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1. Inledning    

1.1 Bakgrund  

Hösten 2002 började jag, efter mina tre första lärarår på en 7-9 skola, arbeta på en 

gymnasieskola inom en friskolekoncern. Jag hade kommit i kontakt med friskolekoncernen 

genom ett studiebesök och min nyfikenhet för dess arbetssätt hade väckts. Arbetssättet tyckte 

jag verkade stämma överens med mitt sätt att se på lärande och när möjligheten att arbeta på 

en av koncernens skolor infann sig, tog jag steget att byta arbetsplats. 

Nu befinner vi oss i år 2015 och efter tretton intensiva, omvälvande och utvecklande år på 

flera plan har jag till sist kommit till skott med det arbete som länge legat framför mig. Så här 

i efterhand hade det varit klokare att inte ha börjat arbeta före examen då det vållat en del 

ångest på vägen att inte vara en examinerad, legitimerad lärare. Å andra sidan har jag samlat 

på mig erfarenhet inom läraryrket och det har varit intressant att i detta arbete fokusera på ett 

ämne som är betydelsefullt och aktuellt för mig i mitt vardagliga arbete. 

Feedback
1
och bedömning är en central del av lärandet och en naturlig del av skolvardagen för 

såväl lärare som elever. Läsåret 2012-13 fördjupade sig lärarna på friskolan där jag arbetar i 

bedömning för lärande med målet att feedback och bedömning i större utsträckning ska ske 

formativt (för förtydligande av begreppet formativ - se 3.2.1) i interaktion med eleven och bli 

en naturlig del av lärprocessen. Skolans webbaserade feedbacksystem (hädanefter ofta 

förkortat WFS
2
) utgör en del i denna process. I WFS skriver lärare in feedback och 

bedömning och eleverna för in betygsmål i sina kurser. Syftet med WFS är att eleverna ska få 

reda på hur de ligger till i nuläget, vart de är på väg och hur de ska kunna nå sina uppsatta 

mål. När det gäller diskussionerna kring WFS har lärarperspektivet dominerat, med fokus på 

hur lärare skriver i WFS, till exempel när och hur ofta feedback ska ges, hur den ska 

dokumenteras, hur mycket feedback bör ges och på vilket sätt bör den uttryckas.  

                                                 

1
 Begreppen feedback och återkoppling används båda i Sverige och uppfattas som synonyma. Jag kommer att 

hålla mig till det engelska begreppet feedback av den enkla anledningen att det använts av de intervjuade 

eleverna i detta arbete och är därmed ett välbekant begrepp för dem. Jag är medveten om att detta kan skapa en 

del språkliga problem med svengelskan som blir till följd av det men det ber jag dig som läsare att ha överseende 

med. Ordet är vedertaget och finns med i Svenska akademiens ordlista (SAOL, 2013). 

2
 Förkortningen WFS kommer även att användas som ett egennamn i detta arbete. Detta av den anledningen att 

de intervjuade eleverna själva benämner skolans webbaserade feedbacksystem med ett egennamn och då jag av 

forskningsetiska skäl gällande konfidentialitet (Vetenskapsrådet 1990) inte kan använda det namnet fanns det ett 

behov av att fingera ett egennamn på skolans webbaserade feedbacksystem. Valet föll på WFS. 
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Men hur uppfattar egentligen eleverna den feedback som ges i WFS? Använder de sig av 

feedbacken i sin lärprocess? Detta är bakgrunden till varför jag i detta examensarbete väljer 

att belysa elevperspektivet på den feedback som eleverna får i skolans webbaserade 

feedbacksystem.  

1.2 Presentation av skolans arbetssätt 

En kort presentation av friskolans arbetssätt är nödvändig för att du som läsare ska kunna följa 

såväl författarens som de intervjuade elevernas tankegångar.  

Gymnasieskolan utgör en del av en friskolekoncern och har ca 400 elever relativt jämnt 

fördelade på programmen EK – ekonomi,  NA – natur och SA – samhäll. 

Skolans arbetssätt betonar vikten av att möta varje elev där hen befinner sig just nu i sin 

kunskapsutveckling. Utbildningen utgår från varje elevs förutsättningar, ambitioner och behov 

och eleven kan anpassa sina mål, strategier och studiesätt utifrån dem. Varje elev har en 

handledare som hen träffar i ett schemalagt handledningssamtal på 15 minuter varje vecka. 

Samtalet utformas utifrån elevens behov och handlar t.ex.om hur eleven mår i allmänhet, 

utvärdering och reflektion av veckan, planering av elevens tid, betygsmål, lärstrategier samt 

diskussion kring den feedback eleven fått i WFS. I arbetssättet ingår också olika studieformer 

såsom föreläsningar, kommunikationspass, seminarier, workshop, laborationer, grupparbeten. 

Eleven styr också en del av sin tid på schemat utifrån sina egna behov. Workshop (WS) är 

schemalagda tillfällen där lärarna finns tillgängliga för eleverna för att handleda dem i 

sitt/sina ämnen utifrån elevernas individuella behov. I skolans webbaserade feedbacksystem 

WFS antecknar eleverna sina betygsmål och sina lärstrategier och där kan de också följa sin 

kunskapsutveckling då lärarna skriver in feedback och bedömningar i WFS. 
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2. Syfte, frågeställningar och disposition 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Inspirerad av skolans elevnära arbetssätt är min utgångspunkt elevernas då detta territorium är 

relativt outforskat. Den största andelen studier inom den svenska bedömningsforskningen har 

antingen studerat elevers prestationer och skolors resultat eller lärares didaktiska 

bedömningspraktik, inte elevers erfarenheter och upplevelser av bedömning (Håkansson & 

Sundberg 2012).  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka feedback utifrån ett elevperspektiv för att få 

inblick i elevers uppfattning av skriftlig feedback i ett webbaserat feedbacksystem.   

Mina frågeställningar är följande: 

 Hur uppfattar eleverna att ha tillgång till ett webbaserat feedbacksystem? 

 Hur uppfattar elever den feedback de får i skolans webbaserade feedbacksystem? 

 Hur beskriver elever att de använder feedbacken från det webbaserade 

feedbacksystemet?  

 

2.2 Disposition  

Till att börja med presenteras en litteraturgenomgång som syftar till att ge en överblick över 

forskningen kring begreppen bedömning och framförallt feedback.  Därefter presenteras den 

kvalitativa metoden som utgår från halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med fyra elever i 

årskurs 2 (årskurs förkortas hädanefter åk). Sedan följer resultatdelen som anknyter till 

litteraturgenomgången och lyfter fram teman som framkommit under analysen av 

intervjuerna. Arbetet rundas av med en diskussionsdel som innehåller avslutande reflektioner 

samt förslag till framtida forskning. 
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 De nationella styrdokumenten om bedömning och feedback                

Bedömning och feedback är en del av lärarens vardag och hur den ska utföras styrs av de 

nationella styrdokumenten. Här presenteras kort styrdokumentens synsätt på bedömning och 

feedback. 

Som lärare utgör de nationella styrdokumenten ett stöd i vårt dagliga arbete. 2011 

introducerades den nya gymnasieskolans läroplan, ofta förkortat Gy11. De nya kursplanerna 

med centralt innehåll, kunskapskrav samt den nya betygsskalan E-A för bedömning innebar 

en stor omställning för såväl lärare som elever och har gjort att frågan om bedömning fått 

större fokus (Skolverket 2011a & 2012).  

Skollagen kapitel 3 §3 framhåller att:  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål.                    

     Riksdagen 2014 

Eleverna ska enligt Skolverket få information om bedömningens grunder och fortlöpande 

konstruktiv feedback om framgångar och utvecklingsbehov i studierna. Bedömningen ska 

vara allsidig samt en naturlig, integrerad del av undervisningen för att eleven ska förstå vilka 

kunskaper hen har utvecklat. Den ska även tydliggöra vad som behöver utvecklas för att nå 

uppställda mål (Skolverket 2012).  

Elevernas roll i bedömningen betonas också i läroplanen för Gy11 där målet är att eleverna 

ska ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. Eleverna har behov av att förstå hur 

bedömning går till för att kunna ta detta ansvar och de ska ges möjlighet att lära sig att själva 

bedöma sin egen kunskapsutveckling, sina egna studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till kraven för utbildningen (Skolverket 2011b). Synen på bedömning som 

utvecklande framgår tydligt i Skolverkets Allmänna råd för Bedömning och betygsättning 

(2012) där tonvikten läggs på att all bedömning fram till kursbetyg är till för att stödja 

elevernas kunskapsutveckling. För att uppnå detta bör man som lärare uppmärksamma styrkor 

och svagheter och ge återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla vidare för att nå 

uppställda mål.  
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Som jag beskrivit ovan betonar styrdokumenten att bedömningens syfte är att stödja eleven i 

hens lärande. Bedömningen kan sägas bestå av två sidor, summativ och formativ, och dessa 

termer utvecklas i följande avsnitt. 

3.2 Bedömningens två sidor 

3.2.1 Summativ respektive formativ bedömning  

Bedömning i sig är ett stort forskningsområde och kommer inte att beskrivas i detalj i detta 

arbete utan fokus kommer att ligga på de områden som är aktuella utifrån mina 

frågeställningar. Enkelt uttryckt skiljer forskningen på två typer av bedömningar: summativa 

och formativa. Dessa två termer introducerades redan 1967 av Michael Scriven (Korp 2003; 

Lundahl 2011). Jag ska redogöra för dessa termer med tonvikt på den formativa. 

Bedömning handlar om information och den informationen kan användas på olika sätt.  Det 

som huvudsakligen skiljer de två typerna av bedömning är deras syfte och 

användningsområde. Den summativa bedömningen sammanfattar elevens kunskapsnivå i 

relation till det som studeras och resulterar i ett omdöme, t ex. ett betyg, och inbegriper ett 

värderande moment, dvs. man bedömer oftast i syfte att betygsätta. Den formativa 

bedömningen kan också innehålla kommentarer om kvalitén då den handlar om att samla 

information om elevens lärande men dess huvudsyfte är i stället pedagogiskt. Denna typ av 

bedömning används för att påverka och forma lärandeprocesser som utvecklar elevens 

kunskaper och är med andra ord till för att stödja elevens lärande. Den utgör också ett stöd för 

läraren då den ger en bild av hur undervisningen fungerar och hur man som lärare kan 

utveckla den under processens gång. Summativ respektive formativ bedömning ska inte ses 

som olika sorters bedömning som är varandras motsatser utan snarare kan de två komplettera 

varandra (Grönlund 2011; Håkansson & Sundberg 2012; Korp 2003; Lundahl 2011; 

Skolverket 2011a). Distinktionen mellan de olika bedömningarna fyller en viss funktion då 

den tydliggör den summativa respektive den formativa bedömningens olika syften. Däremot 

menar alltfler internationella forskare att det är viktigt att arbeta för att harmoniera dessa 

syften (Hirsh & Lindberg 2015). 

Skolans huvuduppdrag, att forma demokratiska, ansvarstagande medborgare som utvecklar ett 

livslångt lärande och en lust att lära för att möta det nya kunskapssamhällets krav, gör att 

bedömning idag också har ett framåtblickande syfte menar Lundahl (2011). Både lärare och 

elever behöver ett nytt förhållningssätt till bedömningar i takt med att synen på lärande och 
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bedömning förändrats. I dag är det inte längre mätandet som är det centrala utan 

huvudpoängen är att främja lärandet. Eleverna behöver ha kunskap om sina starka och svaga 

sidor samt utveckla en förmåga och en lust att skapa ny relevant kunskap som är 

problemlösande för att möta det moderna samhällets behov och där spelar bedömning för 

lärande en viktig roll. Formativ bedömning samt bedömning för lärande fördjupas ytterligare 

härnäst. 

3.2.2 Formativ bedömning eller bedömning för lärande (BFL)  

Bedömning har länge uppfattats som ett sätt att mäta och värdera en prestation. Dagens 

bedömningsforskning ser dock bedömning som en del av lärandeprocessen då den styr både 

undervisnings – och lärandeprocesser och alltmer fokus läggs på formativ bedömning som 

enligt Black & William (1998) har positiva effekter på lärandet. Formativ bedömning bör idag 

också förstås som en kontextbunden social praktik där hänsyn tas till de kontextuella ramarna 

för undervisningen och lärandet (Hirsh & Lindberg 2015). Begreppet formativ bedömning 

byts idag ofta ut mot bedömning för lärande (hädanefter förkortat BFL), ett begrepp som 

också kommer att användas i detta arbete (Lundahl 2011).  

Kärnan i BFL kan synliggöras genom tre frågor som utgår från Sadlers (1989) tankar om 

formativ bedömning och som utvecklats av Hattie & Timperley (2007) i The Power of 

Feedback. De tre frågorna som såväl elev som lärare bör ställa sig är:  

A. Vad är mitt mål? Vart ska jag?  (mål)               Feed up 

B. Var är jag nu? Hur går det för mig? (nuläge)               Feed back 

C. Hur ska jag nå mitt mål? Vad är mitt nästa steg? (framåt)    Feed forward 

Utifrån dessa tre frågor presenterar William (2010) fem formativa nyckelstrategier för 

framgångsrikt lärande i vilka eleven, läraren och klasskamrater utgör viktiga deltagare. Dessa 

fem nyckelstrategier tas upp av såväl Grönlund (2011), Lundahl (2011) som Skolverket 

(2011a) i svensk litteratur om feedback och kan sammanfattas på följande sätt: 

1. Läraren tydliggör och delar undervisningens syfte, mål och kunskapskrav. Eleverna 

behöver känna delaktighet i detta för att förstå vad de ska lära sig och varför. 

