “anser att den 

personliga relationen till läraren avgör feedbacks användbarhet” samt “orolig för negativ 

kritik”. 

 

 

 



 

  29 (54) 
 

4.1.5.2 Ansvar att läsa feedback 

För att undersöka om respondenterna tar eget ansvar för att läsa feedback som hen har fått 

utav läraren ifråga, t.ex. lärarens kommentarer via e-post eller universitetets intranät, så 

besvarades frågan: “Tar du eget ansvar för att läsa feedback du har fått?”. 100% [160 

individer] angav svarsalternativet “Ja”. 

 

 

4.1.5.3 Ansvar att kontakta läraren 

Med avsikt att undersöka om respondenterna, i de fall de inte förstår feedbacken det 

mottager från läraren, tar kontakt med läraren för att få en förklaring så besvarades frågan: 

“Om du av någon anledning inte förstår feedbacken du får, tar du då själv kontakt med 

läraren för att få en förklaring på vad som menats?”. En majoritet av respondenterna, 

67,5% [108 individer] angav att de oftast tar kontakt med läraren för att få en förklaring, 

medan 23,8% [38 individer] angav att det inte gör det. Resterande 8,8 % [14 individer] 

angav svarsalternativet “Vet ej” (se figur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Svarsfördelning - Eget ansvar att kontakta läraren 

 

 

4.1.5.3.1  Varför inte kontakta läraren? 

I syfte att vidare undersöka studentens egna ansvar i hänsyn till deras förståelse av lärares 

feedback uppmanades respondenterna som svarat “Nej” på föregående fråga att svara på 

följdfrågan “Varför tar du inte kontakt med läraren för en förklaring på dennes 

feedback?”. Totalt svarade 38 respondenter på denna följdfråga. För att kvantifiera 

respondenternas svar i fritext kategoriserades dessa i en tabell (se tabell 3): 
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Tabell 3. Absolut och procentuell fördelning av kategoriserade svar på varför studenter 

inte kontaktar läraren för att få feedback förklarad 

 

De mest vanligt förekommande svaren kunde härledas till kategorierna “Tidsbrist” och 

“Fokuserar inte längre på avklarad kurs”. Båda dessa kategorier utgjorde, var för sig, 

13,2% [5 individer] av samtliga svar. “Oro för att vara till besvär”, “svårt att upprätta 

kommunikation med läraren” samt “bristande intresse” utgjorde de kategorier med näst 

flest antal svar på 10,5% [4 individer] i vardera kategori. 7,9% [3 individer] uppgav svar 

vilka kategoriserades som “kontaktar inte läraren på grund av personlig bekvämlighet”. 

Samma svarsfrekvens, dvs. 7,9% [3 individer] återfanns även i kategorierna “söker hellre 

feedback/hjälp från andra källor än läraren” och “svårt att förstå/tolka den feedback som 

läraren ger”. Kategorierna “Ogiltiga svar” och “Vet ej” delade samma antal svar som 

kategorin “personlig relation till läraren avgör feedbacks användbarhet” med en 

svarsfrekvens på 5,3% [2 individer] i vardera kategori. Endast 2,6% [1 individ] uppgav 

svar vilket kunde kategoriseras som “litar inte på lärarens feedback”. 

 

4.1.6 Mottagarens reaktion på feedback 

4.1.6.1 Negativ feedback 

För att undersöka hur vanligt förekommande det är att studenter upplever feedback som 

negativ ställdes frågan “i hur många fall får du feedback som du upplever som negativ, 

snarare än konstruktiv?” Av de totalt 160 respondenterna svarade 42,5% [68 individer] att 

detta sker i 1-25% av fallen. 28,1% [45 individer] uppgav att det sker i 25-50% av fallen. 

En något mindre grupp på 20% [32 individer] uppgav svaret “Jag får aldrig feedback som 

jag upplever som negativ”. 6,3% [10 individer] av de svarande angav att de får negativ 

kritik i 50-75% av fallen. Endast 3,1% [5 individer] uppgav att de får negativ kritik i 75-

100% av fallen.  
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I diagrammet nedan (se figur 14) presenteras respondenternas svar på hur ofta de upplever 

feedback som negativ i förhållande till vilken kommunikationskanal respondenten 

vanligtvis mottager summativ feedback.  

Figur 14. Samband mellan negativ kritik och kommunikationskanal 

 

4.1.6.1.1  Reaktion på negativ feedback 

I syfte att undersöka om de respondenter som i föregående fråga svarat att det har upplevt 

negativ kritik, påverkas av detta i avseende till fortsatt motivation så besvarades frågan: 

“Om du får feedback som du upplever som negativ, snarare än konstruktiv, hur reagerar 

du på detta?“. 41,8% [48 individer] angav att de känner sig omotiverade till kommande 

uppgifter, 20% [23 individer] angav att de känner sig motiverade till att göra bättre ifrån 

sig och 38,3% [44 individer] angav svarsalternativet “Inget av ovanstående/vet ej” (se 

figur 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. 

Svarsfördelning - 

Reaktion på 

negativ feedback 
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4.2 Analys 

4.2.1  Tolkning av avsikt med (feedback)meddelande 

Enligt en studie av Rae och Cochrane (2008) så bör feedback vara inriktat på lärande 

snarare än resultat om den ska vara effektiv. Studien visar också att lärare ofta ser 

feedback som en kommunikation av betyg, snarare än en process för ökat lärande. 

