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sett ur ett elevperspektiv. I studien undersöks också om elevers motivation i skolarbetet kan påverkas av olika former 
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styrdokument och lärarens ansvar utifrån flera olika perspektiv, samt tidigare forskning kring hur samspelet ser ut 

mellan tanke, känsla, behov och motiv i relation till elevens motivation. Studien utgår från en kvalitativ ansats 

innehållande kvalitativa intervjuer med åtta elever.  
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elevers delmål i skolan, dock uttrycker sig eleverna olika gällande detta och alla är inte medvetna om hur feedback 
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visar studien hur betydelsen av feedback kan ses som både positiv återkoppling och kritik samt att begreppet ses i 

samband elevernas självförtroende och självkänsla och därtill har en förmåga att påverka dessa i någon riktning vilket 

verkar utgöra grunden för motivationen. 
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1. INLEDNING 

I den här studien behandlas fenomenet feedback i relation till motivation utifrån ett 

elevperspektiv. Detta då vi ville rikta uppmärksamhet kring om elever anser att feedback 

fyller någon funktion samt om feedback har en möjlighet att motivera elever i deras pågående 

skolarbete, och i sådana fall på vilket sätt.    

I den allmänna debatten har ett nytt ljus riktats mot skolan. Exempelvis talas det om att våra 

elever alltmer tappar intresse gällande skolarbetet. Oavsett om detta är korrekt eller inte så 

började vi oundvikligt att fundera över hur lärare kan motivera sina elever. En ny betygsskala 

och en ny läroplan, GY 11, har också lanserats i vilka fokus därmed riktats mot att förändra 

skolans inre struktur genom nya betygssystem som i sin tur ska möjliggöra att eleverna lyckas 

och presterar bättre i skolan. I detta sammanhang har vi därför valt att föra fram ett perspektiv 

som vi menar har glömts bort i diskussionen, nämligen elevers syn på feedback från lärare till 

elev. Feedback fyller här, enligt vår tes, en viktig funktion i relation till betyget som utgörs av 

ett mer konkret verktyg för att mäta elevens kompetens. Därtill ville vi utforska vad mer det 

fanns, än själva betyget och egna intressen, som kan komma att motivera elever eller hjälpa 

dem i sin utveckling mot att sätta upp nya mål och ambitioner.  

Vidare belyser skoldebatten att lärare måste höja elevers motivation och intresse samt 

kunskap och förmåga till reflektion och analyserande. Det talas också om hur lärare har ett 

ansvar att stärka elevers självkänsla och självmedvetenhet och enligt läroplanen är det därtill 

skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart (Skolverket, 2006, s. 3). Men 

hur ska då lärare lyckas med detta? Kan feedback vara ett lämpligt verktyg till att stärka 

elevers motivation och därmed höja deras ambitioner och prestationer i skolan? Kan feedback 

vara ett medel som verkar till lärarens fördel i arbetet med att stärka dagens elever, framtidens 

vuxna människor?  
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1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken funktion och betydelse feedback har 

utifrån ett elevperspektiv, därtill om det finns en upplevd relation mellan feedback och 

motivation. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om elevers motivation i pågående 

skolarbete kan påverkas av feedback och i så fall på vilket sätt.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka olika typer av feedback anser elever att det finns?  

 Hur reagerar elever på positiv och negativ feedback?  

 Vilken påverkan anser elever att feedback har på deras motivation? 

 Vilka fallgropar kan det finnas med feedback?  
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

För att belysa vår problemformulering utifrån flera olika dimensioner har vi dels sett över 

läroplanen för gymnasieskolan där lärarens ansvar aktualiseras och dels tidigare forskning 

som innefattar bärande teorier samt begrepp. Forskningen bidrar till att ge en överblick för hur 

samspelet ser ut mellan tanke, känsla, behov och motiv i relation till elevens motivation. Detta 

för att på så sätt bygga en bakgrund till vår empiriska studie.  

 

2.1 Motivation och lärarens arbete 

Lärarens arbete innefattar flera oberoende arbetsuppgifter och frågan kring vad som ska väga 

tyngst är något Kveli analyserar i boken Att vara lärare. Här belyser hon huruvida läraren 

främst ska agera som en kunskapsförmedlare, uppfostrare, omsorgsperson, organisatör av 

skolarbetet eller som en handledare. Vidare frågar hon sig om koncentrationen bör riktas mot 

undervisningen i sig eller om läraren främst ska fokusera på samarbete, planering eller ett 

utvecklingsarbete i skolan. Den största frågan gäller lärarens förmedling och därigenom vilka 

kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar som elever egentligen ska bära med sig från 

skolan ut till arbetslivet (Kveli, 1994, s. 46). Frågan kring vad som innefattas i lärarens arbete 

är också något som Colnerud belyser då hon menar att lärare länge strävat efter att tillåtas 

vara en egen profession och genom detta få tillträde till olika beslut gällande den egna 

yrkeskategorin. Dock menar hon att i professionen och dess undervisning ligger den centrala 

uppgiften att samspela med elever för att öka deras motivation (Colnerud, 2010, s. 13).   

 

I läroplanen för gymnasiet uppmärksammas lärarens ansvar i samband med elevens 

kunskapsutveckling. Förutom att utgå från den enskilde elevens behov och förutsättningar, 

utifrån dennes sätt att tänka och tidigare erfarenheter, ska läraren enligt Lpf94 bidra till att 

stärka varje enskild elevs självförtroende samt dennes vilja och förmåga att lära sig nya saker 

(Skolverket, 2006, s. 11). Detta krav på en anpassad undervisning är något som Kveli menar 

överensstämma med en uppfattning om att undervisning är att skapa betingelser för 

inlärningsprocesser. Den anpassade undervisningen förutsätter att läraren lär känna varje 

enskild elev och blir medveten om dennes miljö samt vilka arbetsformer som passar för just 

denna elev. Vidare innebär detta krav också att läraren skapar en medvetenhet om elevens 

motivation, dennes insatser samt vilka metoder för uppföljning som passar bäst och därtill 

vilka konsekvenser undervisningen skapar för elevens utveckling (Kveli, 1994, s. 80).  
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En ytterligare aspekt av lärarens ansvar som utformas i Lpf94 betonar vikten vid att läraren 

agerar stödjande och handleder eleven på ett sådant sätt att dennes självförtroende växer sig 

starkare samt att elevens motivation stimuleras (Skolverket, 2006, s. 11). Därmed är det av 

stor vikt att läraren har en god kompetens att hantera och använda feedback på ett sätt som 

uppmuntrar elevens fortsatta utveckling och lärande då läraren samtidigt ska ge varje elev 

information om dennes utvecklingsbehov och framgångar i studierna (Ibid, 2006, s. 16). 