2. Läraren utformar undervisningen så att den möjliggör effektiva diskussioner, frågor, 

aktiviteter och uppgifter som synliggör elevernas nuläge för både lärare och elev. 

Utifrån detta kan läraren behöva ändra i sin undervisning för att möta elevernas behov. 
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3. Eleverna får framåtsyftande feedback (från lärare, andra elever, sig själv) för att kunna 

utvecklas i sitt lärande och få kunskap om hur hen ska göra för att komma vidare och 

nå sitt mål. 

4. Eleverna stödjer varandras lärande och aktiveras som resurser för varandra, t.ex. 

genom kamratbedömning. 

5. Eleverna tar ansvar för och styr det egna lärandet t.ex. genom att stärka sin förmåga 

till självbedömning. 

Ledorden synlighet, delaktighet och ansvar sammanfattar de fem nyckelstrategierna och 

kännetecknar BFL enligt Lundahl (2011).  

Som vi kan se ovan under punkt 3 kan feedback ses som en delprocess i BFL om den används 

för att hjälpa eleven att minska gapet mellan nuläge och önskat mål (Grönlund 2011). 

Feedback har en central roll i lärandet och dess syfte är att hjälpa elever att förstå hur de lär 

för att de ska kunna fortsätta lära i ett livslångt lärande (Lundahl 2011). Begreppet feedback 

vidareutvecklas i nästa avsnitt då det utgör mitt huvudfokus.   

3.3 Feedback 

3.3.1 Definition  

Grönlund (2011) presenterar i sin licentiatuppsats Redskap för lärande? Återkoppling i 

samhällskunskap på gymnasiet en definition av feedback som jag ansluter mig till. 

Definitionen har sin utgångspunkt i Hattie & Timperley (2007) och säger att feedback: 

... är den del av undervisningsprocessen som kommer när eleven har gått vidare från instruktionen 

och i interaktion med läraren får information om sin prestation eller förståelse och/eller hur 

hon/han kan gå vidare i sitt lärande.   

     Grönlund 2011:20 

3.3.2 Framgångsrik feedback 

Den internationella forskningen inom feedback visar delvis motstridiga resultat då feedback 

både kan försvåra och stödja lärande. Avgörande för att feedback ska vara effektiv är kvalitén 

på den (Grönlund 2011). 

Framgångsrik, effektiv feedback som stödjer lärande kännetecknas av att den är 

framåtsyftande och fokuserar på hur eleven ska kunna komma vidare. Feedbacken har sin 

utgångspunkt i den bedömning som gjorts av elevens prestation och innehåller information 
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som är användbar för eleven, t.ex. kommentarer med förbättringsfokus. Den präglas av dialog 

mellan elev och lärare och inbjuder eleven till ett aktivt engagemang, t.ex. genom möjlighet 

att följa upp skriftliga kommentarer med läraren (Grönlund 2011; Skolverket 2011a; Hattie & 

Timperley 2007). 

John Hattie och Helen Timperley (2007) utformar i The Power of Feedback en modell för 

framåtsyftande feedback. Modellen utgår från de tre frågorna A, B, C jag tidigare presenterat 

(se 3.2.2) och skiljer på fyra olika nivåer som feedback kan ges på: 1. Uppgiftsnivå, 2. 

Processnivå, 3. Metakognitiv nivå samt 4. Personlig nivå.  

På nivå 1 har feedback en tendens att vara specifik för uppgiften och inte generaliserbar till 

andra uppgifter. På processnivå (2) ligger tonvikten på de processer, färdigheter, förmågor 

och strategier som eleven använt och hur de kan utvecklas och denna feedback är applicerbar 

till andra uppgifter och kan därmed stödja elevens lärande bättre. På nivå 3, metakognitiv 

nivå, stärks elevens tilltro till sin egen förmåga och vilja att gå vidare i lärandet. Eleven får 

feedback som utvecklar förmågan till självstyrning, självbedömning och större ansvar för sitt 

lärande. Denna feedback får inte vara för allmän utan bör ha tydlig koppling till uppgift eller 

ämne. På den sista nivån (4. Personlig nivå) ingår direkt beröm riktat till eleven såsom ”Bra 

jobbat!” vilket sällan har positiv effekt på lärandet men används trots det ofta i 

undervisningssituationer. Feedback om person relaterat till uppgift t.ex. ”Du är bra för att du 

har noggrant löst uppgiften genom att använda dig av…” kan ha viss positiv påverkan på 

lärandet om eleven förstår att ansträngning kan vara en framgångsfaktor i studier. Eleven kan 

då vilja anstränga sig och därmed uppnå bättre studieresultat. Forskning visar dock att 

mottagaren av feedback har svårt att skilja på beröm som förstärkare eller som belöning 

(Grönlund 2011; Hattie & Timperley 2007; Skolverket 2011a). 

Sammanfattningsvis kan man säga att feedback på metakognitiv nivå är den feedback som 

anses ha störst effekt på lärandet då det stimulerar elevens självstyrning och hjälper hen att 

utvecklas (Hattie & Timperley 2007). Feedback bör vara framåtsyftande, utvecklad och 

innehålla förklaringar, exempel, förslag på aktiviteter, processer och strategier som eleven kan 

använda för att utveckla sitt lärande samt ha en tydlig koppling till de tre huvudfrågorna Var 

är jag nu? Vart ska jag och framförallt Hur ska jag ta mig dit? för att främja lärandet 

(Skolverket 2011a). Trots dessa framgångsfaktorer för feedback visar forskningen att 90 % av 

mottagarna efterfrågar beröm, dvs. feedback på personnivå (Hattie & Timperley 2007). 
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Forskningsvärlden har varit relativt tyst vad gäller elevperspektivet på feedback. Under nästa 

rubrik redogörs för tre undersökningar som åskådliggör detta för att ge en bild av hur 

feedback kan tas emot av elever samt hur de beskriver att de använder den.  

3.3.3 Att ta emot feedback 

Lundahl (2011) betonar delaktighet som en viktig aspekt av BFL och hävdar att elevers 

engagemang och intresse kommer att öka när bedömningens fokus flyttas från resultat till att 

stödja elevers kunskapsutveckling. Eleven har också ett ansvar att synliggöra sitt lärande för 

läraren och göra det bästa av den feedback hen får i skolan och bearbetning av den bör ingå 

som en del av undervisningen (Lundahl 2011; Skolverket 2011a).  

Som tidigare nämnt, utmärks effektiv feedback av dialog mellan lärare och elev vilket 

förutsätter även ett engagemang från elevens sida. Detta är nödvändigt för att eleven ska 

kunna ta ansvar för sitt lärande och utveckla en förståelse för bedömning och betygsättning 

(Skolverket 2012). Feedback sägs till och med vara helt utan effekt om inte eleven svarar på 

den. Därför är det viktigt att få en förståelse för hur elever kan reagera på feedback och hur de 

kan tänkas agera i förhållande till den (McDowell 2008).  

Liz McDowell (2008) kommer i sin studie fram till fyra olika förhållningssätt till feedback: 

the gathering pathway -som i detta arbete kallas för samlaren, the connecting pathway - 

kontaktsökaren, the minimalist pathway - minimalisten och the performing pathway – 

presteraren. Här följer en presentation av de fyra olika elevtyperna. 

Samlaren gillar att lära sig men kan uttrycka osäkerhet kring sitt lärande och ser därför 

feedback som ett kvitto på sin förmåga, huruvida hen förstått uppgiften korrekt. Feedback 

uppfattas av samlaren i termer av rätt och fel och hen ser inte nyttan av feedback för vidare 

användning och söker sällan aktiv feedback. Positiv feedback upplever samlaren som 

bekräftande men oroas av negativ feedback och tänker: Vad gjorde jag fel? Hen diskuterar 

trots det sällan vidare med läraren (McDowell 2008). 

Till skillnad från samlaren ser kontaktsökaren feedback som något viktigt och lärandet anser 

hen utvecklas i dialog med andra, såväl lärare, andra studenter som vänner. Hen upplever 

feedback som positiv, utvecklande samt ett sätt att komma vidare då kontaktsökaren uttrycker 

en starkare känsla för sitt eget lärande än samlaren. Hen vill inte ha en allmänt hållen 

feedback utan efterfrågar och uppskattar genuin, personlig feedback för sina idéer (McDowell 

2008). 
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Minimalisten i sin tur fokuserar på att bli klar så fort som möjligt i stället för på lärandet. 

Feedback tycker minimalisten är ett sätt att se om det gick bra på en uppgift och den ger en 

bild av hur mycket tid och ansträngning hen bör lägga på nästa uppgift – allt för att kunna 

göra minsta möjliga. Hen lägger främst vikt vid den summativa bedömningen, dvs. betyget. 

Är minimalisten nöjd med betyget läser hen sällan ytterligare kommentarer men om det är 

sämre än väntat kan minimalisten ta till sig kommentarerna för att få veta vad läraren 

efterfrågar. Minimalisten kan ha denna undvikande strategi för att dölja att hen inte riktigt 

klarar av sina studier eller inte har ”knäckt” den akademiska koden ännu. Minimalisten är på 

något vis frånkopplad och tar inte till sig feedback för sitt lärande (McDowell 2008).   

Presteraren är en uppgiftscentrerad person som ser lärandet som en biprodukt. Hen har god 

självbedömningsförmåga, är säker på sin prestation men söker trots det aktivt feedback för att 

få vägledning och bekräftelse att hen är på rätt väg. Feedback är för denna typ något mycket 

positivt och uppfattas som hjälp att förbättra eller bibehålla den nivå hen befinner sig på. 

Presteraren efterfrågar, till skillnad från kontaktsökaren, hellre allmän feedback med 

uppgiftsfokus än personlig feedback då denna feedback är för hen mer användbar i framtida 

sammanhang (McDowell 2008). 

Dilemmat med alla dessa fyra elevtyper är att deras förhållningssätt till feedback kan begränsa 

dem i deras lärande. Feedback bör fungera som ett stöd till lärande, vara framåtsyftande och 

ske i dialog med eleven. Läraren behöver anpassa och variera sin feedback så att den passar 

de olika typerna för att eleverna ska utvecklas och inte stanna upp i sitt lärande (Grönlund 

2011; McDowell 2008).  

Den norska studien Formative assessment and feedback: Making learning visible gjord av 

Havnes, Smith, Dysthe & Ludvigsen (2012) undersöker hur elever och lärare på högstadiet i 

Norge uppfattar användandet av feedback. Studien ger en bild av att feedback främst ges i 

samband med prov och uppgifter och då oftast i summativ form, ibland kan feedbacken vara 

något mer utvecklad. Majoriteten av eleverna i undersökningen uppfattade denna typ av 

feedback som användbar även om en stor grupp inte gjorde det. Lärarna å sin sida visade en 

tendens att värdera att kvalitén på feedbacken högre än vad eleverna gjorde och de förväntade 

sig också att eleverna använde feedbacken mer än vad eleverna själva gav uttryck för. 

Undersökningen bekräftar enligt Havnes m.fl. bilden av en svag feedbackkultur, dvs. att man, 

både som lärare och elev, inte är tillräckligt van vid feedback eller inte gör det systematiskt 

nog utan användandet av feedback hänger främst samman med individens strävan.  
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Forskarna kom också fram till att det finns ett missförstånd från lärarnas sida att elever inte 

skulle vilja ha informativ feedback – det vill de och de uppskattar även personlig 

kommunikation om sitt lärande i stället för enbart skriven feedback. Det konstateras att såväl 

lärare som elever behöver utveckla ett gemensamt förhållningssätt till feedback och skapa en 

skolkultur där bedömning för lärande är en självklar del och där timingen av feedback, att den 

kommer vid rätt tillfälle, är av vikt (Havnes et al 2012).  

Huruvida feedback upplevs som negativ eller positiv av elever beror på feedbackens 

utformning och möjlighet till bearbetning av den enligt Gamlem & Smiths (2013) studie 

Student perceptions of classroom feedback. Feedback beskrivs som negativ när den enligt 

mottagarna är ospecifik och ges efter slutförandet av ett arbete, t.ex. när läraren säger att 

eleven kunde gjort ett bättre arbete eller måste anstränga sig ytterligare i framtiden. När 

läraren däremot konkretiserar vad eleven kan göra för att förbättra ett arbete uppfattas 

feedbacken som positiv. Detta bör helst ske under arbetets gång i stället för efter avslutat 

arbete. Uppfattningen att man som elev har nytta av feedback verkar också hänga samman 

med om eleverna ges tillfälle att bearbeta feedbacken de fått för då upplever de att lärandet 

ökar. Dock gavs elever varken tid eller möjlighet till detta upptäckte Gamlem & Smith under 

studiens gång - något som får eleverna att se negativt på feedback och överge den i stället för 

att använda sig av den för sitt lärande. 

Bedömning är ett brett område inom forskningen och här har endast de delar lyfts fram som 

anses vara relevanta med utgångspunkt i arbetets frågeställningar. Inledningsvis presenterades 

med styrdokumentens syn på bedömning. Därefter redogjordes för de två sidorna av 

bedömning – summativ resp. formativ bedömning med tyngdpunkt på bedömning för lärande 

(BFL), dess syfte och kärna. Feedback som en delprocess av BFL fördjupades liksom 

exempel på framgångsrik feedback samt elevers olika förhållningssätt till och upplevelser av 

feedback då arbetets fokus utgörs av ett elevperspektiv. I kommande avsnitt presenteras 

metoden som består av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med elever. 
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4. Metod 

4.1 Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer  

Kvale & Brinkmann (2011) säger: ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och 

sitt liv varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkmann 2011:15). Då mitt fokus är just 

elevernas värld och hur de uppfattar feedback passade en kvalitativ intervju i form av så 

kallade halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som verktyg för denna undersökning.  

Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer är intervjuer som har som mål är att: 

… erhålla beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld med avsikt att tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen.                                                     

    Kvale & Brinkmann 2011:19 

I mitt fall är fenomenet feedback och hur elever uppfattar den. Den kvalitativa intervjuns 

fördelar är att den riktar intresset mot den intervjuades ståndpunkter samt ger intervjuaren 

möjlighet att komma in i den intervjuades medvetande och skapa sig en bild av dennes 

upplevelser. Själva intervjuprocessen är flexibel, intervjun kan röra sig i olika riktningar 

utifrån intervjupersonens svar för att generera så fylliga svar som möjligt som lyfter fram 

intervjupersonernas världsbild (Bryman 2011; Stensmo 2002). Arfwedson (1998) påpekar att 

den mest användbara metoden för att belysa till exempel elevers sätt att tänka är just 

intervjun. 

Kvale & Brinkmann (2011) varnar för att man kan bedras av intervjuns enkelhet i och med 

dess likhet med vardagssamtal och betonar att förberedelse är viktig för att optimera resultatet 

från intervjuerna i relation till undersökningens fokus. I nästa avsnitt beskriver jag mina 

förberedelser och mitt genomförande av intervjuerna. 

4.2 Förberedelser och genomförande av undersökning 

En hantverksskicklig intervjuare blir man genom att utföra intervjuer - på det området är jag 

enbart en novis som har försökt lära mig av de råd som framförallt Kvale & Brinkmann 

(2011) men också Bryman (2011) och Stensmo (2002) framhäver. Jag inledde med att 

utforma en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) som stöd för mina intervjuer. Den 

innehöll frågeställningar utifrån temat feedback och elevers uppfattning av feedback. Själva 

utformningen av intervjuguiden förutsatte att jag läste igenom de lärarkommentarer (den 

feedback) som eleverna fått i det webbaserade feedbacksystemet för att delvis bygga 
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intervjuerna utifrån dem. Detta tillvägagångssätt valde jag för att kunna utforma en anpassad 

intervjuguide och för att underlätta tolkningen och förståelsen av intervjuerna (Bryman 2011).  

Efter ett första utkast av intervjuguiden gjorde jag en pilotintervju med en elev och reviderade 

guiden något utifrån den intervjuades feedback samt egna erfarenheter under intervjun, t.ex. 

insåg jag behovet av att tydliggöra mitt syfte ytterligare för intervjupersonen samt förklara 

begreppen summativ bedömning och BFL. Därefter var det dags för de riktiga intervjuerna. 

Dessa genomfördes i mindre glasbås på skolan för att vi skulle befinna oss i en bekant och 

relativt störningsfri miljö något som Bryman (2011) förespråkar. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av Ipad-appen Recorder Pro som fungerade väl för detta syfte. Att spela in intervjuer 

rekommenderar såväl Kvale & Brinkmann (2011) som Bryman (2011) för att man som 

intervjuare ska kunna koncentrera sig på dynamiken i intervjun i stället för att anteckna. 

Intervjuguiden följdes inte till 100 % utan jag försökte följa den riktning elevernas svar tog 

och anpassa mig till dem. Eleverna svarade fylligt och förekom ofta mina frågor så jag 

försökte fokusera på att ställa t.ex. uppföljande, sonderande eller preciserande frågor eller 

enbart låta tystnaden ge eleverna möjlighet att utveckla sitt svar (Bryman 2011). En av de 

intervjuade eleverna uttryckte en förvåning över att hen hade så mycket att säga om den 

skrivna feedbacken i webbaserade feedbacksystemet och tyckte att det var bra att reflektera 

kring den. Hur själva urvalet av elever och kurser i intervjuerna gick till kommer jag att gå in 

på i nästa avsnitt.  

4.3 Urval av elever samt kurser 

Eftersom själva miljön där intervjuerna gjordes var bekant för mig var det viktigt för mig att 

distansera mig något från min egen kontext genom att välja elever som jag inte kommit i 

kontakt med i min egen undervisning (Bryman 2011). Valet föll på elever i åk 2 med tanke på 

att de har större vana av skolans arbetssätt och förhoppningsvis nått en bit på vägen vad gäller 

reflektionen kring feedback då de hunnit få det i fler kurser än en elev i åk 1. Ytterligare en 

fördel med att eleverna gick i åk 2 var att de hunnit fylla 18 år och därmed var myndiga.  

När det gäller antalet personer som bör intervjuas uttrycker sig Kvale & Brinkmann (2011) på 

följande sätt:  

Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta. 

Kvale & Brinkmann 2011:129 
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Undersökningens syfte bör med andra ord styra antalet nödvändiga intervjupersoner och det 

är vanligt att antalet ligger på 15 +/-10. Samtidigt är det bättre att lägga mer tid på 

förberedelsen och analysen av intervjuerna än för många intervjuer (Kvale & Brinkmann 

2011). Vill man uppnå så kallad teoretisk mättnad – då begrepp utforskats till max – är det 

svårt att i förväg veta lämpligt antal intervjuer (Bryman 2011). Då undersökningen skulle 

utföras inom ett begränsat område och syftet är att försöka förstå hur elever uppfattar skriven 

feedback i WFS och målet inte är någon teoretisk mättnad kom jag, efter samråd med min 

handledare, fram till att fyra elever kunde vara tillräckligt för denna typ av undersökning. 

Bryman (2011) påpekar också att det är viktigt att inse hur tidsödande transkriberingsarbete 

kan vara om man inte har tillgång till resurser som underlättar det och att man bör ta hänsyn 

till detta när man beslutar hur många intervjuer man ska genomföra. Detta motiverade också 

mitt urval på fyra elever då jag till exempel inte hade tillgång till diktafon och behövde 

avsätta tid för transkribering i min planering.  

Då ämnena inte är i fokus i detta arbete kunde jag egentligen valt vilka ämnen eller kurser 

som helst eller feedback i WFS i helhet som grund för den här undersökningen. Båda 

alternativen skulle dock ha riskerat att bli för oöverskådliga, tidskrävande och svåra att 

strukturera vilket var anledningen till att mitt val föll på de två kurser som alla elever i årskurs 

2 läser: svenska 2 samt matematik 2b eller 2c beroende på vilket program eleven följer. Dessa 

kurser skiljer sig åt i sin karaktär vilket också motiverade detta urval med förhoppningen om 

att de skulle kunna ge olika bilder av hur eleverna uppfattar feedback. Jag kontaktade de 

kollegor som ansvarade för kurserna och fick möjlighet av att komma till en lektion i svenska 

2 för att berätta om min undersökning och tillfråga elever om de var intresserade av att delta i 

den. Fyra av dessa visade sig vara intresserade av detta varav tre var tjejer samt en kille – 

vilket motsvarar skolans könsfördelning väl. De fyra eleverna gick också på olika program; en 

på naturprogrammet, en på ekonomiprogrammet samt två på samhällsprogrammet. Jag valde 

två olika kurser (svenska & matematik), elever av olika kön och från olika program för att nå 

så maximal variation (maximum variation sampling) som möjligt för att allsidigt kunna belysa 

hur elever uppfattar feedback i olika sammanhang och fånga upp gemensamma mönster inom 

detta varierade urval vilket är syftet maximal variation (SBU 2014; SBU 2015).  

Mitt urval var med andra ord målinriktat vilket ofta rekommenderas vid kvalitativa 

undersökningar grundade på intervjuer. Ett målinriktat eller målstyrt urval är inte 

slumpmässigt utan strategiskt och innebär att man gör sitt urval utifrån önskan att intervjua 

personer som är relevanta för frågeställningarna.  



15 

Delvis kan urvalet även ses som ett bekvämlighetsurval då valet föll på personer som vid 

tillfället råkade finnas tillgängliga för mig (Bryman 2011).  

I rollen som intervjuare har jag strävat efter att vara sensitiv i mottagandet av det jag fått 

förtroendet att ta del av under intervjuerna då det för eleverna kan vara känsligt att dela sina 

personliga bedömningar och sin feedback med mig. Det är svårt att helt komma ifrån det 

faktum att även om jag inte undervisade de intervjuade eleverna så visste de vem jag var och 

kan ha svarat det de tror att jag vill höra. Jag har även fokuserat på att vara etiskt medveten 

genom att flera gånger betona, både vid urvalsprocessen, före och under intervjuerna att det 

inte finns några rätt eller fel svar utan poängterat att mitt syfte är försöka få en bild av hur 

olika elever uppfattar den feedback som ges i skolans WFS. Dessa påminnelser och 

ambitionen att vara en balanserad intervjuare hoppas jag har uppmuntrat eleverna att svara så 

ärligt och fylligt som möjligt (Bryman 2011). 

4.4 Bearbetning och intervjuanalys 

I anslutning till intervjuerna, som tog mellan 25 och 40 minuter att genomföra, nedtecknade 

jag några korta sammanfattande reflektioner som ett första steg i mitt analysarbete. Därefter 

inleddes det tidskrävande transkriberingsarbetet där jag försökt återge det som sagts i 

intervjuerna så exakt som möjligt. De verbala tics som de intervjuade eleverna ofta omedvetet 

uttryckte (ord som ”typ”, ”asså”) har jag redigerat något för att dessa icke betydelsebärande 

ord inte ska störa intrycket av intervjupersonen för läsaren dock utan att för den skull förändra 

innebörden i det sagda (Bryman 2011). Efter att transkriberingen avklarats var det dags att 

inleda processen med att undersöka och organisera intervjumaterialet – i mitt fall genom en 

empirinära analys inspirerad av öppen kodning från grundad teori (grounded theory) som är 

den vanligaste och mest omtalade formen för analys av kvalitativa data. Öppen kodning är 

egentligen ingen teori utan en process där data bryts ner i koder som studeras och jämförs i 

sökandet efter likheter och skillnader för att till slut grupperas och bilda kategorier. En kod 

blir en kategori när man med ord kan definiera kategorin. Efter den öppna kodningen 

sammanfogas de olika kategorierna och utvecklas till kopplingar mellan kategorier eller 

teman för att bilda en sammanhängande helhet. Denna typ av kvalitativ dataanalys styrs inte 

lika mycket av regler som kvantitativ dataanalys utan forskaren själv är ett centralt redskap 

och utmanas att använda sitt omdöme och sin kreativitet för att skapa mening i materialet 

(Bryman 2011; Fejes & Thornberg 2009; Kvale & Brinkmann 2011; Stensmo 2002).   
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Inledningsvis läste jag noggrant igenom mina transkriberade intervjuer för att därefter genom 

understrykningar och färgkoder markera ord, meningar eller stycken som berörde samma sak 

och tilldelade dem olika arbetsnamn. Dessa enheter konstruerade min kod och jag försökte i 

denna fas att hålla mig så nära mitt material som möjligt och arbeta mig igenom det relativt 

snabbt för att undvika att fastna. Sedan jämförde jag enheternas färgkoder för att se vilka 

koder hörde ihop, letade efter mönster för att se hur de hörde ihop och formade kategorier av 

dem. Dessa kategorier utvecklades till teman som var återkommande hos eleverna och som 

jag ansåg relevanta, karakteristiska och intresseväckande utifrån undersökningens syfte (Fejes 

& Thornberg 2009). Materialet fick sig ytterligare genomgångar tills jag upplevde det 

”mättat”, dvs. när jag inte kom fram till några nya insikter eller tolkningar (Kvale & 

Brinkmann 2011). Inom kvalitativ analys finns inga absoluta regler utan snarare riktlinjer som 

ställer krav på tolkarens intellekt och kreativitet. Varje analytiskt arbetssätt betraktas som 

unikt och de mänskliga elementen utgör den kvalitativa analysens styrka och svaghet (Fejes & 

Thornberg 2009). De tre teman som framkom under denna kreativa process var Synlighet, 

Balansen mellan personligt och framåtsyftande samt Att gå vidare eller inte. Dessa teman 

presenteras i kommande avsnitt som behandlar undersökningens resultat. Dessförinnan kort 

om undersökningens etiska aspekter. 

4.5  Etiska aspekter 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att hålla sig till de 

forskningsetiska principer som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 

1990. Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav som rör 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 1990). Nedan 

redovisas mitt förfarande i förhållande till dessa krav. 

Information om undersökningens syfte, att deltagande är helt frivilligt och att man när som 

helst kan välja att avbryta det utan några som helst konsekvenser för den deltagande delgavs 

eleverna vid förfrågan om medverkan till intervju.  Denna information upprepades även vid 

själva intervjutillfället och i samband med det fick också eleverna underteckna en 

samtyckesblankett (se bilaga 2). Vårdnadshavares inblandning var inte nödvändig då alla 

elever fyllt 18 år. Jag betonade för eleverna att de även efter intervjun har rätt att ångra sin 

medverkan vilket skulle lett till att hen uteslöts ur intervjumaterialet (Vetenskapsrådet 1990).  
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Eleverna som valde att delta i intervjuerna informerades om att materialet från dessa skulle 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och att deras identiteter är skyddade och de 

namn som kommer att användas i resultatdelen är fingerade. Materialet har förvarats så att 

obehöriga inte kunnat ta del av det och identiteterna har avkodats under transkriberingen. 