Samtidigt visar forskning (Duncan et al. 2007) (Higgins et al. 2001) att studenter, i många 

fall, främst intresserar sig för sitt numeriska betyg och inte engagerar sig ytterligare i 

lärarens feedback. I denna studie undersöktes vad respondenterna ansåg vara lärarens syfte 

med feedback. Resultatet visar att drygt hälften (50,6%) uppfattar att lärarens syfte med 

feedback är att utveckla studentens kunskap. Cirka en tredjedel (30,6%) uppfattar att 

lärarens syfte vanligtvis är att förmedla betyg. Då tidigare forskning visar på att feedback 

bör fokusera på lärande snarare än numeriska betyg så kan det faktum att en tredjedel av 

respondenterna upplever att lärarens syfte med feedback vanligtvis är att förmedla betyg 

anses vara en relativt stor andel. Detta kan i sin tur ställas mot att endast 2,5% av 

respondenterna anser att de viktigaste syftet med feedback, för dem, är betygsförmedling 

och att hela 75,6% av respondenterna anser att det viktigaste syftet med feedback är att 

utveckla deras kunskap. Schramm menade, enligt Babe (2015), att kommunikation måste 

möta mottagarens behov för att förmå denne att handla/reagerat på ett önskvärt sätt. Om 

sändare och mottagare inte tolkar ett meddelandes avsikt på samma sätt så brister 

kommunikationsprocessen, eftersom meddelandets avsedda effekt riskerar att utebli. Då 

resultatet av denna studie visar att hela 75,6% av respondenterna anser att syftet med 

feedback är utveckling av kunskap samtidigt som nästan en tredjedel av de tillfrågade 

studenterna uppger lärarens främsta syfte som betygsförmedling så kan detta vara en 

indikation på att deras behov inte uppfylls i feedback-processen.  

4.2.2  Tidsaspekter 

Det finns många olika aspekter rörande tid och feedback. Dessa aspekter inkluderar bl.a. 

hur fort studenter får feedback efter uppgifter/kurser och när de får den. Tidsenlighet är en 

avgörande faktor för feedbacks effektivitet, samtidigt som det är ett krav för 

informationskvalitet (Hattie & Timperlay 2007) (Beynon-Davies 2009). Studier (Blair & 

McGinty 2012) (García San Pedro 2012) visar också att det är viktigt att studenter får 

feedback i tillräckligt god tid för att ha användning av den och att kontinuerlig feedback 

under kursens gång ger studenter en bättre förståelse för vad som krävs av dem.  

 

Resultatet av denna studies enkätundersökning visar att endast 35,6%, dvs. bara en dryg 

tredjedel, av de tillfrågade studenterna anser att de får feedback i tillräckligt god tid för att 

ha användning av den. Nästan hälften (48,8%) anser att de inte får feedback i tillräckligt 

god tid för att ha användning av den. Detta indikerar att feedback ges för sent för att uppnå 

kraven för tidsenlighet i Beynon-Davies (2009) kriterier för informationskvalitet och 

därmed riskeras att förlorar sitt värde i lärandeprocessen. Dessutom visar undersökningen 

att drygt var femte student (21,3%) upplever att de vanligtvis inte får någon formativ 

feedback alls av sin lärare. 
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Enkätundersökningen visar också att var tredje student (33%) upplever att de vanligtvis 

får feedback efter avslutad uppgift/kurs, med andra ord summativ feedback. Summativ 

feedback riskerar att endast fungera som ett bevis på om kunskapsmålen är uppfyllda och 

inte att utveckla studentens kunskap (Derrell 2015). Enligt Derrell (2015) och García San 

Pedro (2012) så ges summativ feedback efter att lärandeprocessen är avslutad och detta 

medför att det är försent att ändra studentens prestationer. En anledning till att en så stor 

andel studenter anser att de inte får feedback i tillräckligt god tid för att ha användning av 

den, kan därför troligtvis tillskrivas det faktum att feedbacken ofta ges i samband med 

summativa bedömningar, vilket också kan anses minska informationens aktualitet då 

feedbacken berör dåtida och inte nuvarande omständigheter (Beynon-Davies 2009). 

 

Enligt Valentzas och Broni (2014) avser “effekt”, som Schramm argumenterade för i 

kommunikationsmodellen, huruvida kommunikationen uppnår sändarens syfte i fråga om 

att framkalla en specifik handling, förändring eller förståelse hos mottagaren. Även om 

sändarens (lärarens) syfte är att framkalla en viss handling, t.ex aktivitet för förbättrad 

lärandeprocess, och mottagarens (studentens) förståelse för sändarens syfte samstämmer 

med detta, så uppstår ett effektproblem eftersom studenten ofta inte har tid nog att 

förändra sitt handlande pga. att feedback kommuniceras för sent. 

4.2.3  Kommunikationskanal  

Effektiva kommunikationsmedel är essentiella för att få studenter att engagera sig i den 

feedback de mottager (Hatziapostolou & Paraskakis 2010). Enligt MRT (Daft & Lengel 

1983) så finns det mer eller mindre rika kommunikationskanaler. Rika 

kommunikationskanaler, enligt Daft och Lengel (1983), är de medium som krävs för att 

förmedla mer komplexa budskap, t.ex. face-to-face och videosamtal. Endast 25% av 

respondenterna i enkäten uppger att de vanligtvis får muntlig feedback under pågående 

kurser eller uppgifter. I fråga om feedback som ges summativt är siffran ännu lägre: 7,5%. 

Ingen av respondenterna har angivit att de får feedback via videosamtal, varken under 

pågående kurs eller efter avslutad kurs. Med tanke på att feedback är komplex (Duncan et 

al. 2007) så bör den låga användningsgraden av rika informationskanaler anses 

anmärkningsvärd. Både gällande summativ och formativ feedback är universitetets 

intranät den vanligast använda kommunikationskanalen. Då textbaserade 

kommunikationskanaler är mer lämpade för kommunikation av kvantitativ data (Daft & 

Lengel 1983) skulle detta resultat också kunna vara en förklaring till studenters upplevelse 

av att lärares främsta syfte med feedback ofta är förmedling av betyg. Vidare menar 

Hatziapostolou och Paraskakis (2010) att LMS, som exempelvis Moodle vilket används av 

Linnéuniversitetet, har en begränsad förmåga att förmedla effektiv feedback till 

studenterna.     