Vidare står det i läroplanen att den kunskap som förmedlas ska upplevas som meningsfull för 

eleven, detta så att den egna kunskapsutvecklingen gynnas och får möjlighet att öka i tillväxt 

och omfång (Ibid, 2006, s. 11). Här behöver undervisningen uppfattas som betydelsefull när 

eleven relaterar denna till de kunskaper som behövs för att nå nästa steg.  

Slutligen är det också av stor vikt i lärarens arbete att vara uppmärksam på de resultat som 

framkommer genom pedagogisk forskning inom de ämnesområden denne undervisar i, för att 

på så sätt kunna använda dessa insikter i det egna klassrummet (Skolverket, 2006, s. 12). Att 

forskning och användning av olika motivationsteorier presenteras inom skolans värld är, 

enligt Stensmo, ett pågående förändringsarbete i ständig utveckling. För läraren handlar det i 

praktiken om att söka efter nya trådar som kan vara hjälpsamma i motivationsarbetet med 

eleverna, då läraren ansvarar för att ge eleverna så goda möjligheter och förutsättningar som 

möjligt till ett lärande (Stensmo, 1997, s. 103). En av dessa trådar som befinner sig inom 

lärararbetets olika dimensioner har Lindqvist undersökt i sin studie där han framhäver vikten 

vid att en kompetent lärare bör kunna bemästra en så kallad ”ödmjuk orubblighet” i sitt 

yrkeskunnande. Med detta menar han att en skicklig lärare använder sig av två olika blickar, 

den ödmjuka blicken och den orubbliga blicken, för att på så sätt genom seendet kunna skapa 

både närhet och distans till eleverna. Den ödmjuka blicken innefattar här ett seende som går in 

i eleverna, denna blick visar att eleverna blivit sedda och att läraren värnar om dem som 

personer (Lindqvist, 2010, s. 4-5). Den orubbliga blicken markerar snarare en tydlighet från 

lärarens sida och här signalerar blicken både en snällhet och en slags stränghet på samma 

gång (Ibid, 2010, s. 9-11). Lindqvist framhäver att lärarens arbete fungerar på flera olika 

nivåer och att seendet enbart utgör en av de olika uppgifter som ingår i lärarens yrkesroll, 

dock kan en samtida användning av både en ödmjuk och en orubblig blick skapa nya 

möjligheter att bedriva en effektiv undervisning (Ibid, 2010, s. 16). 
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2.2 Olika perspektiv av motivation 

 

Begreppet motivation syftar till de skeenden som fungerar energigivande för människan, 

därmed de rörelser som aktiveras hos individen och som får denne att arbeta och sträva mot 

bestämda mål (Deci & Ryan, 2000, s. 54). Motivation är en viktig aspekt i förståelse av 

människan eftersom det handlar om hur våra tankar och vårt förstånd tillsammans utgör en 

grund, vilken ger våra handlingar en typ av inre glöd. Med begreppet motivation menar vi 

således det som gör att individen startar en aktivitet, genomför den, får den meningsfull och 

för den mot sitt mål (Imsen, 2006, s. 457).  

2.2.1 Motivationsteorier 

Enligt Imsen finns det inte någon fullständig motivationsteori som behandlar hela fältet 

gällande just motivation, de teorier som finns ingår snarare i olika inriktningar av psykologin 

(Imsen, 2006, s. 460). Gällande olika teorier om motivation utmärker sig dock främst tre 

förgreningar, nämligen behavioristiska- och kognitiva perspektiv på motivation samt 

humanistiska motivationsteorier.  

 

Inom den behavioristiska teorin grundar sig inlärning på en förändring av det yttre beteendet. 

Händelser i den omgivande miljön kan här fungera som förstärkare av människans beteende i 

form av antingen belöningar eller bestraffningar (Säljö, 2000, s. 52). Med sin beteendeteori 

anknyter Skinner denna tanke till skolmiljön där han menar att belöning och bestraffning kan 

påverka elevens motivation. Med detta menas att en lärare kan få eleven att utveckla ett 

önskvärt beteende och bete sig målinriktat i den omgivande miljöns processer. Här ligger 

fokus på händelser eller objekt i miljön som omger eleven, vilket i sin tur kan fungera som 

förstärkare av dennes beteende i någon riktning (Skinner, 2008, s. 25-26). Det främsta 

belöningssystem som råder i dagens skola och som påverkar elevers motivation utgörs av vårt 

betygssystem. Trots att detta är till för att motivera elever och belöna framgångar och 

utveckling kan det dock ge utrymme för fenomenet instrumentalism, vilket uppstår då 

motivationen enbart har en inriktning mot belöningen, följaktligen betyget, och inte mot 

aktiviteten i sig för dess specifika innehåll och innebörd. Med detta menar Imsen att denna 

teori om förstärkning i undervisningen utgör en enkel form av motivation där kognitiva 

processer, som exempelvis tänkande och reflektion, inte får särskilt stort utrymme (Imsen, 

2006, s. 463). 
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Betygets snäva motivationsfaktor diskuteras också av Korp, då hon menar att betyget både 

fungerar som konkurrensmedel och som en måttstock på elevernas egna studieförmågor. 

Dock framhäver Korp att betygssystemet i sig är uppbyggt på kriterier, men också samtidigt 

urvalsgrundande och därmed differentierande, då sannolikheten för att nå höga betyg är större 

inom studieförberedande program jämförelsevis med de yrkesförberedande programmen 

(Korp, 2006, s.59-60). Den svenska skolans undervisning skiljs därmed åt beroende på vilken 

skola och program eleverna väljer. Undervisningen består således av olika kvaliteter, präglas 

av olika kunskapssyner och innefattar olika förväntningar från lärarna angående elevernas 

kapacitet och framtidsutsikter. Detta innebär att elever som behandlas och betygsätts olika 

beroende på den inriktning de valt också kan utveckla ett ansträngt förhållande till betyget 

som motivationsfaktor, då den egna prestationen definieras efter det aktuella programmets 

måttstock på kunskaper (Korp, 2006, s. 248-249).  