Eleverna upplystes, i linje med nyttjandekravet, om att intervjumaterialet enbart skulle 

användas i detta examensarbete och de har också erbjudits att ta del av detta arbete ifall 

intresse skulle finnas (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 1990).  

4.6 Metoddiskussion  

Syftet med den här undersökningen är att lyfta ett relativt outforskat område inom fenomenet 

feedback genom att låta några elevers röster göra sig hörda. Efter de överväganden som 

beskrivits i detta kapitel föll metodvalet på halvstrukturerade livsvärldsintervjuer för att låta 

elevernas uppfattningar om skriven feedback komma till uttryck. Vid de individuella 

intervjuerna använde jag mig av en halvstrukturerad intervjuguide för att kunna behålla viss 

flexibilitet och bidra till att intervjupersonernas bild av feedback skulle lyftas fram på bästa 

möjliga sätt. Ett alternativ hade varit att använda mig av fokusgruppsintervjuer. Dessa ger 

också en förståelse för hur människor tycker och tänker men då i grupp. Individerna i 

fokusgrupper utsätts för utmaningar och ifrågasättanden från övriga deltagare och kan tänkas 

revidera och utöka sina svar som en följd av det vilket kan ge forskaren mer realistiska 

beskrivningar. Intervjuaren ger individerna i fokusgrupper friare tyglar och samspelet i 

gruppen är en viktig del av meningsskapandet (Bryman 2011). Då jag inte eftersträvade något 

samfällt meningsskapande utan önskade få fram olika uppfattningar kring hur elever uppfattar 

feedback valde jag av denna anledning bort fokusgruppsintervjuer till fördel för individuella 

livsvärldsintervjuer. En annan risk med fokusgrupper hade varit att eleverna fäst för stor vikt 

vid själva bedömningen och kanske känt sig för utelämnade att diskutera sina resultat med 

andra elever och därmed riskerat att tappa fokus från feedbacken vilket jag upplever att de 

inte gjorde under de enskilda intervjuerna. I nästa avsnitt redovisas resultatet från de fyra 

intervjuerna. 
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5. Resultat av intervjuer  

Syftet med denna studie är att belysa elevperspektivet på feedback med betoning på hur elever 

uppfattar skriven feedback och hur de beskriver att de använder den. Resultatet kommer att 

presenteras utifrån tre teman som framkommit under bearbetningen och analysen av de fyra 

elevintervjuerna. Synlighet har jag valt att kalla det första temat som berör såväl att se 

feedback, att bli sedd genom feedback och hur man själv ser på sin utveckling utifrån 

feedback. Därefter följer det andra temat som handlar om elevernas uppfattning och 

förhållningssätt till samt förväntningar på feedback. Avslutningsvis presenteras det tredje 

temat som fokuserar på hur eleverna beskriver sitt agerande i förhållande till feedback. För en 

visuell överblick av resultatets tre teman - se figur 1. Citaten i denna del är tänkta att ses som 

tydliggöranden av min text. De är också till för att levandegöra elevernas röster. Eventuella 

namn som förekommer i resultatdelen är fingerade.  

 

Figur 1. Överblick teman  

 

 

SYNLIGHET 
BALANSEN MELLAN 

PERSONLIGT OCH 

FRAMÅTSYFTANDE 

ATT GÅ VIDARE                

ELLER INTE 

Att inte gå vidare 

Att gå vidare till 

dialog med lärare 
Personlig feedback 

Att vara redo 

att se 

Att bli sedd genom 

feedback 

Att se sin egen 

utveckling 

Framåtsyftande      

– men hur? 
Att gå vidare på 

egen hand 

Att se på feedback 
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5.1 Synlighet 

Synlighet är ett tema som framträder utifrån flera olika perspektiv i intervjuerna. Synligheten 

handlar om feedbackens tillgänglighet, att bli sedd av läraren men inbegriper också hur eleven 

närmar sig feedback och hens förmåga att se sin egen utveckling genom den. 

 5.1.1 Att se på feedback 

Studiens fyra gymnasieelever tillhör en generation som är uppkopplad via mobiltelefoner, 

datorer och läsplattor och de skulle kunna kallas för ”generation online”. Det uttrycket kan 

appliceras även i detta sammanhang då eleverna lyfter fram fördelarna med att feedbacken 

finns i ett webbaserat feedbacksystem. Feedbacken är på så vis synlig och tillgänglig för dem 

och det är något som de uppfattar som värdefullt samt som ett stöd för studierna. När jag i 

slutet av intervjun med Martin ber honom sammanfatta sina tankar om feedback i allmänhet, 

kommer han in på detta med tillgänglighet och sin syn på den. 

M (Martin)  Man kan ha det i telefonen, i Ipaden & man kan ha det i datorn. 

Är jag utomlands kan jag också kolla den om jag vill liksom, så 

det tycker jag är det bästa. 

 

För Martin tycks värdet av tillgängligheten inte enbart ligga i att han kan se sin feedback när 

som helst och var som helst utan den hjälper honom att få struktur på sina studier eftersom 

han får information om vilka uppgifter han slutfört samt vilka uppgifter som eventuellt 

återstår. Sådan information tror han kan vara till hjälp även för andra elever i deras 

studieplanering. 

Eleverna jämför synligheten i WFS på gymnasiet med sina tidigare erfarenheter av feedback 

som de fått i skriven form men som inte funnits i ett ”onlinesystem” som är lätt att nå. De 

pekar på fördelen med att informationen finns kvar för dem så att de kan gå tillbaka till den 

vid behov. Elin berättar hur skriven feedback kunde se ut på högstadiet. 

E (Elin)  Förr fick man ju papper & så stod det lite kommentarer. Men nu 

fick man så man kunde gå tillbaka & titta på det. 

 

Elin, i likhet med Martin, verkar uppskatta att hon med ett ”onlinesystem” kan se tillbaka på 

sin feedback där det passar henne, till exempel i hemmet. Även Bea jämför detta sätt att få 

feedback med sina erfarenheter från högstadiet. 
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B (Bea) /…/ För jag vet i högstadiet då hade man ju inte på det här sättet, 

då hade man ju ingen aning. Kanske kom man ihåg. /…/ 

 

Bea, liksom Martin, ser informationen i WFS som ett stöd för planering av studierna, för att, 

som hon uttrycker det, hålla koll men också för att veta var hon befinner sig i förhållande till 

sina mål. 

Alice lyfter fram ytterligare en aspekt med återblickande. Hon påpekar att det är lättare att 

misstolka muntlig information och fästa för stor vikt vid det som är negativt och missa ett 

positivt budskap.  

A (Alice) Jag tycker det är bättre att få feedback skriftligt för då står den 

ändå där för muntligt kan man ju förvränga saker, man kanske inte 

hör att ”du klarade dig” utan går på det negativa och tänker inte på 

att man klarade det. Har man det i WFS så har man det ändå på 

svart och vitt att så här är det. 

 

För henne är det viktigt att kunna gå tillbaka och se vad det egentligen stod i feedbacken för 

att få positiv bekräftelse eftersom hon, enligt sig själv, har en tendens att mest uppfatta 

feedback som något ”jobbigt” även om den har som syfte att hjälpa henne vidare. Mer om 

Alices syn på detta finns under 5.1.3 Att bli sedd genom feedback.  

Tillgängligheten online kan också ha en baksida. Den kan utlösa stress om eleven söker 

bekräftelse genom sin feedback. Bea ger ett intryck av att ha ett behov att bli bekräftad genom 

bedömning – via feedback eller betyg. För henne tenderar WFS att nästan bli ett slags 

beroende eftersom hon ”checkar av” den väldigt ofta.  

B  Eh… jag är ju lite så här överdriven, WFS är mitt liv! Jag går ju in 

på min WFS hela tiden för jag vill se. /…/ 

 /…/ 

B  /…/ Men det kan va lite negativt att det blir så här att man vill gå 

in hela tiden & sen läser man hela tiden & det blir som en 

stressfaktor liksom. 

 

Feedbacken uppfattar hon i första hand som något positivt för att den ger henne en inblick i 

hur hon ligger till resultatmässigt. Samtidigt har hon en insikt om att hon kan gå till överdrift, 

att WFS kan ta för mycket av hennes tid i anspråk och göra henne stressad.  
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Dessa fyra elevers syn på feedback visar sig innehålla flera aspekter. Tillgängligheten 

kommer alla eleverna in på under intervjuerna och uppfattar, i det stora hela, som något 

positivt även om feedback i ett lättillgängligt ”onlinesystem” kan riskera att förvandlas till ett 

negativt stressmoment om man som elev blir för fixerad vid den. Att som elev vid behov 

kunna blicka tillbaka på sin feedback, samlad på ett och samma ställe, upplevs som värdefullt.  

Detta för att informationen som finns i ett webbaserat feedbacksystem kan vara till hjälp vid 

planeringen av studierna men också för att bekräfta för sig själv vad som stod i feedbacken, 

till skillnad från muntlig feedback som lättare kan missförstås eller glömmas bort.  

5.1.2 Att vara redo att se 

Det faktum att feedback levereras skriftligt i ett för eleven personligt system som endast hen 

och lärarna har tillgång till upplever intervjueleverna ger dem ett visst inflytande. Eleverna 

kan själv bestämma när de vill ta del av sin feedback och detta framhävs av olika anledningar, 

till exempel kan behovet av mental förberedelse inför en bedömning väga in. Bea pratar om 

möjligheten att själv kunna välja när hon vill se sin feedback för att vara mentalt redo för den. 

B  Så på det sättet det tycker jag är jättebra med WFS, att jag kan 

kolla exakt när jag vill, när jag är redo (betonar). Jag kan kolla när 

jag är hemma ensam, jag behöver veta typ att mina kompisar inte 

hör & så här, eller får reda på vad jag fått utan jag kan välja själv 

om jag vill säga eller inte & ta ut mina känslor hur jag vill. /…/ 

 

Om läraren i stället gett henne feedback muntligt hade det varit besvärligare eftersom hon, 

som känslomänniska, har svårt att dölja sitt sätt att reagera – vare sig det handlar om glädje 

eller besvikelse. Reaktionen på feedback är något som hon vill kunna hålla privat, hon vill 

själv styra över huruvida hon vill visa sin reaktion för andra (elever, lärare etc.) eller inte. 

Att inte vara redo att se feedback kan ta sig uttryck på flera sätt. Alla eleverna kom på ett eller 

annat sätt under intervjuernas gång in på att feedback på olika sätt kan upplevas som ”läskigt” 

(elevernas ordval) eller skrämmande. Alice berättar hur hon undvek att läsa i WFS hela åk 1 

och ger sken av att inte bry sig om feedback men utvecklar sedan att hennes undvikande 

beteende hade sin grund i rädsla. 

I  Vad var du rädd för? 

A  Det var väl den där besvikelsen att få reda på att man inte klarade 

det eller såna saker. /…/ 
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Hon kände sig inte redo att handskas med sin egen eventuella besvikelse i fall det skulle visa 

sig att hon inte klarat en uppgift. I åk 2 säger Alice att hon tar del av sin feedback, hon verkar 

mer mottaglig för den och berättar hur hon både tar till sig den och även ibland tar kontakt 

med lärare på WS efter feedback i WFS. 

I kursen svenska 2 gjorde eleverna en del redovisningar i grupp och Martin kommer under ett 

tillfälle i intervjun in på hur han valde att läsa sin feedback i WFS tillsammans med den grupp 

han gjort en redovisning med. Han var inte riktigt förberedd på den situationen utan det 

slumpade sig så att de befann sig i gruppen när feedbacken kom in i WFS och de bestämde sig 

för att se på den tillsammans. Först tittade de på hela gruppens feedback och sedan på varje 

individs betyg på redovisningen. Så här tänker han kring denna situation: 

M  Det (skrattar lite nervöst) är lite läskigt. Eh.. ofta vill man typ inte 

öppna sin WFS med folk runtomkring för att det här lite 

med..Ahh.. Vad fick du för betyg & vad fick jag… 

 /…/ 

I   Du sa ordet läskigt? Vad var det som var läskigt? Kan du förklara 

det? 

M  Ja men man typ tänker på vad andra tänker om en själv. 

I   Mm? 

M  För min (betonar) WFS känns liksom - det här är ju jag! Man 

öppnar sig liksom när nån får reda på det här. 

 

Trots ovanan att se på feedback i grupp och att han inte var helt bekväm med det 

inledningsvis eftersom det kändes som ett personligt utelämnande kommer Martin fram till att 

det i slutändan var givande att diskutera feedbacken i grupp. 

M  Eh..Men jag kan ju känna att när vi satt där i gruppen att man fick 

ut mycket mer av det. 

I   Hm? På vilket sätt? 

M  /…/ De tipsen fick jag från de andra liksom. 

 

Att vara redo att se eller inte handlar för dessa fyra elever mycket om mental förberedelse och 

känslor. Eleverna blir bedömda och får feedback och reagerar olika beroende på person och 

situation. Bea talar om utsatthet om hon får direkt feedback när hon inte är redo, hon föredrar 

att själv kunna ha inflytande över när hon ser på sin feedback. Alice behövde ett år på sig för 

att våga titta på feedback och vara mottaglig för den. Martin hamnade i en obekväm situation 
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där han kände sig lite utelämnad när andra elever tog del av hans feedback – även om det 

ledde till något positivt. Feedbacken, när den kommer i betygsform, kan upplevas som en dom 

för eleverna, de verkar känna att betyget säger något inte bara om det de presterat utan även 

något om dem själva.  