 

Med avsikt att jämföra de kommunikationskanalerna som vanligtvis används med 

vilken/vilka kommunikationskanaler respondenterna föredrar så ställdes en fråga kring 

detta i enkätundersökningen. Resultatet visar en tydligt skillnad i fråga om användandet av 
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muntlig feedback i förhållande till hur många som föredrar muntlig feedback. 44,4% av 

samtliga respondenter uppgav att de föredrar att få feedback muntligt via fysiska möten, 

medan endast 7,5% av studenterna upplevde denna form av kommunikation som den 

vanligast använda. 

    

4.2.4  Användbarhet 

För att undersöka feedbacks användbarhet, i såväl pågående som i kommande uppgifter 

och kurser, tillfrågades respondenterna ifall de vanligtvis anser att feedbacken är 

användbar. Resultatet visar på nästan total samstämmighet mellan hur många som anser 

feedback användbar i pågående kurser/uppgifter med hur många som anser den användbar 

i kommande kurser/uppgifter.  

 

Två av kraven för informationskvalitet (Beynon-Davies 2009) är att den måste vara tydlig 

och ha rätt detaljeringsnivå, för att kunna kommuniceras effektivt. Tidigare forskning 

(Duncan et al. 2007) beskriver att lärares kommentarer ofta saknar konkreta tips för hur 

studenter ska och kan förbättra sina prestationer både i pågående och framtida kurser och 

att lärarnas feedback ofta uppfattas som vag. Detta gör att feedback ofta brister i 

informationskvalitet. Detta stämmer till viss del överens med resultaten i denna studie, där 

37,5% av respondenterna vilka upplever att lärarens feedback inte är användbar i 

pågående kurser anser att detta beror på att feedbacken är svårförståelig. Att 37,5% av 

respondenterna upplever lärarens feedback som svårförståelig kan eventuellt också 

härledas till tidigare forskning (Higgins et al. 2001) som säger att kodning och tolkning av 

budskap tenderar att försvåras i kommunikationsprocesser där sändare och mottagare 

innehar skilda kunskaper om ämnet ifråga, samt olika förkunskaper och semantiska 

referenspunkter (Beynon-Davies 2009). I förekommande fall finns risken att skillnaden i 

kunskapsnivån mellan lärare och student försvårar för studenten att avkoda, tolka och 

förstå feedbacken som mottages. Även Schramm betonar vikten av gemensam förståelse i 

sin kommunikationsmodell och att sändarens meddelande inte kommer att avkodas 

korrekt ifall budskapet inte ligger inom båda parters gemensamma erfarenhetsfält (Severin 

& Tankard 1988).  

 

I fråga om varför studenter upplever feedback i en kurs/uppgift som mindre användbar i 

kommande kurser/uppgifter visar resultatet att en majoritet tillskriver detta till det faktum 

att olika lärare efterfrågar olika saker och att feedback därför, vanligtvis, inte är 

överförbar. Detta skulle kunna betyda, beskrivet med Schramms kommunikationsmodell, 

att sändarens avsedda effekt endast berör den aktuella situationen. Effekten, d.v.s 

handlingen, är m.a.o. inte överförbar till andra sammanhang. Emellertid uppgav en relativt 

stor mängd respondenter svaret “övrigt” rörande oanvändbarhet i både pågående och 

kommande kurser/uppgifter, vilket skulle kunna betyda att de huvudsakliga 

problemorsakerna inte avslöjas i denna undersökning.    
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4.2.5  Studentansvar  

Forskning (Higgins et al. 2001) (Blair & McGinty 2012) visar att studenter, i många fall, 

inte läser sin feedback, inte tar den till sig och att de inte utmanar lärarens feedback. I 

fråga om att läsa mottagen feedback, som t.ex. delges studenten via e-post och intranät, 

visar resultatet av enkätundersökningen att samtliga respondenter tar ett eget ansvar för 

detta. Gällande att hämta ut feedback rent fysiskt, t.ex. på ansvarig lärarens kontor, så 

visar resultatet att majoriteten (69,4%) av respondenterna tar ansvar för detta. Dock angav 

17,5% att det inte tar ansvar för detta av olika anledningar. Högst svarsprocent utgjorde 

kategorierna “hämtar inte ut feedback på grund av personlig bekvämlighet” (21,4%) och 

“prioriter ej feedback om resultatet är godkänt” (21,4%). Detta visar en samstämmighet 

med tidigare forskning (Duncan et al. 2007) som beskriver att studenter inte engagerar sig 

i feedback såvida deras resultat inte har varit långt ifrån deras förväntan. En ungefär lika 

stor andel studenter som tar ansvar för att hämta feedback tar också ansvar för att kontakta 

läraren för att få dennes feedback förklarad vid behov (67,5%). Att nästan en fjärdedel 

(23,8%) av studenterna inte tar kontakt med läraren för att få feedback förklarad kan dock 

anses vara en relativ hög andel, som också visar samstämmighet med tidigare 

forskningsresultat kring studenters bristande ansvar i feedback-processen (Higgins et al. 

2001) (Blair & McGinty 2012). Enligt Narula (2006) så menar Schramm att mottagaren i 

kommunikationsmodellen inte kan ses som en passiv entitet, utan att denne måste ta en 

aktiv del för att kommunikationsprocessen ska vara effektiv. I de fall där studenten inte tar 

ansvar för att hämta ut feedback och/eller kontakta läraren för att få feedback förklarad så 

anses detta vara ett passivt agerande där kommunikationsprocessen blir mindre effektiv. 

Det finns ingen särskilt utmärkande orsak till varför studenterna inte kontaktar läraren för 

att få feedback förklarad. Däremot påvisar vissa svar som t.ex. “bristande intresse” 

(10,5%) och  “kontaktar inte läraren på grund av personlig bekvämlighet” (7,9%) att det 

finns ett problem i fråga om studentens, dvs. mottagarens, egna roll och ansvar i feedback-

processen. 