De kognitiva teorierna ser, i motsats till behaviorismen, till hur motivationen formas av 

människans tankar. Detta innebär att människan söker en mening i det hon gör och att det är 

en del av människans natur att vilja klara av nya uppgifter och utmaningar. Inom det 

mänskliga beteendet kan människan också bedöma olika situationer som hon ställs inför och 

därefter planera hur hon ska handla. Människan kan därmed använda sig utav ett beräknande 

där motivationen bestäms utefter hennes självuppfattning, sina förmågor och hur målets värde 

ser ut (Imsen, 2006, s. 463-464). Enligt Säljö har skolans tidigare läroplaner inspirerats av 

kognitivistiska föreställningar om hur elever ska tillåtas vara aktiva och upptäcka saker på 

egen hand för att på så sätt skapa riktig förståelse istället för att lära sig något utantill. Här 

uppstår elevens motivation om denne får möjligheten att själv styra sin egen progression i 

skolarbetet, då tänkandet utvecklas inifrån och därmed bör inte störas av 

beteendemodifikation i form av yttre belöningar eller bestraffningar (Säljö, 2000, s. 58-60). I 

samband med detta framhäver Carlgren hur dagens lärare inte längre använder sig utav den 

traditionella skolans auktoritet, då denna varken fungerar eller är önskvärd i klassrummet. 

Detta då läraren i sitt arbete måste göra mer än att bara ”undervisa”: Bland annat eftersom 

samhället efterfrågar flexibla och självdisciplinerade samhällsmedborgare är detta också något 

som kräver nya strategier, för läraren att bedriva i sin undervisning, än att enbart gå via 

belönings- och bestraffningssystem (Carlgren, 1997, s. 15-16). 

Avslutningsvis poängterar de humanistiska motivationsteorierna även människans naturliga 

längtan efter frihet och att få vara en självständig varelse då hon söker efter mening och 

ansvar. Människan är motiverad av mer än belöning då tankar, känslor och uppfattningar om 
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världen spelar en större roll för själva motivationen. De humanistiska teoriernas grund bygger 

på att människan har medfödda eller inlärda behov som är bakomliggande faktorer för hennes 

motivation. Den mest kända teorin är Maslows teori om en behovshierarki som visar hur våra 

behov påverkar vår motivation i olika riktningar och att det är detta som läraren bör se över 

för att skapa motiverade elever (Imsen, 2006, s. 464-465).  

2.2.2 Inre- och yttre motivation   

Motivation är inget enhetligt fenomen, det består både av olika nivåer och av olika typer. Den 

mest grundläggande distinktionen av motivationsformer skiljs åt genom inre motivation, som 

skapas då en person gör något för att det är naturligt intressant och givande i sig självt, och 

yttre motivation, där en handling motiveras av mål som finns i miljön runtomkring (Deci & 

Ryan, 2000, s. 55). När en elev har sin drivkraft av en inre motivation grundar sig denna 

aktivering därmed i att eleven har ett intresse för själva handlingen eller lärandet i sig. Eleven 

motiveras av att arbetsprocessen känns meningsfull. Yttre motivation ter sig däremot när 

elevens arbetsprocess och lärande sker med ett hopp eller en önskan om att en yttre belöning 

eller ett mål väntar, men som egentligen inte har med själva lärandet att göra (Imsen, 2006, s. 

466). 

Den inre motivationen har enligt Deci och Ryan växt fram som ett eftersträvansvärt fenomen 

gällande lärande, dock menar de att den yttre motivationen har flera skepnader som är viktiga 

att förstå i samband med lärarens förmedling av kunskap. Särskilt då denna 

kunskapsförmedling inte alltid går att länka samman med något eleven anser vara naturligt 

intressant (Deci & Ryan, 2000, s. 55). Yttre motivation innefattar därmed en spännvidd 

mellan fyra olika nivåer som sträcker sig gradvis från att eleven handlar i syfte att 

tillfredsställa krav, vidare till att undvika skuldkänslor, och ytterligare till en identifiering av 

handlingens personliga betydelse samt slutligen kan det framkomma en integrering av den 

yttre motivationen genom att denna assimilerats in i elevens beteende (Ibid, 2000, s. 61-62). 

Med detta menar de att den yttre motivationen kan närma sig elevens inre motivation och 

avgörande är här om dennes grundläggande behov tillfredsställs. Känner eleven att läraren 

visar respekt, omtanke och är kompetent gällande den feedback som ges kan detta också leda 

till en acceptans av de beteendekrav läraren söker efter (Ibid, 2000, s. 64). Vidare markerar 

Deci och Ryan hur flera av deras tidigare studier uppvisat att just positivt utförd feedback kan 

förbättra och öka den inre motivationen medan negativ feedback snarare minskar den inre 

motivationens inflytande (Ibid, 2000, s. 59). 
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Enligt Imsen kan det som skiljer inre- och yttre motivation åt få stor betydelse för praktisk 

pedagogik, då det eftersträvansvärda är att elever arbetar och tar till sig lärdom på grund av en 

inre motivation som driver dem. Dock kan yttre belöningar, såsom betyg, leda till att den yttre 

motivationen blir den som dominerar i skolan eller hos eleven (Imsen, 2006, s. 466). Likaså 

menar Stensmo att läraren måste arbeta för en väl avvägd balans mellan den inre- och yttre 

motivationen. Förekommer det enbart yttre motivation ger detta inte den inre glöden eller så 

gör eleven sitt arbete av endast yttre omständigheter och av ”fel” anledning. Om det endast 

ses till den inre motivationen finns risk för att den egna nyfikenheten till slut dör, då vi alla 

behöver en ”morot” ibland. Vidare menar Stensmo att elevens arbete och prestationer hänger 

ihop med den egna självbilden och att läraren, genom dennes beteende i klassrummet, måste 

jobba för att stärka elevens självbild. Framgång ger en positiv självbild som innefattar en hög 

självkänsla, medan misslyckande eller upplevelser av oduglighet ger en negativ självbild med 

låg självkänsla. Slutligen menar Stensmo att självkänslan befrämjas hos en elev om en 

realistisk bild av dennes möjligheter, gränser, styrka och svagheter presenteras i samband med 

det pågående pedagogiska arbetet (Stensmo, 1997, s. 105). 