5.1.3 Att bli sedd genom feedback 

När eleven genom feedback känner sig sedd av lärare kan detta stärka hens självförtroende 

och tilltro till sin egen förmåga, särskilt om läraren både gör en tillbakablick och ger 

framåtsyftande feedback. Alice, som under åk 1 valde att inte ta del av feedback, beskriver 

hur hon kände sig när hon väl tog mod till sig och läste svensklärarens kommentar i WFS. 

A  Eh…det var ju lite.. klart det kändes lite jobbigt när man kollade 

på den, man ska läsa du klarar inte det här, du måste tänka på det 

här. /…/   

 

Från hennes första reaktion att det var jobbigt att läsa om det som hon behövde utveckla, 

vände hon ganska snabbt till att känna sig sedd genom det läraren skriver, särskilt som han 

drar en parallell till ett tidigare tillfälle då hon klarat av en liknande redovisning och påminner 

henne om att tänka tillbaka på den. Hon uppfattar att läraren har en tilltro till hennes förmåga 

och känner sig stärkt av det. 

Som mottagare av feedback är det inte alltid helt enkelt att skilja på sin prestation och sin 

person utan dessa två har en tendens hos vissa av de intervjuade elevernas värld att bli ett. 

Exempelvis Elin kopplar ihop feedback med sin självkänsla. Hon för ett resonemang om 

svensklärarens feedback som hon uppskattar eftersom läraren skriver vad som kan förbättras 

men fokuserar på det positiva och lyfter det som Elin gjort genom konkreta exempel.  

Eleven i fråga återkommer ofta till uttrycket självkänsla men när hon pratar om det visar det 

sig att hon ibland rör ihop självkänsla med självförtroende.  

E  /…/ Man får verkligen en klar bild av vad jag är bra på o vad jag 

är dålig på. /…/ 

 /…/ 

E  /…/ Och sen just att hon [= läraren. Författarens förtydligande] 

skriver det här om dispositionen att man verkligen vet att det kan 

jag & det är skönt att veta det för självkänslan också till nästa text 

att man inte tycker att man är jättedålig när man börjar för det är 

jättejobbigt tycker jag i alla fall…    



24 

Självkänslan – hur hon ser på sig själv och den egna personligheten - tycker Elin blir stärkt av 

lärarens feedback medan det i själva verket är hennes självförtroende (tilltron till sin egen 

förmåga) hon troligtvis menar. Utdraget ovan belyser denna sammanblandning av prestation 

och person hos eleven även om Elin ger en bild av att både hennes självkänsla och 

självförtroende blir stärkt av feedback från läraren. 

Enbart summativ feedback i form av poäng och betyg på ett matteprov kan vara tillräckligt 

anser majoriteten av eleverna (mer om detta under 5.2.2) men är också något som kritiseras av 

en elev utifrån hur hon förväntar sig att få feedback. 

B  Ja och det ger ju ingenting i princip. Då får jag ju bara reda på vad 

jag fått men det kommer ju inte kunna hjälpa mig framåt senare & 

jag kommer ju inte, det finns ju ingenting som jag kan hålla kvar 

vid att det här gjorde jag bra det kanske jag inte behöver fokusera 

på lika mycket. /…/ 

 

Denna typ av feedback med enbart poäng och betyg anser Bea inte hjälper just henne att 

utvecklas och hon känner sig varken sedd eller bekräftad av läraren. Hon efterfrågar feedback 

om vad hon gjort bra samt vad hon kan förbättra så att hon kan bära med sig det till 

kommande uppgifter och prov.   

När feedbacken överensstämmer med elevernas förväntningar och lyfter fram positiva och 

konkreta exempel på vad eleven kan utveckla tycks eleverna känna sig stärkta både vad gäller 

sina prestationer och sin person. Att däremot enbart få en summativ bedömning utan någon 

motivering är något som inte alltid uppskattas eftersom det inte hjälper eleven framåt. 

5.1.4 Att se sin egen utveckling 

För alla elever som deltog i intervjuerna var det något nytt att få feedback i skriven form i ett 

webbaserat feedbacksystem. Tidigare hade de varit med om att få feedback från lärare på ett 

papper vid sidan av ett arbete eller muntligt. Genom att få feedback på det här sättet påstår 

eleverna att de har utvecklat ett nytt sätt att tänka, fått en ökad medvetenhet om sitt eget 

lärande, om sina styrkor och utvecklingsområden. Bea uttrycker att hon blivit bättre på att 

följa sin egen process. 

B  /…/ Man började tänka på ett nytt sätt liksom genom den 

feedback man fick här i stället. /…/ Vad ska man säga, det var på 

ett helt annat sätt. Man kunde ta åt sig av den feedbacken man får 

och utveckla när lärarna skrev att det här behöver du göra liksom. 

  /…/ 
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B  Det är väldigt bra att ha sina betyg på samma ställe. Då kan man 

ju se aha så här gick det i början av kursen & så här ser det ut nu. 

Då kan man ju också tänka lite själv, vad kommer jag få för 

slutbetyg. Så man vet så man håller koll på vart man ligger till. 

Var man har sina styrkor & sina svagheter. 

Hon följer genom feedbacken sin egen utveckling från början till slut i en kurs och förklarar 

hur hon utvecklat en förmåga att själv kunna bedöma sin insats i relation kunskapskrav och 

därmed känner att hon kan påverka sina resultat. 

Alice är inne på samma spår som Bea vad gäller förståelsen för den egna utvecklingen men 

uttalar sig mer kortfattat. 

A  Asså jag tycker man lär sig lite mer om sig själv. Att man kan läsa 

”det här behöver du träna på” & då tränar på det. Och på det sättet 

tycker jag ändå att det är bra, att man förstår lite mer. 

 

Elin formulerar sig på följande vis om sin utveckling till ökad medvetenhet genom feedback 

och hon ger en liknande bild som Bea och Alice.  

E  /…/ Dels att man stärks, vet vad man är bra på & sen att man 

tänker på det när man skriver olika saker. Eh…jag har ju 

utvecklats väldigt, väldigt mycket känns det som & även om jag 

inte fått högre betyg så känns det som att jag blivit mycket bättre 

& det är nog lite på grund av det här också tror jag, att man blir 

lite medveten. 

 

Temat synlighet har i detta avsnitt belysts utifrån flera perspektiv. Inledningsvis hur eleverna 

ser på feedback där de lyfter fram aspekter som tillgänglighet, möjlighet att kunna blicka 

tillbaka för att bekräfta för sig själv vad som stod i feedbacken samt för att använda den vid 

studieplanering. Eleverna betonar fördelarna med att när och var som helst ha tillgång till sin 

feedback men pekar också på nackdelarna med det – att denna tillgänglighet online kan 

orsaka stress. Därefter kom jag in på hur eleverna närmar sig feedback och deras mentala 

förberedelser inför det. Detta landade i elevernas förväntningar på feedback och känslor för 

feedbacken. Efter detta presenterades några exempel på hur eleverna känner sig sedda och 

bekräftade genom feedback. Eleverna uppvisar emellanåt en tendens att se sina prestationer 

och sin person som ett. Avsnittet rundades av med att eleverna delgav hur de tycker att de 

utveckla sin förmåga att se sin egen utveckling genom feedback. Nu går jag vidare till mitt 

andra tema som handlar om balansen mellan personligt och framåtsyftande. 
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5.2 Balansen mellan personligt och framåtsyftande 

De fyra elever som intervjuats är individer som både uppfattar och förhåller sig olika till 

feedback och förväntar sig därför olika slags feedback. I detta avsnitt lyfter jag fram några 

exempel på detta.   

5.2.1 Personlig feedback 

Feedback som uppfattas personlig av eleverna har inte bara med deras egen person att göra 

även om sådana exempel också framkommer i intervjuerna. Detta med att eleverna tolkar sina 

prestationer som sin person har redan berörts i 5.1.3 Att bli sedd genom feedback och 

förtydligas ytterligare när Elin återigen talar om sig själv, sin person och sina prestationer. 

E  /…/ Det är skönt att läsa att man faktiskt är bra. Det är viktigt för 

mig annars trycks jag bara ner & tänker dåliga tankar om mig 

själv… för det blir lätt att jag är mina prestationer ibland, speciellt 

i skolan att man… Det är ju här vi gör allting, man graderas ju 

utifrån hur bra man är & är man inte bra så känns det som att man 

själv inte heller är lika bra på nåt sätt (skrattar lite nervöst). 

 

Elin läser feedbacken från läraren som om den handlar om henne själv, om hennes person. 

Hon tycker att hon är bra och duger om feedbacken är bra, är den inte det blir hon mer osäker 

både vad gäller sina prestationer och sin egen person.  

Personlig feedback för Elin kan också vara att läraren uttrycker sig med egna ord och 

tydliggör för henne vad hon gjort bra utifrån uppgift och kunskapskrav. 

E  Asså, hon [= läraren. Författarens förtydligande] tar ju fram 

relevanta saker men också tycker jag att hon skriver lika mycket 

personligt /…/ Man…det känns inte som att hon  bara kopierar 

från kunskapskraven, att hon bara hon puttar in mig där, att det 

var nyanserat & så. Utan att hon gör det så att det känns att det är 

verkligen till mig som hon skriver & det är faktiskt väldigt 

uppskattat av väldigt många./…/ 

 

Eftersom läraren ger Elin exempel från hennes muntliga redovisning uppskattar hon det och 

tar till sig det. Hon tycker att det är mer givande med den här typen av feedback än om hon 

bara hade fått en kommentar kopplad till kunskapskraven. 
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Bea diskuterar skillnaden mellan att få feedback som sammanfattar vad hon gjort bra med 

feedback som fokuserar framåt på vad hon kan utveckla. 

B  Så det är väldigt bra med både utvecklande, det jag ska tänka på 

& det jag gjort bra. 

 

Hon föredrar att få en kombination av sammanfattande feedback som förtydligar vad hon 

lyckats med samt feedback som syftar framåt så att hon kan använda sig av den för att 

utvecklas. Enbart framåtsyftande feedback upplever hon opersonlig, hon vill ha positiv 

respons för det, berättar hon, blir hon peppad av och gör att hon känner sig duktig. 

Personlig feedback för eleverna kommer in på deras egen person men handlar framförallt om 

att få feedback som känns personlig för eleven. Eleverna söker en bekräftelse på vad de gjort 

bra och att läraren förtydligar detta genom konkreta, personliga exempel från elevens 

redovisning eller uppgift samt ger dem tips på hur just de kan gå framåt och utvecklas. Hur 

eleverna vill att den framåtsyftande feedbacken ska se ut fortsätter jag med nu.  

5.2.2 Framåtsyftande – men hur? 

Elevernas person och förväntningar spelar roll för hur de vill att den framåtsyftande 

feedbacken ska uttryckas. Martin ger ett intryck av att vara en elev som sätter prestationen i 

centrum och han uppfattar för mycket personligt kopplad feedback som överflödig och 

ineffektiv.  

M Ah, ja när det står så där, klara C-kvalitéer samt vissa A-kvalitéer. 

/…/ Först hade man kanske kunnat ha kunskapskravet, alltså det 

räcker med K1 [Kunskapskrav 1 menar eleven. Författarens 

förtydligande] så vet ju man vilket det är & sen så skriver läraren 

vad som är bra & dåligt på det, inte bara en massa bra & dåligt i 

en löpande text & sen vissa C-kvalitéer & vissa A-kvalitéer. 

 

Han efterfrågar feedback som är tydligt kopplad till kunskapskraven för att han ska kunna 

tolka den och använda sig av den i framtiden för sin förståelse av kunskapskrav i andra 

uppgifter. När feedbacken ovan inte stämde överens med hans förväntningar blev han irriterad 

och frustrerad.  

Bea ser skriven feedback som något viktigt och positivt och hon söker också kontakt med 

lärare på WS för ytterligare feedback. Hon önskar (som jag redan varit inne på i 5.2.1) 
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personlig och specifik feedback som kan stärka hennes förmåga att bedöma sig själv. Hon 

återkommer under intervjuns gång till detta. 

B /…/ Jag tycker det är så skönt när man kan läsa, som jag sa 

tidigare, när man kan läsa både vad man har gjort bra & vad man 

har gjort sämre för då man kan utvecklas & det är då man… Jag 

mår bra då för då tänker jag så här: Ah men vad bra vad duktig jag 

var på det här annars om man bara får ett betyg då blir man, det 

blir så tomt liksom jag vet inte hur jag ska bedöma mig själv, jag 

vet inte hur jag ska, aha, men vad var det som var bra? /…/ 

 

Till skillnad från Martin som tycker att personlig feedback är onödigt är det i stället något 

som Bea eftersträvar. Hon trycker på vikten av att få veta både vad hon gjort bra och vad hon 

kan utveckla för att kunna använda sig av feedbacken när hon tar sig an kommande uppgifter. 

Bea vill att läraren konkretiserar med personliga exempel från hennes redovisningar och 

uppgifter för att hon ska uppleva att hon har användning av sin feedback i framtiden. 

Ämnets karaktär verkar Elin tycka spelar roll för hur hon vill att feedbacken ska formuleras. 

Svenskan tycker hon som ämne är mer personlig i sig medan matematiken för henne handlar 

om rätt och fel. I matten tycks hon och alla de andra intervjuade eleverna (utom Bea, se 

hennes kritik i 5.1.3) nöja sig med summativ feedback i form av poänggränser och en kort 

kommentar. 