 

Enligt Beynon-Davies (2009) kriterier för informationskvalitet så bör lämpligt medium 

(kommunikationskanal) användas vid leverans av information. I ljuset av att 100% av de 

tillfrågade uppger att de tar ansvar för att läsa feedback medan endast 69,4% tar ansvar för 

att hämta ut skriftlig feedback skulle man kunna reflektera över ifall det är ogynnsamt för 

feedback-processen att låta studenter hämta ut feedback fysiskt.  

 

4.2.6  Mottagarens reaktion på feedback 

Forskning (Dowden et al. 2013) visar att studenter ibland uppfattar feedback som 

känslomässigt negativ, även om det är osannolikt att det är avsett på det sättet.  

För att undersöka hur vanligt förekommande det är att studenter upplever feedback som 

negativ ställdes frågan “i hur många fall får du feedback som du upplever som negativ, 

snarare än konstruktiv?” Resultaten visar 80% någon gång får feedback som de upplever 

som negativ. Av dessa upplevde 41.8% att de upplever sådan feedback som en negativ 

påverkan på deras motivation. Om utgångspunkten är att lärarens feedback är ämnad att 
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vara konstruktiv och inte negativ, så kan det argumenteras att detta beror på en 

misstolkning i kodning/avkodning av meddelandets avsikt. En sådan misstolkning kan, 

enligt Shannon och Weavers kommunikationsmodell, bero på en rad olika faktorer, som 

t.ex. empiriska störningar eller semantiska skiljaktigheter. Det särskilt intressanta är dock 

att en stor andel studenter även anger att de blir omotiverade då de mottager negativ 

feedback. Detta resultat stöds av Schramms teori som argumenterar för vikten av att 

meddelanden ska möta de behov som mottagaren har och därigenom motivera personen 

ifråga att handla/reagera på önskvärt sätt (Babe 2015). Resultatet pekar på att studenter 

som upplever meddelandet som negativt inte kommer att förändra sitt agerande/handling 

som i sin tur hade kunnat förbättra lärandeprocessen eller resultat.  

 

Medan resultatet visar att endast 20% av de tillfrågade respondenterna aldrig får kritik 

som de upplever som negativ snarare än konstruktiv så visar det också att 80% någon gång 

får det, om än i olika utsträckning. Det anses intressant att resultatet visar en tydlig 

koppling mellan text-baserad feedback och hur ofta den upplevs som negativ jämfört med 

feedback som ges muntligt. Genom att analysera respondenternas svar om vanligast 

använda kommunikationskanal mot deras svar om hur ofta de mottager upplevd negativ 

kritik uppdagas en tydlig trend som visar att valet av kommunikationskanal bidrar till hur 

sannolikt det är att feedback upplevs som negativ. Enligt MRT så är olika kanaler lämpade 

för olika typer av innehåll (Daft & Lengel 1983). Text-baserade kommunikationskanaler 

saknar förmågan att anpassa kommunikationen individuellt till mottagaren, varför den inte 

är optimal för distribution av komplex feedback. Detta skulle kunna vara en av orsakerna 

bakom studiens påvisade samband mellan text-baserad kommunikation och hur ofta den 

upplevs som negativ. Denna analys får stöd av tidigare forskning då Hatziapostolou och 

Paraskakis (2010) menar att LMS, som exempelvis Moodle, inte är optimala system för 

förmedling av feedback. 
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5 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras resultat och analys mot tidigare forskning och utvalda teorier 

tillsammans med en reflektion kring studiens vetenskaplig metod, dess lämplighet och 

brister. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Genom att identifiera problemområden från tidigare forskning, undersöka dessa ur 

studenters perspektiv vid LnU och att analysera dessa mot informations- och 

kommunikationsteorier har vi kommit fram till att feedback-processen mellan lärare och 

student har förbättringspotential inom ett flertal områden.   

 

Resultatet av studien visade en relativt stor skiljaktighet mellan vad studenter anser att 

lärares främsta syfte med feedback är jämfört mot vad de själva anser att feedback bör 

syfta till. Cirka en tredjedel uppfattar att lärarens syfte vanligtvis är att förmedla betyg 

medan hela 75,6% av respondenterna anser att det viktigaste syftet med feedback är att 

utveckla deras kunskap. Studien argumenterar för att detta kan vara en indikation på att 

studenter och lärare har olika tolkningar av kommunikationens avsikt och att dess 

önskvärda effekt därför uteblir. Även om det kan anses sannolikt att detta dels orsakas av 

misstolkningar i kommunikationens syfte och i kodning/avkodning mellan sändare och 

mottagare så kan det varken bekräftas eller avfärdas med säkerhet, eftersom resultatet 

endast visar att det är studenternas uppfattning av lärarens syfte. För att avgöra de 

bakomliggande orsakerna till skiljaktigheter mellan studenters och lärares syn på feedback 

skulle även lärarens perspektiv behövt undersökas.  

 

Faktorer om tid är enligt tidigare forskning vanligt förekommande problem i feedback-

processen. Enligt Beynon-Davies (2009) är tidsenlighet en viktig faktor för god 

informations- och kommunikationskvalitet. Att information måste kommuniceras 

tidsenligt, dvs. i tillräckligt god tid för att den ska vara användbar, bekräftas tydligt av 

våra resultat då nästan hälften av studenterna ansåg att de vanligtvis får feedback i ett så 

sent stadie att den inte hjälper dem i sina studier. Studenternas upplevelser om att 

feedback kommer för sent för att användas skulle eventuellt också kunna härledas till det 

faktum att den många gånger, som vårt resultat också visar, är svårförståelig. Även om 

studenten har en korrekt förståelse av lärarens feedback så anses det dock sannolikt att det 

ändå blir ett effektproblem i fråga om att feedbacken inte leder till avsedd handling, 

eftersom feedback kommuniceras för sent. Att ett stort antal respondenter anser att de får 

feedback för sent för att ha användning av den kan eventuellt tillskrivas det faktum att 

33% anger att det vanligtvis får summativ feedback, d.v.s. feedback efter avslut kurs eller 

uppgift. Vi tror att kontinuerlig feedback, som ges under kursens gång, hade kunnat öka 

feedbackens användbarhet. Studiens resultat avslöjar inte huruvida, eller hur ofta, 

feedback kommuniceras inom 15 arbetsdagar enligt LnU:s lokala regler, därför 

rekommenderar vi att man undersöker i vilken utsträckning som denna tidsgräns efterlevs. 