2.2.3 Interaktiv motivation 

När motivation bildas genom en samverkan mellan en person och en situation sker en så 

kallad interaktiv motivation. En del av det interaktiva perspektivet är forskningen om 

förväntningarnas betydelse för motivationen och prestationen. Den interaktiva 

motivationsteorin utvecklades av Hoppe som framhöll att denna motivationsform kan 

uttryckas i formeln:  

M = F x V 

    (Stensmo, 1997, s. 99). 

Betydelsen av V är värdet av att nå ett mål och att ha framgång, F är förväntan och M står för 

motivationen. Det som kan utläsas ur denna formel är förslagsvis att elevens ansträngning för 

att lösa en uppgift eller att nå ett mål påverkas av kombinationen mellan målets värde samt en 

förväntan om att misslyckas eller att lyckas med att nå själva målet. Den förväntan som finns 

om framgång, om att nå målet, står i relation till elevens erfarenheter från tidigare framgång 

eller misslyckande samt elevens egen uppfattning om vilken kapacitet hon/han har i den givna 

situationen. Framgångens värde står i relation till hur viktigt målet är för eleven själv och för 

dennes omvärld (Stensmo, 1997, s. 99-100).  
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Därtill är ambitionsnivån till en viss del beroende utav vilken skillnad det visar sig att bli efter 

exempelvis en arbetsprocess. Skillnaden gäller utifrån det läge man utgått ifrån till hur detta 

läge förändras efter framgången eller misslyckandet. I de flesta fall minskar målambitionen 

efter ett misslyckande och ökar efter en framgång men denna ambitionsnivå påverkas även av 

bland annat individuella skillnader och kulturella kontexter. Därmed framkommer hur 

exempelvis individer med en hög förmåga och som klassas som ambitiösa tenderar till att 

sätta upp höga ambitionsnivåer (Weiner, 1972, s. 170). 

 

Sammanfattningsvis belyser Stensmo inom den interaktiva motivationsteorin att elevens 

motivation att prestera skapas i samverkan mellan en lärare och en elev där läraren har en 

förväntan om möjliga mål och eleven har en förväntan om framgång eller misslyckande 

(Stensmo, 1997, s. 100-101). En sådan prestationsmotivation har en positiv inriktning mot att 

prestera och behärska något, men det är inte fråga om att prestera i anknytning med en önskan 

om att få belöning. En person som har hög prestationsmotivation anstränger sig så gott den 

kan, oavsett belöning, vilket betyder att prestationsmotivation handlar om en inre motivation 

(Imsen, 2006, s. 479).  

2.2.4 Prestationsmotivation 

Erfarenheten av att lyckas eller misslyckas är vidare ett centralt tema för teorin om just 

prestationsmotivation. Atkinson m.fl. menar att en individs prestation således påverkas av 

dennes bakomliggande motiv samt av de förväntningar som personen har av handlingens 

konsekvenser (Brody, Atkinson & Feather, 1966, s. 5). Vidare presenterar Stensmo att också 

omvärldens krav och förväntningar påverkar kvaliteten i individens prestation och utgör 

därmed en grund för den inriktning individens prestation tar. Om denna prestationsinriktning 

blir stark eller svag beror på faktorer som uppfostran och kulturmönster (Stensmo, 1997, s. 

100). Men det handlar som sagt endast om prestationsmotivation när individen ser sig själv 

som ansvarig för slutresultatet och är medveten om att hennes prestationer blir bedömda efter 

en förutbestämd norm (Imsen, 2006, s. 480-483).  

 

Fortsättningsvis beskriver Stensmo utifrån Atkinsons prestationsteori två element som 

framhäver vad prestationsmotivationen är sammansatt av. Den första komponenten är själva 

lusten med att behandla en uppgift och den andra delen är rädslan för att misslyckas. Därmed 

finns den eftersträvansvärda prestationsmotivationen vid medelsvåra uppgifter där individen 
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bedömer att hon/han har en chans att lyckas och att nå målet. En för enkel uppgift triggar inte 

igång lusten att ta itu med uppdraget och vid en alltför svår uppgift tar rädslan för att 

misslyckas över, vilket resulterar i att prestationen hämmas (Stensmo, 1997, s. 100-101). 

Detta innebär att ”lagom” svåra uppgifter, där individen ser både möjligheten att misslyckas 

och lyckas och som även låter inrama en viss osäkerhet, är det mest fördelaktiga för att få 

fram prestationsmotivationen. Detta kallas för ett äkta autonomt framgångsmotiv (Imsen, 

2006, s. 483). Om själva prestationsmotivet är uppbyggt av och motiveras av andras yttre 

belöningar och erkännanden kallas det för ett socialt prestationsmotiv. De två 

prestationsmotivationer existerar i en samvaro och därför känns frågan gällande om man gör 

något för sakens egen skull eller för önskan om att behärska något för att få ett socialt 

erkännande, ständigt aktuell, inte minst i skolan (Ibid, 2006, s. 486-487).  

2.2.5 Attributioner 

Värt att beröra i anslutning till motivationsteorier är attributioner vilket i detta sammanhang 

innefattar individens personliga förklaring till sina prestationer, därtill de orsaksförklaringar 

individen ger till olika händelser som påverkat dennes prestation (Jenner, 2004, s. 50). Enligt 

Weiner framkommer fyra huvudorsaker till en persons uppfattning angående dennes 

framgång respektive misslyckande. Den första rör individens förmåga, där bestämd 

information från det förflutna av ett upprepat lyckande respektive misslyckande avgör om 

individen uppfattar att denne har förmåga att lyckas eller ej. Den andra orsaken rör individens 

ansträngning, därtill hur individen använder informationen om prestationens utfall för att 

jämföra hur hårt denne ansträngt sig. Den tredje rör svårighetsgraden på den uppgift som ska 

göras, beroende på hur många som lyckas eller misslyckas med uppgiften kategoriseras denna 

uppgift därmed som lätt eller svår utifrån individens subjektiva förklaring. Den fjärde rör 

tursamhet, där individen belyser sin framgång respektive sitt misslyckande med förklaringen 

att denne hade tur eller otur (Weiner, 1985, s. 329-331). Här menar Stensmo att individen 

brukar samtliga förklaringar i olika sammanhang beroende på vad individen har för egen 

självkänsla (Stensmo, 1997, s.101).  