E  Då blir det liksom bara, vad bra då vet jag det. Väldigt, vad heter 

det, information bara. Och det kan man ta till sig väldigt lätt 

eftersom man ser provgränserna så vet man vart man ligger & då 

räcker det med bara en sån kort kommentar att det här ska du 

förbättra.  

 

Eleverna ger en varierad bild av balansen mellan personlig och framåtsyftande feedback och 

deras utformning. För Bea och Elin som söker bekräftelse kan den personliga feedbacken vara 

mest betydelsefull och handla om såväl deras person som prestationer. Martin å sin sida 

föredrar uppgiftscentrerad feedback tydligt kopplad till kunskapskrav i stället för personlig 

feedback. Även ämnets utformning kan spela roll för vilken slags feedback som efterfrågas. I 

matematiken ger eleverna en bild av att vara mer tillfreds med kortare feedback såsom poäng 

eller betyg samt någon kort kommentar jämfört med svenskan där längre feedback tycks 

önskvärd. Huruvida eleverna går vidare utifrån feedback eller inte kommer jag att gå in på nu 

närmast. 
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5.3 Att gå vidare eller inte 

Utöver hur eleverna upplever feedback har de även beskrivit hur de använder sig av den på 

olika sätt. Nedan redovisas tre tillvägagångssätt som framträtt ur elevernas utsagor. 

5.3.1 Att gå vidare till dialog med lärare 

Ett sätt att gå vidare från feedback enligt eleverna är att ta steget till ett personligt möte med 

lärare på skolans workshop (WS). Anledningen till kontakten kan vara att feedbacken kräver 

ytterligare förklaring. Bea talar om ett tillfälle då hon och några andra elever fått feedback 

efter en muntlig gruppredovisning som skapade frågor hos dem. 

B  /…/ …vet vi ju inte riktigt hur det gick för vi fick ju ett 

frågetecken! Och det är ju väldigt svårt att liksom veta vad menar 

läraren egentligen? 

 

Denna förvirring, fortsätter Bea, ledde senare till något positivt när hon tillsammans med 

gruppen sökte kontakt med läraren för ett förtydligande. De fick ytterligare feedback från 

läraren som de kunde ta till sig och använda i annat sammanhang. Här berättar hon om det 

mötet.  

B  /…/ Hon [= läraren. Författarens förtydligande] sa också hur det... 

hur man skulle arbeta med det & vad vi gjorde som var dåligt eller 

det som var sämre liksom /…/ 

 /…/ 

B  /…/Så då fick man fundera lite kring det, hur man skulle göra 

nästa gång så det blir väldigt… Det är ändå väldigt bra att få sån 

här feedback tycker jag för då vet man vad man ska göra till nästa 

gång när man får en uppgift. 

 

Martin berättar också om ett möte med lärare på WS. Han berättar att han hade hoppats på ett 

annat upplägg på den feedback han fått, mer i relation till kunskapskraven. Han upplevde att 

gå till läraren blev ett onödigt moment för honom eftersom han helst inte aktivt söker dialog 

med lärare om det inte behövs utan väljer att fokusera på den skrivna feedbacken. Om den 

skriftliga feedbacken hade sett ut så som Martin önskat (mer relaterad till kunskapskraven) 

tror han att han inte alls gått vidare till WS. 

M  Det finns ju en risk också att man bara hade läst det typ & inte 

gjort nåt. Eller alltså att man kanske inte tog åt sig det så mycket. 

Det här kanske var en effektiv metod till att jag faktiskt skulle bli 

lite upprörd & sen så gå till honom på WS & sen gå vidare. 
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Det finns vissa fördelar med den personliga kontakten med lärare konstaterar Martin. Han 

hävdar att det för honom hade varit mer ”värt” om den muntliga feedbacken han fick på WS 

hade funnits i WFS men inser samtidigt att mötet med läraren gjorde att feedbacken gav mer 

effekt eftersom han utvecklade en dialog om den med läraren. 

Mötet med lärare kan också vara ett tillfälle där eleven går igenom ett arbete tillsammans med 

läraren efter feedback i WFS. Elin upplever att den fortsatta dialogen med lärare ger henne 

mer än enbart den skriftliga feedbacken.  

I   Vad är det som är bättre med den personliga feedbacken jämfört 

med den skrivna?  

E  Man kommer ihåg lättare, det blir mer peppande också på nåt sätt, 

jag är verkligen bra om jag tittar igenom det, man tar åt sig ännu 

mer…   

 

Skillnaden med att gå till ett personligt möte med läraren på WS menar Elin är att den 

feedback hon får vid det tillfället blir mer detaljerad än den skrivna. Hon får möjlighet att 

tillsammans med läraren gå igenom sitt arbete i detalj och kan ställa ytterligare frågor och få 

ytterligare respons som gör henne mer nöjd. 

De exempel som tagits upp här visar att det finns olika bakomliggande anledningar till att 

eleverna väljer att gå vidare med sin feedback till en dialog med lärare. Det kan röra sig om 

att den skrivna feedbacken skapat förvirring och eleven behöver ytterligare förtydliganden.  

Eleven kan också uppskatta den personliga kontakten med lärare och söker därför kontakt 

med dem på WS, till exempel för att få mer utvecklad feedback i detalj. Eleverna kan också 

gå vidare på egen hand utifrån feedback vilket exemplifieras i nästa avsnitt.  

5.3.2 Att gå vidare på egen hand  

Eleverna i intervjuerna ger intryck av att vara aktiva användare av feedback. De uttrycker hur 

de använder sig av den feedback de fått i framtida uppgifter. Det kan handla om att eleven fått 

konkreta tips på hur hen kan utveckla en litterär analys, hur hen kan göra för att lyckas bättre 

med ett muntligt framförande eller hur hen kan redovisa uträkningar på ett annat sätt och 

använda sig mer av begrepp i matematik. Exempel på hur eleverna beskriver att de använder 

sin feedback har delvis framkommit under andra rubriker i detta resultatavsnitt och här ges 

några ytterligare exempel som åskådliggör detta med fokus på hur de går vidare på egen hand.  
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Som jag redan tidigare varit inne på är Bea en person som tycker det är viktigt med 

individuell feedback till skillnad från generell vilket hon anser att kunskapskraven är. 

Feedbacken, vill hon, ska konkretisera vad hon genomfört bra i en uppgift samt vad hon kan 

bearbeta eller utveckla i nästa liknande uppgift och på vilket sätt hon kan göra det. Hon 

förklarar hur feedbacken hon fick på sin första litteraturanalys i svenska 2 var ett stöd för 

henne i hennes andra litteraturanalys. 

B  /…/ Jag kunde använda feedbacken i nästa litteraturanalys,  jag 

tänkte att nu liksom ska jag vrida & vända så då kunde jag 

verkligen använda det här som hon [= läraren. Författarens 

förtydligande]  hade skrivit innan. 

 

Den personliga feedbacken hon hade fått innan hjälpte henne att gå vidare på egen hand. 

Detta för att hon genom den visste hur hon skulle analysera på ett bra sätt genom de exempel 

som läraren nämnt samt genom förslagen till utveckling. 

Martin ger flera exempel på specifik feedback som han säger att han använt på egen hand, till 

exempel att han behöver vara mer utförlig genom fler konkreta exempel i sin analys eller vara 

mer noggrann med källhantering. 

M  /../ Då kunde man ju verkligen ta till sig det till nästa gång. Som 

ahh… borde jag lägga till nåt, borde jag ha fler exempel när jag 

säger det här. Så typ. 

 

Utöver att gå vidare på egen hand berättar Martin om hur han efter ett muntligt boksamtal i 

svenska 2 backade tillbaka till sina anteckningar som han haft med sig till samtalet och tittade 

på dem med nya ögon efter att han fått feedback. 

M  Nämen det jag har för mig att jag gjorde är att jag tog ju fram 

papprena igen & verkligen såg till så att jag sparade dem eftersom 

att det ändå gick så pass bra & vi skulle göra den här jämförande 

litteraturanalysen. 

 

Eftersom boksamtalet gått bra tyckte han att ha kunde ha nytta av anteckningarna i kommande 

analys. 

Ibland försöker eleverna gå vidare från feedback på egen hand men utan att riktigt veta hur de 

ska göra det. Elin problematiserar kring detta. 
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E  /…/ Det är ju oftast det som inte är bra som jag har svårt med & 

då är det ju svårt att förbättra också. 

I   Mm. 

E  Men det är klart att jag försöker ju, jag tar ju ändå till mig, eller 

jag vet, jag har det ju i baktanken när jag skriver nya saker & så… 

 

Hon visar en vilja att gå vidare men verkar sakna strategin för hur hon ska göra det. Det hon 

har svårt med är just det hon behöver utveckla och det är en utmaning att på egen hand klara 

av att göra kopplingen från feedback till kommande uppgifter. 

Detta avsnitt har genom elevernas röster lyft fram exempel på hur de går vidare från feedback 

på egen hand. I andra sammanhang väljer eleverna att inte gå vidare alls något som tas upp 

under nästa rubrik. 

5.3.3 Att inte gå vidare 

Valet som elev att inte gå vidare med feedback kan ha olika anledningar. Timing är en av 

dem. Martin talar om när han fick ta del feedback vid en tidpunkt när mycket annat var i fokus 

i skolan. 

I   Vad tror du det berodde på? 

M  Andra ämnen. I det här fallet för det var typ i slutet av april, i 

början av maj typ som jag fått in det i WFS, när kan jag ha lämnat 

in den då? Ah, men nån gång i april… då är det ju inte jättelångt 

kvar till matte-nationella… 

 

Han valde att överge feedbacken på grund av tidsbrist. Hade feedbacken kommit vid en annan 

tidpunkt kanske han hade valt att bearbeta den. 

Alice, som uppfattar feedback i termer av rätt och fel, bra eller dåligt, blir lätt oroad av 

feedback som hon ser som negativ. Detta leder till att hon väljer att blunda för feedback. 

A  Jag vet inte, jag tror egentligen att jag alltid är sån att jag när jag 

ser att det blir dåligt betyg då liksom: Bort. Jag tittar inte på det 

och jag använder mig inte av det som felar utan jag försöker bli 

bättre på något annat sätt. 

 

Hon hade kunnat välja att gå vidare till ett möte med läraren för att få hjälp med vad det är 

hon kan förbättra men eftersom hon känner en osäkerhet inför personliga möten med lärare 

avstår hon helst från detta. Hon berättar att hon hittat en alternativ väg för kontakt med lärare 
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som hon känner sig mer bekväm med – hon mailar dem. Det är en strategi som fått växa fram, 

att i stället för att inte gå vidare alls har hon funnit en väg som fungerar för henne, kontakten 

via mail. Får hon ett tillfredsställande svar via mail hoppar hon oftast över att ta personlig 

kontakt med läraren. 

Detta sista tema, Att gå vidare eller inte, har åskådliggjort elevernas olika tillvägagångssätt 

vid feedback. Eleverna har berättat om hur de går vidare till personliga med möten med lärare 

av olika anledningar, till exempel för att reda ut förvirrande feedback eller får att få ytterligare 

feedback. Eleverna delgav också flera sätt som de använder sig av feedback på egen hand och 

de angav också skäl till varför de ibland väljer att inte gå vidare alls med feedback. 

Denna resultatdel har lyft tre teman: Synlighet, Balansen mellan personligt och 

framåtsyftande samt Att gå vidare eller inte från feedback. Det är nu dags att diskutera det 

intervjuerna visat och sätta dem i relation till den litteratur som tidigare presenterats.  
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6. Diskussion 

I denna avlutande del diskuteras de resultat som framkommit i intervjuerna och de sätts i 

relation till den litteratur som tagits upp i litteraturgenomgången. Utgångspunkten är delvis 

resultatdelens tre teman men även övergripande reflektioner utifrån studiens helhet och ämnet 

feedback kommer att tas upp. I slutet ges förslag på vidare forskning utifrån ämnet. 

6.1 Synlighetens olika sidor 

Synlighet visade sig beröra flera aspekter. Lundahl (2011) framhäver synlighet som ett av 

ledorden i bedömning för lärande där feedback utgör en viktig del. Den synlighet han talar om 

tolkar jag som synliggörandet av lärandet för eleven på olika sätt, till exempel genom skriven 

feedback. Synliggörandet av lärandet upplever jag som en del av temat synlighet. Eleverna i 

studien lyfter fram tillgängligheten som en viktig punkt – att feedback i ett system som WFS 

kan nås var som helst och när som helst samt att detta ger dem möjlighet till återblickande 

eftersom feedbacken finns kvar i systemet. Den enkla tillgängligheten till feedback betonade 

och framhävde dessa ”generation online” elever, för det mesta, som något positivt. Genom 

enkel tillgång till feedback i ett ”onlinesystem” för både elevernas och lärarnas del kan 

feedback snabbare bli en naturlig del av skolans vardag – något som Skolverket (2012) anser 

att det ska vara. Skolor kan ha nytta av den här typen av modern teknik som ett pedagogiskt 

verktyg om man ser lärplattformar eller webbaserade feedbacksystem som ett led i arbetet 

med feedback och elevernas lärande. Den snabba åtkomsten till något slags feedbacksystem 

kan underlätta för både elever och lärare att utveckla ett förhållningssätt till och en mer 

konsekvent användning av feedback något som Havnes et al (2012) kommer fram till i deras 

undersökning att skolor behöver göra. 