Anmärkningsvärt nog är det dessutom drygt en femtedel av studenterna som upplever att 
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de vanligtvis inte får någon feedback alls under pågående kurser/uppgifter. Detta har inte 

undersökt djupare i denna studie då de valda informations- och kommunikationsteorierna 

inte kan appliceras på detta problem. En intressant uppföljning vore därför att undersöka 

varför feedback-processen helt uteblir i förekommande fall.   

 

Enligt MRT så är valet av kommunikationskanal avgörande för hur väl information kan 

förmedlas, beroende på vilken typ av information det är. Vårt resultat visar att de mest 

använda kanalerna, enligt studenterna, är e-post och skolans intranät. Dessa är 

textbaserade kommunikationsmedel som enligt MRT (Daft & Lengel 1983) inte är 

lämpade för transmission av komplexa budskap, såsom feedback som ska öka en students 

lärande. Däremot används de med fördel för att kommunicera enkla budskap, t.ex. 

numeriska meddelanden som betyg. Detta skulle dels kunna vara ett skäl till att en så stor 

grad studenter upplever att numeriska betyg är lärarens främsta syfte. Det skulle också 

kunna förklara den höga grad av respondenter som uppgett att feedbacken är 

svårförståelig, eftersom delgivande av betyg/feedback via e-post och direktmeddelanden 

på forum inte tillåter realtidskonversation där studenten t.ex. skulle kunna få feedbacken 

förklarad ytterligare. Hatziapostolou och Paraskakis (2010) beskriver hur intranät (LMS) 

erbjuder en centraliserad lärandeplattform men att dess förmåga att förmedla feedback är 

begränsad. Samtidigt visar vår analys ett möjligt samband mellan val av 

kommunikationskanal med hur ofta studenter upplever feedback som känslomässigt 

negativ. Analysen visar att de studenter som vanligtvis upplever att de får feedback via 

textbaserade medel också är de studenter som i högre grad upplever feedbacken som 

mestadels negativ, snarare än konstruktiv. Resultatet visar också att dubbelt så många 

upplever sänkt motivation i samband med negativ kritik, än de som upplever förhöjd 

motivation. Det skulle alltså kunna resoneras att valet av kommunikationskanal kan få 

förlängda konsekvenser, både gällande studenternas förmåga att förbättra sina resultat men 

också kring deras motivation och således deras förmåga att ta till sig feedback (Babe 

2015). Ett av problemen med att använda LMS för kommunikation av feedback är att 

meddelanden i mindre utsträckning kan individ-anpassas till studenterna, vilket möjligtvis 

också är en bidragande orsak till att den upplevs som negativ snarare än konstruktiv 

(Hatziapostolou & Paraskakis 2010).   

 

I denna studie undersöktes ifall studenterna upplever lärarens feedback som användbar. 

Detta gjordes genom att fråga respondenterna dels om de se feedback som användbar i 

pågående uppgifter/kurser och dels ifall den är användbar i kommande uppgifter/kurser. 

Det faktum att endast cirka 60% upplever feedback som användbar, i såväl pågående som 

framtida kurser/uppgifter, anser vi tydligt indikera att det finns problem i feedback-

processen. Av de som uppgav att feedback inte hjälper dem i pågående uppgifter/kurser 

svarade en stor andel att det beror på att feedbacken är svårförståelig. I fråga om varför en 

så stor andel upplever feedback som svårförståelig drar vi slutsatsen att detta i stor 

utsträckning går att går att härleda till sändarens och mottagarens kunskaps- och 

erfarenhetskillnader som ger upphov till problem i kodning och avkodning i 

kommunikationsprocessen. Däremot kan denna analys inte helt styrkas, p.g.a. den alltför 

stora andelen (57,5%) respondenter som uppgav svaret “Övriga” på frågan “Av vilka 
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anledningar upplever du att lärarens feedback inte hjälper dig att förbättra ditt 

resultat?”. Detta tyder på att undersökningsenkätens fördefinierade svarsalternativ 

förhindrade att få fram vanligt förekommande åsikter hos respondenterna. Med ytterligare 

alternativ, eller fritextsvar, skulle resultatet troligtvis ha sett annorlunda ut och andra 

slutsatser hade kunnat dras.    

 

Tidigare forskning visar att studenter ofta brister i eget ansvar att hämta ut, läsa och ta till 

sig feedback (Blair & McGinty 2012). I enkätundersökningen svarade samtliga 160 

respondenter att de tar ett eget ansvar för att läsa den feedback de skriftligen mottager. 

Med tanke på tidigare studiers resultat är detta anmärkningsvärt. Det skulle kunna 

resoneras att detta är ett resultat av en mindre väl ställd fråga i enkäten och att 

respondenterna har känt sig styrda att uppge ett visst svar. Att respondenter styrs mot 

särskilda svar är alltid en risk i undersökningar med fördefinierade svarsalternativ 

(Jacobsen 2011). Även om samtliga tillfrågade studenter tar ansvar för att läsa feedback så 

är det en relativt stor andel som inte tar ansvar för att fysiskt hämta feedback eller kontakta 

läraren för att få feedback förklarad. Detta resultat tyder på att studenter i stor utsträckning 

agerar som en passiv mottagare i kommunikationsprocessen. Ett förslag för att främja 

studentens egen involvering i feedback-processen är istället använda sig av 

kommunikationskanaler som är mer lämpade för snabb och direkt interaktion mellan 

sändare och mottagare.  