Vidare presenterar Weiner hur dessa fyra huvudorsaker, till individens uppfattning om 

framgång respektive misslyckande, kan ingå i två dimensioner: lägesdimensionen och 

stabilitetsdimensionen. Inom lägesdimensionen förklarar individen dennes prestationer med 

hänvisning till inre respektive yttre orsaker. Här klassificeras individens förmåga och 

ansträngning som inre orsaker medan svårighetsgraden på en uppgift och individens 
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tursamhet snarare ses som yttre orsaker till att denne lyckas respektive misslyckas (Weiner, 

1972, s. 356). Fortsättningsvis åsyftas förklaringar inom stabilitetsdimensionen till något som 

över en tid ses som stabilt, därtill räknas individens förmåga eller uppgiftens svårighetsgrad 

som stabila faktorer. Individens egen ansträngning och dennes tursamhet anses däremot vara 

något instabilt och situationsbundet (Weiner, 1972, s. 356). För att dra stabilitetsdimensionen 

till ett elevperspektiv uppmärksammar Stensmo hur denna är förenad med vilken framtidssyn 

eleven har och vilken förväntan som ligger däri. Elever som förklarar sina framgångar och 

motgångar med åberopande till stabila faktorer tror sig se att framtiden kommer att vara lik 

nuet. Elever vars uppfattning angående en förklaring till motgångar går mot den instabila 

faktorn, de har haft otur eller inte varit i form, har förväntningar om att framtiden erbjuder en 

förändring (Stensmo, 1997, s. 133).  

Elevernas attributioner är något som också kan påverkas av lärarens förväntningar och 

därmed komma att bli elevens självuppfyllande profetior. En lärare som tror att eleven ska 

misslyckas gång på gång överför de negativa förväntningarna till eleven själv. Avslutningsvis 

måste läraren visa förväntningar om att eleven kan prestera och kan lyckas samt ge lagom 

svåra uppgifter som med en rimlig ansträngning kan klaras av på rimlig och avsatt tid 

(Stensmo, 1997, s. 133).  

 

2.3 Behov 

Begreppet behov används för att förklara människans målinriktade beteende 

(Nationalencyklopedin, 2011). Vidare används begreppet också i syftet för att kunna reda ut 

vilken funktion människans behov har i anslutning till hennes motivation.  

Enligt Maslow har människan olika nivåer av behov. Vidare menar han att det uppstår nya 

behov hos människan när de grundläggande behoven tillfredsställts och det är just detta som 

beskrivs och organiseras i hans behovshierarki (Maslow, 1987, s. 16). Stensmo beskriver 

utifrån Maslows behovshierarki olika typer av behov som cirkulerar inom människan, dels 

bristbehov, vilka måste tillfredsställas för att människan överhuvudtaget ska kunna överleva 

och ha ett välbefinnande, och dels utvecklingsbehov, vilka får människans utvecklingsförmåga 

att växa om de tillfredsställs. Till bristbehoven räknas de fysiologiska behoven och även 

behov av gemenskap, kärlek och trygghet. Till utvecklingsbehoven hör behoven av ett 

självförverkligande och av självkänsla (Stensmo, 1997, s. 98).  
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I Maslows behovshierarki är framförallt steg fyra och steg fem relevanta för att förstå 

sambandet mellan feedback, motivation, självkänsla och självuppfattning. Steg fyra innefattar 

behovet av erkännande och respekt, därmed individens självuppfattning och önskan om att ha 

en reell kompetens. Detta är något som inbringar en känsla av frihet, styrka och tillit till sig 

själv. Det handlar även om vad andra anser och behovet av att vara något i andras ögon, vilket 

innefattar den sociala sidan hos individens självuppfattning. Steg fem innebär behovet av 

självförverkligande, vilket är ett typiskt utvecklingsbehov då det står i nära samband till ett 

arbete och uppställda långsiktiga mål som exempelvis utbildningsmål (Imsen, 2006, s. 468-

469).  

 

5.  

Behov av 

 själv-  

förverkligande 

 

4.  

Behov av erkännande  

och positiv självuppfattning 

 

3.   

Behov av kärlek och social tillhörighet 

 

2.  

Behov av trygghet och säkerhet 

 

1.  

Fysiologiska behov 

 

 

Figur 1. Maslows behovshierarki (Imsen, 2006, s. 468). 

Imsen argumenterar för att skolambitioner inte är något som kommer ur ett naturligt behov av 

självförverkligande. Detta påverkas istället av vilket typ av stöd som erhålls samt vilken 

kultur och förväntningar som finns i individens omgivning och vilka föreställningar av 

framtiden som finns där (Imsen, 2006, s. 475). Detta skapar enligt Imsen outtalade normer för 

vad som är eftersträvansvärt för den enskilda individen. Om inte eleven får sina fundamentala 

behov av trygghet tillfredsställda kommer denna att bli osäker i sitt förhållande till omvärlden 

och försöka skydda sig själv ifrån den. Dessutom kommer en sådan osäker elev, med lågt 

självförtroende, söka yttre bekräftelse, då behoven av just trygghet inte är tillfredsställt. Här 

menar Imsen att Maslows teori kan vara till hjälp för att ge insikt och förståelse i hur eleverna 
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kan ha olika sätt att närma sig sin omgivning, sin skola och vardag och här blir lärarens 

uppgift att tillmötesgå behoven, inte att förstärka dem (Ibid, 2006, s. 477- 478).  

 

2.4 Feedback 

Begreppet feedback syftar till den svenska översättningen av samma begrepp, nämligen 

återkoppling, vilket är ett förlopp där sändaren får tillbaka ett budskap från mottagaren som 

handlar om hur denne upplevt sändarens tidigare budskap (Nilsson & Waldemarson, 1994, s. 