Under rubriken Att vara redo att se framför studiens elever den mentala synvinkeln i 

mottagandet av feedback. De berättar om hur de gör sig redo för feedbacken och vilka känslor 

som kan uppkomma både före och efter. Emotionella upplevelser hamnar i fokus och eleverna 

talar om nervositet, rädsla, utsatthet, utelämnande men också om lättnad, glädje och stolthet. 

Elevernas upplevelser var mer skiftande och mer känsloladdade än förväntat. Som lärare är 

det som McDowell (2008) säger viktigt att få en förståelse för elevers reaktioner på feedback. 

Jag ser att även elevernas känslor inför feedback, inte bara reaktionerna efteråt, är 

betydelsefulla utifrån intervjuelevernas perspektiv och något man som lärare också bör ta 

hänsyn till.  
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Synlighet som ett synliggörande av lärandet för eleven, i linje med Lundahls (2011) tolkning, 

framkommer också i elevernas utsagor. Eleverna känner sig sedda och bekräftade, i sin person 

och i sina prestationer, av lärare genom feedback – särskilt om feedbacken består av positiva 

kommentarer och konkreta exempel tydligt kopplade till elevens arbete. Kommentarerna ska 

enligt eleverna helst både blicka bakåt och syfta framåt för att de ska känna att de har 

användning för dem. Genom lärarens feedback och feed forward synliggörs lärandet för 

eleverna vilket ökar deras känsla av inflytande och delaktighet. Bea, som exempel, hävdar att 

hon genom feedback blivit bättre på att se sin process och stärkt sin självbedömningsförmåga 

och känner på så vis att hon är mer delaktig i sin egen bedömning. Enligt William (2010) är 

självstyrning och självbedömning en av fem nyckelstrategier för framgångsrikt lärande. 

Delaktighet, liksom synlighet och ansvar, är också Lundahls (2011) ledord för bedömning för 

lärande. 

När det gäller att se sin egen utveckling menar de intervjuade eleverna att skriven feedback 

utgör ett stöd för detta. De uppfattar feedback som ett hjälpmedel för planeringen av sina 

studier men framförallt anser de att de utvecklat ett nytt tankesätt och blivit mer medvetna om 

sitt eget lärande genom feedback. Hattie & Timperley (2007) talar om den metakognitiva 

nivån på feedback som den nivå av feedback som har störst effekt på lärandet. Flera av 

intervjueleverna ger en bild av att ha kommit en bit på väg när det gäller att ha utvecklat sina 

metakognitiva förmågor. De ger exempel på hur de genom feedback blivit stärkta i sin tilltro 

till sin egen förmåga, hur de lärt sig att tolka kunskapskrav och på så vis blivit bättre på att 

förstå bedömningar. Denna förmåga kan fortsätta stärkas och ett sätt att göra det vore att ge 

eleverna mer feedback under processens gång samt att ge dem tid att bearbeta den feedback 

de fått för att främja lärandet – något som Lundahl (2011) anser bör ingå i undervisningen. 

6.2 Olika elevtypers förväntningar, förhållningssätt och agerande 

I studiens andra och tredje tema Balansen mellan personligt och framåtsyftande samt Att gå 

vidare eller inte framträdde de olika elevernas personligheter på ett tydligt sätt. I likhet med 

McDowell (2008) anser jag mig kunna urskilja flera olika elevtyper bland de intervjuade 

eleverna. Martin till exempel framstår som en typisk presterare utifrån McDowells 

beskrivning. Han sätter prestationen i centrum och vill ha uppgiftscentrerad feedback. Han ser 

feedback som något positivt som hjälper honom att antingen bli bättre eller stärker honom i 

hans förmåga till självbedömning. Han föredrar skriven feedback och avstår helst från 

ytterligare kontakt med lärare om det inte är nödvändigt. Martin uppvisar också vissa drag av 
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minimalisten i sitt agerande eftersom han gärna fokuserar på betyget, den summativa 

feedbacken. Är han nöjd med betyget kan han ha en tendens att inte ta till sig av den 

formativa feedbacken. Martins syn på och sätt att agera i förhållande till feedback kan 

begränsa honom eftersom han fokuserar på sin prestation, på sina betyg, och glömmer 

lärandet. Han kom till viss insikt om detta när han sökte kontakt med lärare efter en feedback 

han inte förstod – han insåg att han faktiskt lärde sig något mer av den utvecklade dialogen 

med lärare än om han enbart hade läst feedbacken. Framgångsrik feedback präglas enligt 

Grönlund (2011) och Skolverket (2011a) av aktivt elevengagemang och dialog med lärare 

något som en elevtyp som Martin kan riskera att gå miste om i de fall han inte följer upp den 

skriftliga feedbacken. Därmed finns det risk för att han stannar upp i sitt lärande. 

Beas förhållningssätt och agerande stämmer väl överens med McDowells (2008) 

kontaktsökande elevtyp. Bea anser att feedback är viktigt och positivt samt något som 

utvecklar hennes lärande. Hon besitter en relativt stark känsla för sitt eget lärande men söker 

gärna vidare kontakt med lärare för att få ytterligare bekräftelse eller feedback. För henne, till 

skillnad från presteraren Martin, är det mycket viktigt att feedbacken är personlig. Bea 

förefaller också ha en förståelse för de tre feedbackfrågorna som Sadler (1989) samt Hattie & 

Timperley (2007) tar upp som kärnan i bedömning för lärande. Hon lyfter fram att hon vill ha 

feedback som både sammanfattar nuläget och syftar framåt. Hon vill få information om vad 

hon gjort bra för att veta vilka strategier hon kan fortsätta med samtidigt som hon efterfrågar 

tips på vad hon kan göra för att utvecklas. Genom att hon söker och får svar på frågorna Var 

är jag nu? samt Vad är mitt nästa steg för att nå mitt mål? tar hon eget ansvar och styr det 

egna lärandet till viss del eftersom hon utvecklat sin förmåga till självbedömning. Beas 

utmaning är att skilja på sin egen person och sina prestationer och bli mer självständig i 

förhållande till sin feedback och inte söka personlig bekräftelse genom den i lika hög 

utsträckning. Blir hon ännu säkrare i sin självbedömning och stärker sina metakognitiva 

förmågor ytterligare i enlighet med Hattie & Timperley (2007) kanske hon kan bli mer trygg i 

att styra sitt lärande på egen hand i större utsträckning. Hur man som lärare kan få fler elever 

att nå till en nivå där de, som Bea, stimuleras att fokusera på vad de kan, hur de tänker och 

vilka strategier som är användbara för just dem i sitt lärande i stället för enbart betyg kan ske 

genom medvetet och ihärdigt feedbackarbete i dialog med elever och kollegor med insikt om 

att det är en förändring som kommer att ta tid och behöver ta tid. 

Samlaren är enligt McDowell (2008) en elev som ser feedback som ett kvitto, i termer av rätt 

eller fel. En samlande elevtyp blir orolig av negativ feedback och glad av den positiva 
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motsvarigheten – något som överensstämmer med Alice. Hon ger ett osäkert intryck när det 

gäller sitt lärande och berättar hur hon undvek feedback– av rädsla för att ha gjort fel. Hon 

sökte varken feedback eller kontakt med lärare till en början. Det var spännande att få ta del 

av Alices beskrivning av hur hon förändrade förhållningssätt under dessa två gymnasieår. 

Denna elev utvecklades från en osäker samlare till att bli en försiktig kontaktsökare när hon 

börjar läsa sin feedback och även initierar kontakt med lärare, till exempel via mail. Lärarens 

feedback kan ha bidragit till hennes positiva förändring. Denna förändring kan också hänga 

samman med att Alice behövde tid för att vänja sig vid feedback innan hon vågade ta ett 

aktivt steg framåt och ta del av den. Olika elever reagerar olika på feedback och tar olika lång 

tid på sig innan de närmar sig feedback – vissa elever kanske aldrig når dit utan stannar kvar i 

ett minimalistiskt tillstånd där de undviker feedback om inte läraren aktivt hjälper dem framåt. 

6.3 Skriftlig kontra muntlig feedback 

I det stora hela lyfte studiens elever fördelarna med skriven feedback kontra muntlig 

feedback. De menade på att de själva kan välja när de vill läsa den för att vara mentalt redo, 

den finns kvar så att de kan blicka tillbaka på den, de får en tydligare bild av sin egen 

kunskapsutveckling samt upplever en delaktighet i bedömning genom skriven feedback. Men 

intervjueleverna valde i flera fall att gå vidare till dialog med lärare för att få förklaringar till 

den skrivna feedback de fått för att den lett till förvirring, frustration, frågor eller för att få 

ytterligare stöd. Det är en utmaning för lärare att vara tydlig nog i den skriftliga 

kommunikationen till eleverna. Kanske bör skriven feedback ses en startpunkt där tanken är 

att eleverna tar steget vidare till personlig kontakt med lärare för att tillsammans utveckla en 

levande dialog som kan lyfta feedbacken ytterligare. Läraren kan i mötet med eleven lättare 

anpassa feedbacken till elevens förväntningar och person – exempelvis utifrån vilken elevtyp 

eleven är. Dialogen mellan lärare och elev framhävs av både Gamlem & Smith (2013) och 

McDowell (2008) för att eleven inte ska stanna upp i lärandet.  

6.4 Rätt feedback vid rätt tillfälle 

Timingen av feedback speglades på flera håll i resultatdelen. Timing kan handla om när en 

elev får feedback, huruvida feedbacken kommer efter slutförandet av en uppgift eller under 

processens gång. Elevens egen timing spelar också roll – när eleven är redo att ta emot 

feedback och hur mottaglig hen är för den. Gamlem & Smith (2013) menar att elever är mest 

positiva till och anser sig ha störst nytta av feedback om den ges under arbetets gång. Frågan 
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är vad Gamlem & Smith menar med under arbetets gång. Består arbetet av enskilda uppgifter 

eller kan under arbetets gång innebära en gymnasiekurs som löper över ett helt läsår? Den 

feedback som diskuterades med de intervjuade eleverna hade de oftast fått efter olika 

avslutade moment men eleverna verkade inte vara negativt inställda till det. En anledning till 

detta skulle kunna vara att eleverna inte förväntar sig något annat eftersom de vant sig vid att 

de oftast får feedback efter avslutade moment i stället för under processens gång. De är, som 

Hirsh & Lindberg (2015) uttrycker det, en del av sin skolas sociala praktik. Det kan också 

bero på hur långt har eleverna har nått i sin förmåga att tolka och ta till sig feedback. Om de 

har de lärt sig att tolka feedback på processnivå, som enligt Hattie & Timperley (2007) 

fokuserar på t.ex. förmågor, färdigheter och strategier, klarar eleverna att på egen hand att 

applicera feedbacken vidare till andra uppgifter.  

6.5 Harmoni mellan summativ och formativ bedömning 

Vad gäller skillnaden mellan summativ respektive formativ bedömning menar många 

forskare, bl.a. Lundahl (2011), idag att man inte ska se dem som varandras motsatser utan 

som komplement till varandra. Havnes et al (2012) undersökning visade att feedback främst 

ges i summativ form efter avslutade moment, ibland kunde den vara något mer utvecklad. 

Samma tendens syntes i den feedback som var utgångspunkten i elevintervjuerna. I 

majoriteten av fallen var feedbacken summativ däremot fanns det också oftast relativt 

utvecklade kommentarer i anslutning till bedömningen. Frågan är om de kommentarerna 

främst är tänkta att hjälpa eleven framåt eller om de snarare blir ett sätt för läraren att 

motivera sin bedömning. Vad skulle hända om läraren inte alls hade med en summativ 

bedömning, inget betyg utan enbart framåtsyftande feedback? Trots allt är kunskapskraven en 

del av elevernas vardag och något som de utvecklar en förståelse för samt förhållningssätt till. 

Eleverna vet att betyg måste sättas i slutändan (som Bea sa: ”…man måste ju ändå få reda på 

betyget på något sätt”) och den summativa bedömningen ger dem kanske en tydligare bild av 

nuläget i förhållande till elevens mål. Enbart bedömning för lärande i form av formativa 

kommentarer kräver nog mer av eleverna, de behöver ha utvecklat förmågan att ta till sig 

feedback på en metakognitiv nivå. Det ena behöver inte utesluta det andra dessa två kan, som 

Hirsh & Lindbergs undersökning från 2015 visar, harmoniera. Den här studiens elever ger en 

bild av att ha nått en viss harmoni mellan dessa två typer av bedömning. De verkar uppfatta 

de summativa bedömningarna som en del av bedömningen men stannar sällan där utan 

beskriver hur de vänder sig av den framåtsyftande feedback som läraren skrivit för att få hjälp 

att komma vidare i sitt lärande.  
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6.6 Att skilja på person och prestation 

Intervjueleverna visar i sina uttalanden att det kan vara svårt att skilja på sin person och sin 

prestation vilket kanske inte är helt ologiskt. De känner att det är deras jag, deras egen person 

som gör uppgiften eller redovisningen, de lägger ner tid och engagemang i skolarbetet och 

därför kan de ta feedback mer personligt än förväntat. Läraren fokuserar troligtvis på att ge 

feedback som rör elevens prestation för att hjälpa eleven att utvecklas men kan riskera att 

glömma bort att mottagaren, det vill säga eleven, kan ta feedbacken mer personligt än vad 

läraren avser. Därför är det inte så förvånande att 90 % av eleverna i Hattie & Timperleys 

undersökning från 2007 efterfrågade beröm trots att beröm enligt deras forskning inte ger 

någon större effekt på lärandet. Att bli sedd och bekräftad av läraren genom feedback är något 

som flera av den här studiens intervjuelever också lyfter fram. De efterlyser inte just beröm 

men däremot personlig feedback där läraren tydliggör vad eleven gjort bra utifrån en uppgift 

till exempel. Eleverna mottar ofta denna typ av feedback som om den handlar om dem själva, 

om deras person – huruvida de är bra eller duktiga.  