 

5.2 Metodreflektion 

Studien har genomförts genom en deduktiv inriktning av deskriptivt slag. Den deskriptiva 

inriktningen valdes då vi strävade mot ett beskrivande resultat. Studien genomfördes 

genom en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Metoden är lämplig att 

använda om forskarens förkunskaper inom ämnet är relativt stora (Jacobsen 2011). Utifrån 

vår kunskap om ämnet feedback som en informationsprocess, erhållen genom 

kandidatprogrammet i Informationslogistik, så ansåg vi att våra förkunskaper var 

tillräckliga. För att erhålla ytterligare kunskap om olika perspektiv på feedback så inleddes 

arbetet med en omfattande informationsinsamling från tidigare forskningsmaterial. 

Resultatet från tidigare forskning användes sedermera till att skapa de kategorier av 

problemområden som enkätfrågorna grundade sig i. På grund av att det finns en outtömlig 

mängd tidigare forskning inom ämnet så var det givet att avgränsa denna studie till de 

forskningsartiklar som hade innehåll vilket ansågs relevant inom ämnet 

informationslogistik, med extra fokus på forskning som låg nära i tiden. Detta riskerar 

dock att, till viss del, ge en någon vinklad bild av vilka problemområden som finns i 

feedback-processen då många perspektiv inte togs med. Vidare riskerar den kvantitativa 

ansatsen att styra respondenterna mot forskarens förutfattade riktning. Detta är en särskilt 

stor risk då man använder sig av enkäter med fördefinierade svarsalternativ (Jacobsen 

2011), något som också eventuellt har skett i denna undersökning. För att uppnå en högre 

reliabilitet skapades frågorna och svarsalternativen med så enkelt och tydligt språkbruk 

som möjligt. För att stärka den interna giltigheten/validiteten så adderades några 

kvantitativa frågor där respondenterna fick möjlighet att svara i fritext. Jacobsen (2011) 
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menar att kombinering av kvalitativ och kvantitativ metod stärker validiteten i 

undersökningen. För att säkra validiteten ytterligare, i avseendet att mäta det som avsågs 

mätas, så skapades en testenkät som sändes ut till en mindre grupp respondenter. Trots 

detta visade det sig att frågeformuläret kunde ha innehållit andra frågor, samt formulerats 

annorlunda, för att enklare möjliggöra en analys inom ämnesområdet informatik. Det 

visade sig även att de variabler som undersökningen innefattade inte kunde användas 

och/eller inte visade några intressanta resultat under analysen. Det skulle kunna betyda att 

andra variabler, som inte tagits med, istället kunde ha använts i studien. De frågor i 

enkätundersökningen som inte ansågs medföra något värde till studien har utelämnats ur 

resultatet, men presenteras i rapportens bilagor (se bilaga 2).    

 

Valet att genomföra undersökningen på studenter vid LnU kan ifrågasättas, detta främst på 

grund av forskarens egna närhet till ämnet. För att säkra att forskarnas egna åsikter, som 

studenter på LnU, inte påverkade resultatet så ansågs den kvantitativa metoden lämplig. 

Den kvantitativa metoden ger, på ett naturligt sätt, distans och överblick till skillnad från 

den kvalitativa som förstärker närheten ämnet.  
 

Att använda sig av LnU som urval att representera samtliga universitetsstudenter i Sverige kan 

anses tvivelaktigt i fråga om extern giltighet. Visserligen skiljer sig svenska universitet inte 

mycket åt i vissa avseenden, eftersom de alla lyder under samma styrande myndigheter och 

regelverk. Å andra sidan kan typen av studenter skilja sig kraftigt från universitet till universitet. 

Som en del i att uppnå bredd av respondenter skickades enkäten till respondenter på samtliga 

fakulteter inom universitetet. Dessa fakulteter representerar förvisso inte alla typer av utbildningar 

på svenska universitet, men man kan argumentera att de säkerställer en viss grad av bredd. 

Samtidigt skickades formuläret ut till studenter med en varierande grad av studievana. Trots vissa 

brister anser vi att urvalet är starkt nog för att visa studenters upplevelse av feedback-processen vid 

LnU men att generaliserbarhet till den tänkta population “universitetsstudenter i Sverige”, eller 

andra kontexter, är tvivelaktigt. 
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6 Avslutning 
I följande kapitel presenteras slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

I denna undersökning har studenters upplevelser av problem i feedback-processen mellan 

lärare och studenter undersökts. Syftet var att undersöka vilka problemområden, 

identifierade från tidigare forskning, som förekommer i feedback-processen mellan lärare 

och student vid LnU, samt beskriva dessa ur ett informations- och 

kommunikationsperspektiv. De olika problemområdena har beskrivits med hjälp av 

Shannon-Weavers och Schramms kommunikationsmodeller, MRT och kriterier för 

informationskvalitet. Studien visar att samtliga av dessa problemområden i feedback-

processen går att beskriva med detta arbetes valda informations- och 

kommunikationsteorier (se kap. 4). Studien identifierar följande problemområden i 

feedback-processen vid LnU: Feedback stämmer ej överens med studenters förväntningar, 

feedback delges ej tidsenligt, val av kommunikationskanal är ej optimalt, lärarens 

feedback är ej användbar, studenten tar ej ansvar i feedback-processen, samt lärarens 

feedback upplevs som negativ. Ett problemområde som identifierats i tidigare forskning 

var att studenter brister i sitt egna ansvar att läsa mottagen feedback. Detta stämmer inte 