72). Feedback fungerar i detta sammanhang som ett kommunikationsverktyg mellan sändare 

och för mottagaren och kan användas för att styra den process som sker antingen genom en 

bekräftelse eller också med en korrigering (Stensmo, 1997, s. 127).  

 

Fortsättningsvis går det enligt Nilsson och Waldemarson att urskilja fyra olika typer av 

feedback som fenomen. Den första gäller enbart ren information, en upprepning av sändarens 

budskap för att bekräfta att detta uppfattats korrekt. Genom denna upprepning får sändaren en 

chans att tydliggöra budskapet igen beroende på hur detta tolkats av mottagaren den första 

gången. Den andra typen är feedback som en personlig reaktion, där mottagaren talar om hur 

denne påverkas av den andres beteende och vilka känslor detta gett upphov till. Den tredje 

formen av feedback innefattar en bedömning, detta är en slags värderande feedback som visar 

hur mottagaren värderat sändarens beteende, det kan gälla dennes prestation eller hantering av 

en viss situation. Slutligen finns feedback som tolkning, här uppmärksammas låsta områden 

hos sändaren i ett försök att relatera ett beteende till en orsak eller till en omedveten avsikt. 

Denna form av feedback är enligt Nilsson och Waldemarson svår att hantera och hör främst 

hemma i psykoterapin (Nilsson & Waldemarson, 1994, s. 73-74). 

 

I anslutning till skolans värld beskrivs feedback av Hattie och Timperley som ett fenomen 

vilket innefattar information från en förmedlare, exempelvis en lärare, angående olika 

aspekter av elevens prestation eller förståelse. Här menar de att feedback oftast förekommer 

efter en instruktion vars ändamål är att bidra med kunskap och förmågor eller att utveckla 

särskilda attityder. Detta eftersom det huvudsakliga syftet för feedback är att fylla det tomrum 

som finns mellan en existerande kunskap till den kunskap som behövs för att exempelvis 

klara av en uppgift eller att förstå en process. Utförandet av feedback kan ha flera olika 
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skepnader och former, dock menar de att feedback blir som mest effektiv om den är knuten 

till en lärande kontext (Hattie & Timperley, 2007, s. 81-82). 

2.4.1 Effektiv feedback 

I Hattie och Timperleys forskningsöversikt gällande feedback presenterar de vikten av hur en 

effektiv feedback måste besvara tre huvudfrågor för att kunna utgöra en meningsfull 

kommunikation mellan en lärare och en elev, nämligen:  

”Where am I going? (What are the goals?), how am I going? (What progress is being made 

towards the goal?), and Where to next? (What activities need to be undertaken to make better 

progress?)” (Hattie & Timperley, 2007, s. 86).  

Dessa frågor innefattar elevens reflektion kring den egna arbetsprocessen i förhållande till de 

mål som finns utsatta och hör samman med de tre dimensionerna ”feed up, feed back och feed 

forward”. Här menar de att den ideala inlärningsmiljön uppstår när både lärare och elev 

reflekterar över dessa utvecklingsfrågor i samband med undervisningen, då detta både kan 

höja elevens ansträngning, påverka dennes motivation och bidra till ett ökat engagemang 

(Hattie & Timperley, 2007, s. 88). Vidare menar de att dessa utvecklingsfrågor kan verka i 

fyra olika nivåer, vilket utgörs av en uppgiftsnivå, en processnivå, en självregleringsnivå och 

en personlig nivå. Detta illustreras i deras modell för feedback: 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figur 2. A model of feedback to enhance learning (Hattie & Timperley, 2007, s. 87). 

Effective feedback answers three questions 
Where am I going? (the goals)  Feed up 
How am I going?   Feed back 
Where to next?    Feed forward 

 

Each feedback question works at four levels: 

1. Task level 
How well tasks are 

understood/performed 

2. Process level 
The main process needed to 
understand/preform tasks 

3. Self-regulation level 
Self- monitoring, directing, 
and regulating of actions 

4. Self level 
Personal evaluations and 
affect (usually positive) 

about the learner 
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Inom den första nivån sker feedback angående en uppgift eller en produkt, huruvida denna är 

rätt utförd eller behöver korrigeras. Detta är den vanligaste formen av feedback och kallas ofta 

för korrigerande feedback. Dock är feedback på den här nivån mest effektiv om den istället 

går utanför den enskilda uppgiftens ramar och uppmärksammar eleven på hur denne kan tänka 

vid ett senare skede så att lärarens feedback på så sätt går att generaliseras till elevens övriga 

lärande (Hattie & Timperley, 2007, s. 91). Anledningen till detta presenteras i Jönssons analys 

av denna feedbacksmodell där han menar att det kan vara svårt att engagera eleverna genom 

feedback på enbart en specifik uppgift om uppgiften i sig inte sätts i ett sammanhang. Finns 

ingen användning för informationen kommer det heller inte finnas något utrymme för 

engagemang (Jönsson, 2010, s. 77). 

 

På den andra nivån riktas feedback istället mot elevens inlärningsprocess. Detta är en typ av 

feedback som förhåller sig på ett djupare plan och specificerar sig mot de processer som 

ligger bakom elevens förmåga att relatera till olika uppgifter. Likaså innefattar feedback på 

denna nivå större effektivitet för att nå elevens djupinlärning än den på uppgiftsnivån (Hattie 

& Timperley, 2007, s. 93). Här menar Jönsson att det handlar om särskilda färdigheter som 

fungerar och kan tillämpas i flera olika uppgifter eller arbeten, exempelvis att kunna planera 

och utföra konstruktioner eller producera flera olika texter med olika syften (Jönsson, 2010, s 

78).  

 

Inom den tredje nivån fokuseras feedback mot att öka elevens förmåga att utvärdera dennes 

egna prestationer samt mot elevens självförtroende för att eleven på så sätt ska kunna utmana 

sig själv med fler och större uppgifter. Här kan feedback fungera som ett kraftfullt verktyg för 

elevens utveckling mot en djupare förståelse av sin egen förmåga (Hattie & Timperley, 2007, 

s. 93-94). Enligt Jönssons analys handlar feedback på denna nivå om strategier för att kunna 

reglera lärandet, det vill säga att läraren visar eleven hur denne kan bedöma sina egna 

prestationer, vilket också gör eleven delaktig i bedömningen (Jönsson, 2010, s. 79-80). 