En nyckel till att lära sig att skilja på sin person och prestation tror jag är om man på skolor 

utvecklar ett gemensamt förhållningssätt till feedback som är tydligt för såväl lärare som 

elever. Detta skulle kunna hjälpa eleverna att utveckla en större medvetenhet i sitt mottagande 

av och agerande i förhållande till feedback och i förlängningen stärka dem i deras lärande. De 

fem nyckelstrategier som William (2010) samt bl.a. Grönlund (2011) tar upp kan också vara 

ett stöd i skapandet av en samsyn på feedback. Här ligger fokus inte enbart på feedback utan 

även på undervisning samt elevernas delaktighet i bedömning för lärande. En av dessa 

nyckelstrategier är att tydliggöra syftet med undervisningen för eleverna. Även feedbackens 

syfte kan tydliggöras för elever, särskilt i gymnasiet. Lärare kan i högre grad medvetandegöra 

eleverna om till exempel de olika nivåerna av feedback enligt Hattie & Timperley (2007) och 

våga sig på att använda begrepp som summativ bedömning, framåtsyftande feedback och 

bedömning för lärande/formativ bedömning. Om dessa begrepp förklaras för eleverna kan 

detta stärka feedbackens funktion och öka elevernas medvetenhet och stödja dem i deras 

utveckling mot mer självstyrande individer när det gäller deras lärande. Studiens elever 

berörde några dessa begrepp utan att använda själva orden vilket innebär att de redan har 

utvecklat en viss förförståelse för dem. Tillgång till begreppen även för elevernas del kan 

tydliggöra för dem vad de kan förvänta sig av feedback och vad dess syfte är. Även 

möjligheten till fortsatt dialog kring feedback med lärare är enligt Grönlund (2011) och Hattie 

& Timperley (2007) en väg till framgångsrik feedback. Likaså betonas bearbetning av 
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feedback av Gamlem & Smith (2013) eftersom detta stärker lärandet. Ett gemensamt 

förhållningssätt till feedback bör med andra ord vara något som genomsyrar en skolas arbete i 

helhet där både elever och lärare är med på tåget eftersom undervisning och lärande enligt 

Lundahl (2011) bör ses som en ömsesidig process. 

6.7 Feedback är mitt liv! 

Avslutningsvis några ord om titeln Feedback är mitt liv! Skolan utgör en stor del av dessa 

elevers liv och de uppvisar en tendens att se sin person och sina skolprestationer som ett. Bea 

till och med säger att WFS är hennes liv – något som inte alltid är så positivt för henne 

eftersom det orsakar stress. Elin tolkar feedback i skolan som om den rör henne som person. 

Hon menar att hon duger som person om hon presterat bra och får positiv feedback. Får hon 

inte det blir hon mer osäker både som person och i sina prestationer. Elins självbild påverkas 

av hur hon presterar i skolan och hon rör ofta ihop begreppen självkänsla och självförtroende. 

Martin å sin sida betonar i ett citat att hans WFS - det ÄR han. Alice i sin tur var rädd för 

feedback till en början, rädd för att den skulle säga att hon inte klarar av skolan. För alla dessa 

fyra unga individer är feedback mer än något som handlar om skolan och prestationerna där – 

feedbacken är en del av deras liv och något som de måste förhålla sig till och som påverkar 

dem inte enbart i skolan utan även personligen. Likaså är bedömningen - betygen - något som 

eleverna bär med sig resten av sina liv och betygen innehåller ett värderande moment som är 

svårt för eleverna att bortse ifrån. Om nu feedback är elevernas liv som titeln säger behöver vi 

lärare bli mer medvetna om detta. Feedback har många positiva sidor och effekter vilket även 

eleverna i denna studie har uppfattat men vi som lärare i vår feedback till eleverna bör ha i 

åtanke att mottagaren bakom skärmen är en människa som kan ha svårt att skilja på sin person 

och prestation. 

6.8 Förslag till framtida forskning 

Den här kvalitativa studien har haft sin utgångspunkt i ett elevperspektiv på feedback – hur 

elever uppfattar och beskriver att de använder skriven feedback. Eftersom elevperspektivet på 

feedback är ett relativt outforskat område finns det flera vägar att gå vidare från denna studie 

och fortfarande behålla detta perspektiv.  
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Till exempel kan man undersöka elevers process från skriven feedback till muntlig 

feedback/dialog med lärare i en jämförande studie mellan skriftlig och muntlig feedback. I 

stället för enskilda halvstrukturerade livsvärldsintervjuer kan fokusgruppsintervjuer vara ett 

alternativ. 

Vill man vidga sitt perspektiv så att det inte enbart handlar om elever kan man genomföra en 

jämförande studie mellan lärares och elevers uppfattning av feedback, till exempel utifrån 

feedback på en specifik uppgift. Hur uppfattar lärare respektive elever feedbacken? Vilket 

syfte hade läraren med feedbacken? Hur tänker sig lärare att eleverna kan använda den? Hur 

uttrycker eleverna att de använder av feedbacken? Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med 

både lärare och elever kan vara en passande metod även för denna typ av studie.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Information till intervjupersonen 

Presentation av intervjuaren: namn, hur länge arbetat, ämnen jag undervisar i, om 

universitetsstudierna och syftet med mitt examensarbete. 

Upplägg: tidsåtgång ca 30-40 minuter, syfte med intervjun, före intervjun, vad händer efter 

intervjun, frågor från intervjupersonen. 

Syfte: Lärare diskuterar ofta när, hur mycket, hur ofta, på vilket sätt m.m. man bör använda 

feedback och eventuella webbaserade feedbacksystem. Jag har länge funderat på vad elever 

tycker och tänker om den feedback ni får i webbaserade feedbacksystem och vad ni gör med 

den. Mitt syfte med min studie och denna intervju är att försöka få en bild av hur du som elev 

uppfattar den feedback du får i ett webbaserat feedbacksystem och hur du använder dig av 

den. Det finns med andra ord inga rätt och fel svar utan din upplevelse och dina uppfattningar 

står i centrum! 

Före intervjun: Du som elev förbereder dig genom att läsa igenom den feedback du fått i 

Svenska 2 samt Matematik 2B eller 2C. Vid själva intervjun genomför vi också ett kort 

inspelningstest. 

Vad händer efter intervjun? Anonymitet, transkribering, hur använda och analysera 

intervjuerna i mitt examensarbete. 

Intervjupersonens frågor: Har du några frågor du vill ställa till mig innan vi börjar? 

___________________________________________________________________________ 

 

INTERVJU 

Intro 

Tack för att du ställer upp på denna intervju som utgör en del av mitt examensarbete som ska 

hjälpa mig att förstå hur du som elev uppfattar den feedback du får i WFS och hur du 

använder den. 

Frågor 

Bakgrundsfråga (kort) 

 Jag vill börja med en fråga som kan vara svår att besvara då den går tillbaka i tiden, till 

då du började på skolan. Om du tänker tillbaka på första gången du fick feedback i 

WFS – kommer du ihåg vad du tänkte om feedbacken du fick? 
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Huvudfrågor 

Uppfattning av feedback 

 Hur uppfattar elever den feedback de får i WFS? 

Om vi börjar med feedbacken ang. din muntliga förmåga (tala) i Svenska 2. 

1. Vad tänkte du när du hade läst feedbacken du fick på … ? 

2. Hur upplevde du det läraren skrivit? 

3. Minns du vilka förväntningar du hade på feedbacken? 

4. Motsvarade feedbacken dina förväntningar? Om ja – på vilket sätt? Om nej – hur 

skulle du ha velat att den var/att det skulle ha stått? 

Agerande utifrån feedback 

 Hur beskriver eleverna att de använder feedbacken från WFS? 

Vi går nu över till att prata om hur du använt eller använder feedbacken från WFS. 

5. Vad gjorde du efter att du hade läst feedbacken om …? 

 

Frågor för att stötta eleven/hjälpa eleven att utveckla sina svar: 

- Gick du vidare från feedbacken? Hur i så fall? 

- Hur tänkte du när du gjorde så? 

Nu fokuserar vi på din förmåga att uttrycka dig i skrift i Svenska 2. 

1. Vad tänkte du när du hade läst feedbacken du fick på … ? 

2. Hur upplevde du det läraren skrivit?  

3. Minns du vilka förväntningar du hade på feedbacken? 

4. Motsvarade feedbacken dina förväntningar? Om ja – på vilket sätt? Om nej – hur 

skulle du ha velat att den var/att det skulle ha stått? 

Vi går nu över till att prata om hur du använt eller använder feedbacken. 

5. Vad gjorde du efter att du hade läst feedbacken om …? 

 

Frågor för att stötta eleven/hjälpa eleven att utveckla sina svar: 

- Gick du vidare från feedbacken? Hur i så fall? 

- Hur tänkte du när du gjorde så? 

Angående din analysförmåga utifrån litteratur i Svenska 2. 

1. Vad tänkte du när du hade läst feedbacken du fick på … ? 

2. Hur upplevde du det läraren skrivit?  

3. Minns du vilka förväntningar du hade på feedbacken? 

4. Motsvarade feedbacken dina förväntningar? Om ja – på vilket sätt? Om nej – hur 

skulle du ha velat att den var/att det skulle ha stått? 
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Vi går nu över till att prata om hur du använt eller använder feedbacken. 

5. Vad gjorde du efter att du hade läst feedbacken om …? 

 

Frågor för att stötta eleven/hjälpa eleven att utveckla sina svar: 

- Gick du vidare från feedbacken? Hur i så fall? 

- Hur tänkte du när du gjorde så? 

 

Ämnesbyte från svenska till matte 

Jag skulle nu vilja ta upp den andra kursen vi ska prata om, matematik 2B (eller 2C). 

1. Vad tänkte du när du hade läst feedbacken du fick på … ? 

2. Hur upplevde du det läraren skrivit?  

3. Minns du vilka förväntningar du hade på feedbacken? 

4. Motsvarade feedbacken dina förväntningar? Om ja – på vilket sätt? Om nej – hur 

skulle du ha velat att den var/att det skulle ha stått? 

Vi går nu över till att prata om hur du använt eller använder feedbacken. 

5. Vad gjorde du efter att du hade läst feedbacken om …? 

 

Frågor för att stötta eleven/hjälpa eleven att utveckla sina svar: 

- Gick du vidare från feedbacken? Hur i så fall? 

- Hur tänkte du när du gjorde så? 

 

Avslutande generella frågor 

Om vi sammanfattar det du berättat om feedback i svenska 2 samt matematik 2B/C. 

1. Vad tycker du idag om den feedback du fått? 

- Vad var bra? Mindre bra? 

- Vad var det bästa med feedbacken? 

 

2. Anser du att du haft användning av feedbacken? 

- Om ja – kan du ge något konkret exempel? 

- Om nej – hur skulle du vilja att feedbacken var för att du skulle uppleva att du har 

användning av den? 
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Återkoppla till början genom att avsluta med: 

I början fick du berätta om dina första tankar om feedback i WFS. Nu rundar vi av denna 

intervju med din helhetsbild.  

 Vad tycker du om feedback i WFS i allmänhet? 

 

Avslutning 

Nu är jag färdig med mina frågor. Är det något viktigt jag glömt eller har du några frågor till 

mig? Återigen - tack för att du ställde upp på denna intervju!    
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Bilaga 2 

Samtycke till intervjuinspelning 

Hej! 

Jag studerar vid Linköpings universitet (LiU) och just nu arbetar jag med mitt examensarbete som 
handlar om feedback. Mitt syfte är att ta reda på hur elever uppfattar feedback som ges i skolans 
webbaserade feedbacksystem. Som ett led i detta arbete kommer jag att genomföra s.k. 
livsvärldsintervjuer där ni elever får berätta om feedback i skolans webbaserade feedbacksystem och 
era uppfattningar av den. 

Jag kommer att spela in intervjuerna samt skriva ut dem i text (s.k. transkribering). I utskriften kommer 
ditt namn att bytas ut så att enbart jag kommer veta vem som sagt vad under intervjun. I mitt 
examensarbete kommer det inte vara möjligt att utläsa vilka elever som deltagit i intervjuerna och 
inspelningarna kommer inte att användas av någon annan utomstående. 

Eftersom du är över 15 år räcker det med ditt godkännande för att få tillstånd at genomföra intervjun. 
Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avböja eller avbryta ditt deltagande. 

Skulle du vilja ta del av mitt färdiga examensarbete får du gärna höra av dig. 

Tack för din hjälp! 

Med vänlig hälsning, 

Annukka Andersson 

Privat e-mail: annukka.andersson76@gmail.com 

 

Denna blankett används för att dokumentera ditt samtycke eller ej till intervjuinspelningar enligt 
personuppgiftslagen §25 (PuL). 

 

________________________________________________________                 
Elevens namn 

 

 

O Ja, jag ger mitt tillstånd till att jag hörs på inspelning i det ovan beskrivna syftet. 

O Nej, jag ger inte mitt tillstånd till att jag hörs på inspelning i det ovan beskrivna syftet. 

 

________________________________________________________            
Elevens underskrift 

________________________________________________________                    
Ort & datum 
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