överens med resultatet av denna studie, där 100% av de tillfrågade anger att de tar ansvar 

för att läsa den feedback de mottager.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie avsåg att enbart undersöka vanligt förekommande problem, baserat på 

resultat från tidigare forskning, så har resultatet begränsats till just detta. Det hade varit 

intressant att undersöka feedback-processen ur ett kvalitativt perspektiv och på så sätt 

hålla undersökningen öppen för nya och möjligtvis oväntade aspekter. Vidare avgränsades 

denna studie till att undersöka studenters upplevelser av feedback-processen. Förslag till 

fortsatt forskning är därför att även undersöka sakförhållanden i fråga om hur feedback 

kommuniceras. Objektiva observationer kring problemområden som tidsramen för hur 

lång tid feedback tar att levereras inom universitetet, hur vanligt det är att feedback 

innehåller negativ kritik, att undersöka vilka kommunikationskanaler som används osv. 

hade kunnat skapa en mer nyanserad bild av verkligheten. Alternativt skulle en utökning 

av denna undersökning kunna göras, genom att utföra en liknande studie med fokus på 

lärarnas perspektiv. Då denna studie begränsade sig till att använda LnU som urval finns 

det brister i den externa giltigheten. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att 

genomföra en liknande studie med ett större antal respondenter utspridda över flera 

universitet och ett större geografiskt område. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 -  Enkät 
 
Hej,  
 
Vi skulle uppskatta om du ville ta några minuter och svara på vår 
enkätundersökning  som handlar om feedback-processen mellan lärare och 
student på universitetsnivå.  
 
Undersökningen utförs av två studenter vid Linnéuniversitetet som en del i 
en kandidatuppsats i programmet Informationslogistik. Du som deltar i 
undersökningen kommer att vara anonym. Alla svar behandlas konfidentiellt 
och används inte utanför undersökningens ramar. Deltagande är frivilligt.  
 
Din medverkan är viktig för oss och kan hjälpa till att skapa en tydligare 
förståelse för feedback mellan lärare och studenter.  
 
Tack för Din hjälp!  
Med vänliga hälsningar/ Angela Friberg och Patrik Andersson.  
 

1. Jag är: 

 Kvinna 

 Man 

 Annat/både man och kvinna 

 Vet ej/vill inte svara 

 
2. Ålder? 

 15-24 år 

 25-34 år 

 35-44 år 

 45+ år 

 
3. Jag studerar vid fakulteten för: 

 Hälso- och livsvetenskap 

 Konst- och humaniora 

 Samhällsvetenskap 

 Teknik 

 Ekonomihögskolan 

 Annat 

 
4.. Hur många högskolepoäng har du för närvarande? 

 Färre än 90 högskolepoäng 

 90-180 högskolepoäng 

 Fler än 180 högskolepoäng 



 

   
 

 
5. Jag studerar:  

 På plats 

 På distans 

 Både och  

 
6. Vad upplever du är lärarens främsta syfte med att ge dig feedback?  

 Förmedling av mitt betyg 

 Förklaring av mitt betyg 

 Utveckla min kunskap 

 Höja min motivation 

 Övrigt: 

 

 
7. Vad anser du vara det viktigaste syftet med feedback?  

 Förmedling av mitt betyg 

 Förklaring av mitt betyg 

 Utveckla min kunskap 

 Höja min motivation 

 Övrigt: 

 
8. Anser du att du vanligtvis får feedback på inlämnad uppgift eller tenta i 

tillräckligt god tid för att ha användning av den?  

T.ex. feedback på en underkänd tenta inför omtenta. 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej/ingen åsikt 

 
9. När upplever du att du vanligtvis får feedback från läraren? 
T.ex. kommentarer, handledning, förmedling av betyg. 

 Kontinuerligt under kursens gång 

 Efter avslutad kurs 

 Kontinuerligt under kursens gång och efter avslutad kurs 

 Vanligtvis får jag ingen feedback 

 Övrigt: 

 

10. Genom vilken kommunikationskanal får du vanligtvis feedback under 

pågående kurs eller uppgift?  
T.ex. kommentarer och handledning på inlämningsuppgifter. 

 Via e-post 

 Via universitetets intranät (forum/direktmeddelanden) 

 Telefon 

 Muntligt vid fysiska möten 

 Videosamtal (T.ex Skype) 



 

   
 

 Jag får vanligtvis ingen feedback 

 Övrigt: 

 
11. Genom vilken kommunikationskanal får du vanligtvis feedback när kurs 

eller uppgift är avslutad?  
T.ex kommentarer på inlämnad uppgift/tenta. 

 Via e-post 

 Via universitetets intranät (forum/direktmeddelanden) 

 Telefon 

 Muntligt vid fysiska möten 

 Videosamtal (T.ex Skype) 

 Jag får vanligtvis ingen feedback 

 Övrigt: 

 

12. Genom vilken kommunikationskanal föredrar du i allmänhet att få 

feedback?  

 Via e-post 

 Via universitetets intranät (forum/direktmeddelanden) 

 Telefon 

 Muntligt vid fysiska möten 

 Videosamtal (T.ex Skype) 

 Jag vill inte få någon feedback 

 Övrigt: 

 

13. Upplever du att du vanligtvis kan förbättra ditt resultat på en uppgift eller 

kurs genom den feedback du får av läraren?  

 Ja 

 Nej  

 Vet ej/Ingen åsikt 

 
14. Av vilka anledningar upplever du att lärarens feedback inte hjälper dig att 

förbättra ditt resultat?  

(Flervalsalternativ) 

 

 
 Det allmänna språkbruket är krångligt 

 Ämnesterminologin är svårförståelig 

 Lärarens handstil är svårläslig 

 Det är svårt att förstå vad läraren menar (dvs. lärarens budskap är svårt att 

tolka) 

 Övrigt: 

 

 
15. Upplever du att du vanligtvis får feedback som du kan ha nytta av även i 

framtida uppgifter/kurser? * 



 

   
 

T.ex. att kommentarer du får i en kurs kan förbättra ditt resultat i andra kurser. 