 

På den fjärde nivån sker feedback till eleven som person vilket innebär att personen är i fokus 

snarare än den aktuella uppgiften eller utvecklingen. Denna typ av feedback förhåller sig 

enligt Hattie och Timperley som den minst effektiva strategin, men används trots detta ofta i 

klassrummet istället för de tre övriga. Feedback som fokuseras kring eleven som person, 

exempelvis genom beröm, svarar inte på de tre huvudfrågorna angående elevens nuvarande 

position eller utvecklingsförmåga och ger därmed inte heller eleven de rätta verktygen för att 
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lyckas eller lära (Hattie & Timperley, 2007, s. 96). Vidare menar Hattie och Timperley att 

deras modell för feedback inte avser en tom rutin av informationsutbyte utan kräver 

färdigheter från både lärare och elev om den ska fungera, kunna påverka och bidra till 

utveckling (Ibid, 2007, s. 103).  

2.4.2 Olika aspekter av feedback 

Fortsättningsvis tar Hattie och Timperley upp ytterligare aspekter som formar modellens 

effektivitet, nämligen när feedback bör ges samt vilka effekter positiv respektive negativ 

feedback utgör för elevens utveckling. Här visar de hur direkt eller fördröjd feedback 

undersökts utan att ta hänsyn till de olika nivåerna som utgör modellen. Beroende på i vilken 

nivå direkt eller fördröjd feedback sker kan detta få olika utslag gällande dess resultat (Hattie 

& Timperley, 2007, s. 98). Detta är något som också betonas av Jönsson, då han menar att 

tidpunkten inte spelar en lika avgörande roll som man kan tänkas tro. Det handlar snarare om 

kvaliteten på den feedback som ges, därtill om de tre huvudfrågorna besvaras i sammanhanget 

(Jönsson, 2010, s. 81). Detta är något som går tvärtemot de kännetecken som presenteras för 

en effektiv feedback av Nilsson och Waldemarson, där de menar att feedback bör ske direkt 

och gärna i anslutning till det aktuella beteendet. Enligt deras resonemang är en direkt 

feedback en avgörande komponent för att feedback ska ge gott resultat (Nilsson & 

Waldemarson, 1994, s. 75).  

Angående positiv och negativ feedback visar forskningen att bådadera kan vara effektivt i 

anslutning till elevers lärande, återigen handlar det snarare om vilken nivå detta sker på än om 

den är positiv eller negativ (Hattie & Timperley, 2007, s. 98). Här menar Hattie och 

Timperley att en positiv feedback kan fungera motiverande i anslutning till de uppgifter eller 

det arbete eleven själv vill göra, medan negativ feedback fungerar bättre vid de uppgifter 

eleven måste göra. Vidare finns en skillnad gällande vilka elever som mottar feedback och var 

deras prestationsnivå ligger. Högpresterande elever har större tendens att relatera feedback till 

en positiv bekräftelse av dem själva som lärande individer, vilket innebär att också negativ 

feedback kan fungera i positiv riktning, då detta efterfrågas för att kunna vara ”bäst” och 

lyckas. Lågpresterande elever kräver å andra sidan mer stöd och vägledning och här kan 

negativ feedback snarare påverka elevernas motivation och prestation i en ogynnsam riktning 

(Ibid, 2007, s. 99).  
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Ytterligare en aspekt gällande elevers olikheter tar Bruno och Santos upp i sin undersökning 

där de ser över hur lärares skriftliga feedback sett ut samt vilken verkan de skriftliga 

kommentarerna bidragit med (Bruno & Santos, 2010, s. 114). De poängterar att feedback inte 

behöver vara synonymt för pedagogiskt stöd, då lärarens feedback både hjälper och ses som 

verkningslös beroende på vilken elev detta ges till (Ibid, 2010, s. 118). Fortsättningsvis 

framhäver Bruno och Santos att skriftlig feedback består av tre olika karaktärer, där 

kommentarerna antingen velat rätta, ha en förklaring eller en komplettering i anslutning till 

elevernas uppgiftsarbete (Ibid, 2010, s. 114). Huruvida kommentarerna har varit verksamma 

eller ej har inte bara berott på vilken elevtyp som mottagit dem utan också på kommentarens 

kvalité, då det framkommit att vissa skriftliga kommentarer inte var av en sådan form som 

kunde hjälpa någon elev (Ibid, 2010, s. 118). Vidare pekar Burnett och Mandels studie på en 

annan viktig aspekt som inte får glömmas bort, nämligen att elevers sätt att se på feedback 

förändras med åldern och därmed fungerar olika då de yngre föredrar feedback som kopplas 

till deras förmåga medan äldre elever vill ha feedback i samband med deras ansträngning 

(Burnett & Mandels, 2010, s.148-149). Burnett och Mandels hävdar att både förmåga och 

ansträngningar är viktiga delar i sammanhang gällande feedback i klassrummet men att de har 

också styrkor och begränsningar (Ibid, 2010, s. 151). 

 

Sammanfattningsvis har alltså de olika nivåerna en avgörande roll gällande feedback, då detta 

kan bidra till att eleven förstår och utvecklar effektiva strategier att bearbeta och ta till sig 

feedback på ett gynnsamt sätt. Feedback är därtill mest effektiv om den konkretiseras och har 

ett meningsfullt innehåll samt ett tydligt syfte. Utgår den från elevens nuvarande kunskap och 

förståelse kan detta också leda till att eleven utvecklar logiska associeringar och kan använda 

sig av informationen i relation till övrigt lärande (Hattie & Timperley, 2007, s. 104).  
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt av en kvalitativ forskningsansats, då vi inte 

avser att framställa en statistisk verifierbar grund utan snarare lägga tyngdpunkten vid 

deltagarnas egna uppfattningar och därmed få en kontextuell förståelse över vårt 

forskningsområde (Bryman, 2002, s. 272-273).   