 Ja 

 Nej  

 Vet ej/Ingen åsikt 

 

16. Av vilka anledningar upplever du att lärarens feedback inte hjälper dig i 

kommande kurser?  
(Flervalsalternativ) 

 Lärarens feedback är oftast så ämnesspecifik att den inte kan användas i 

andra kurser 

 Jag har aldrig reflekterat över att jag kan använda feedback från en kurs på 

en annan kurs 

 Olika lärare efterfrågar olika saker, därför är feedback sällan överförbar till 

kommande kurser 

 Övrigt: 

 

 

17. Tar du ett eget ansvar för att hämta ut feedback?  

T.ex hämtar ut examinerad uppgift eller tenta på lärarens kontor. 

 Ja 

 Nej  

 Vet ej/Ingen åsikt 

 
18. Vad är vanligtvis den främsta anledningen till varför du inte hämtar ut 

feedback?  
Svara så utförligt som möjligt. 

 

 
Ditt svar… (Fritext) 
 
20. Om du av någon anledning inte förstår feedbacken du får, tar du då själv 

kontakt med läraren för att få en förklaring på vad som menats?  
 

 Ja, oftast 

 Nej, sällan 

 Vet ej 

 
21. Varför tar du inte kontakt med läraren för en förklaring på dennes 

feedback?  
Svara så utförligt som möjligt. 
 
Ditt svar… (Fritext) 
 
22. Anser du att läraren avsätter tillräckligt med tid för individuell 

handledning?  



 

   
 

T.ex samtal under pågående uppgift eller samtal kring komplettering av avslutade 

uppgifter. 
 
Instämmer inte alls  1  2  3  4 

 5  Instämmer helt 
 
23. Tar du ett eget ansvar för att läsa feedback du fått?  
T.ex läsa lärarens kommentarer via e-post eller MyMoodle. 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej/ingen åsikt 

 
24. Varför läser du inte din feedback från läraren?  
Svara så utförligt som möjligt. 
 
Ditt svar… (Fritext) 
 
25. I hur många fall får du feedback som du upplever som negativ, snarare än 

konstruktiv.  
T.ex. du upplever att läraren har fokuserat på dina fel och brister. 

 1-25% av fallen  

 25-50%  

 50-75%  

 75-100%  

 Jag får aldrig feedback som jag upplever som negativ.  

 
26. Om du får feedback som du upplever som negativ, snarare än konstruktiv, 

hur reagerar du på detta? 

 Motiverad till att göra bättre ifrån mig 

 Omotiverad inför kommande uppgifter 

 Inget av ovanstående/vet ej 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Bilaga 2 - Utelämnade resultat 
 

Kön 
Enkätundersökningen besvarades av totalt 160 studenter vid LnU. Av dessa 

var 61,9% [99 individer] kvinnor. 35,6% [57 individer] av de svarande var 

män. 1,3% [2 individer] angav alternativet “Annat/både” och/eller 1,3% [2 

individer] angav alternativet “Vet ej/vill inte svara”.  

 

Ålder 
Av samtliga respondenter besvarade 45 % [72 individer] att de var inom 

åldern 15-24 år. 41,9% [67 individer] angav ålder mellan 25-34 år. 

Enkätundersökningen visade att 10,6% [17 individer] angav ålder mellan 35-

44 år. 2,5% [4 individer] hamnade i enkätens högsta ålderskategori 45+ år.  

 

Fakultet 
Av det totalt 160 respondenterna så studerar 29,4% [47 individer] inom 

fakulteten för Hälso- och livsvetenskap, 17,5% [28 individer] studerar inom 

fakulteten för Samhällsvetenskap, 13,8% [22 individer] studerar inom 

fakulteten för Teknik, 10,6% [17 individer] studerar inom fakulteten 

Ekonomihögskolan, 9,4% [15 individer] studerar inom fakulteten för Konst 

och humaniora. Resterande 23,8% [38 individer] har angett svarsalternativet 

“Annat”. 

 

Studieform 
Respondenterna kategoriseras utifrån om deras nuvarande studieform var 

studier på plats på campus, på distans eller både och. Det var totalt 78,8% 

[126 individer] som angav att de studerar på plats på campus, 15,6% [25 

individer] som studerar på distans och 5,6% [9 individer] som studerar både 

på distans och på plats.  

 

Studievana  
I syfte att kategorisera studenterna efter studievana förfrågades 

respondenterna om erhållna högskolepoäng. Uppdelningen avsåg att 

kategorisera studenterna i tre nivåer: “Oerfarna studenter”, “erfarna 

studenter”, samt “mycket erfarna studenter”. Av de 160 respondenterna 

angav 39,4% [63 individer] “Färre än 90 högskolepoäng” (oerfarna 

studenter), medan 36,9% [59 individer] angav “90-180 högskolepoäng”  

 

Tid för individuell handledning 
Då tidigare forskning visar på att studenter inte anser att de får tillräckligt 

med individuell handledning från läraren så besvarades frågan “Anser du att 

läraren avsätter tillräckligt med tid för individuell handledning?”. För att 

mäta respondenternas attityder gällande ämnet ifråga så besvarades frågan 

genom en likertskala där “1” motsvarade “Instämmer inte alls” och “5” 



 

   
 

motsvarade “Instämmer helt”. Av det totala antalet svarande angav 35,6 % 

[57 individer] svarsalternativet “3”, 28,1% [45 individer] angav 

svarsalternativet “2”, 22,5 % [36 individer] angav svarsalternativet “1”, 11, 

3% [18 individer] angav svarsalternativet “4” och endast 2,5 % [4 individer] 

angav svarsalternativet “5”. 
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