3.1 Val av metod 

Då feedback handlar om kommunikation, samspel och social interaktion väljer vi att använda 

en kvalitativ intervju, eftersom denna utgår från att tolka och förstå ämnen utifrån 

intervjupersonens egna tankar och föreställningar samt att denna metod ger oss en möjlighet 

att föra ett mer öppet samtal än vid ett strukturerat frågeformulär. Kvale menar att formen för 

den kvalitativa forskningsintervjun utgörs av olika aspekter, vilka alla syftar till att 

upprätthålla ett mellanmänskligt samspel, som också finns inom den företeelse vi själva 

undersöker - fenomenet feedback. Vidare grundar sig en kvalitativ forskningsintervju bland 

annat på en fokusering av ett visst fenomen utifrån bestämda teman samt ett sökande efter nya 

specifika beskrivningar och insikter angående detta fenomen (Kvale, 1997, s. 35).  

 

För att lyckas med att utforma vår intervju i enlighet med Kvales hänvisningar till ett 

interagerat och meningsfullt möte använder vi oss av en intervjuguide. Denna speglar 

grundpelarna i vårt syfte med undersökningen i form av olika teman som ordnas efter de 

ämnesområden vilka frågorna i sin tur skall utgå ifrån. Slutligen påpekar Kvale att 

intervjufrågorna på så sätt kan bedömas utifrån både en tematisk och en dynamisk hänsyn. 

Där relaterar det tematiska till forskningsämnet och det dynamiska till den sociala 

interaktionen i intervjun (Kvale, 1997, s. 121-122).  

3.2 Urval 

Denna studie grundar sig på ett så kallat snöbollsurval, där de lärare vi kontaktat i sin tur valt 

ut elever de anser passa för vår undersökning. Vårt enda önskemål var att vi efterfrågade 

elever från samma årskurs. Detta är enligt Bryman ett slags bekvämlighetsurval där en 

kedjereaktion av kommunikation slutligen ger oss de elever vi efterfrågar i vår studie 

(Bryman, 2002, s. 115). Intervjuerna inleds därmed förutsättningslöst då vi själva inte är 

medvetna om hur eleverna i fråga reagerar på eller motiveras av feedback.  
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Vi har gjort åtta intervjuer av elever som läser sitt sista år på gymnasiet. Eleverna kommer 

från olika gymnasieskolor i två olika kommuner, därtill läser de vid både praktiska och 

teoretiska program. I vårt val av denna begränsning av åtta intervjuer är vi medvetna om att 

dessa elever inte kan representera samtliga gymnasieelevers reaktioner på feedback, men att 

det dock kan utgöra en grund för ytterligare forskning att bygga vidare på (Bryman, 2002, s. 

116). 

3.3 Etiska överväganden 

Enligt Bryman gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som grundläggande etiska principer vid svensk forskning (Bryman, 2002, s. 

440-441). Detta innebär för det första att eleverna bör informeras om vår forskning enligt 

informationskravet, därmed att den grundar sig på ett frivilligt deltagande som kan avbrytas 

om så önskas. Vidare innefattar detta också information om vilka delar som kommer att 

beröras (Ibid, 2002, s. 440). Vi förhåller oss till kravet på information dels genom att framföra 

ett informationsbrev till de berörda skolorna med uppgifter om vår undersökning och dels 

genom att återigen klarlägga syfte och tillvägagångssätt för eleverna vid vårt första möte.  

 

För det andra bör elever som tillfrågas att delta i undersökningen ha rätt att själva bestämma 

över sin medverkan, om de vid vår förfrågan vill ställa upp och deltaga eller inte, vilket 

omfattas av samtyckeskravet (Bryman, 2002, s. 440). Genom vårt informationsbrev får skolan 

först ta ställning till vår forskning för att lärarna sedan ska kunna efterfråga elever som är 

intresserade av att medverka. För att uppfylla samtyckeskravet går vi sedan igenom vad 

intervjun innebär tillsammans med eleverna. Vi informerar om att de själva har makten att 

bestämma om de vill genomföra denna, undvika vissa frågor eller avbryta intervjun. 

 

För det tredje bör alla uppgifter som behandlas i samband med undersökningen, i enlighet 

med konfidentialitetskravet, hållas dolt för obehöriga (Bryman, 2002, s. 440). Detta krav 

innefattas återigen i vårt informationsbrev där det framkommer att alla uppgifter, rörande 

information om både skola och elever, kommer att behandlas varsamt och anonymiseras. 

Vidare menar Bryman att det kan finnas en svårighet i denna typ av undersökning gällande 

anonymiteten av elever och deras åsikter så att detta inte går att spåra till en viss person eller 

plats, vilket vi kommer att ha i beaktning vid vår bearbetning (Ibid, 2002, s. 445).  
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För det fjärde är det av stor vikt att de uppgifter som framkommer i undersökningen rörande 

enskilda personer enbart används för forskningens ändamål, vilket av Bryman innefattar en 

begäran om nyttjandekravet i anslutning till vår undersökning (Bryman, 2002, s. 441). Det 

uppfyller vi eftersom vi endast kommer att använda oss av intervjumaterialet i vår egen 

forskning. 

 

Det är ett socialt hantverk att genomföra en djupintervju, eftersom den kräver en balansgång 

mellan forskarens behov av att få fram ett gott resultat och att forskaren skapar en trygg och 

säker miljö för deltagarna för att på bästa sätt kunna respektera deltagarnas integritet (Kvale, 

1997, s. 101). Enligt Bryman innefattar de flesta undersökningar någon del som kan vara 

tveksamma ur ett etiskt perspektiv, särskilt då deltagarna inte får ta del av det fullständiga 

materialet som rör undersökningens format eller syfte. Likaså kan denna etiska tveksamhet 

uppstå om deltagarna har olika förkunskaper gällande forskningens intention (Bryman, 2002, 

s. 444). Slutligen, då lärarna valt ut elever på ett sådant sätt som vi inte haft delaktighet i, vet 

vi inte vilka typer av elever vi får möjlighet att intervjua. Vi har ingen förkunskap gällande 

deras eventuella låga eller höga studiemotivation eller om deras eventuella låga eller höga 

behov av att få feedback.  

3.5 Intervjuanalys 

Då vår intervju grundar sig på elevernas egna uppfattningar och reaktioner på feedback 

innebär detta att det främsta fokus ligger på att analysera vad som framkommer från samtalet i 

sig. Därmed var det relevant för vår studie att både spela in och transkribera vårt insamlade 

material, för att få en så pass övergripande bild som möjligt av de olika svar som eleverna 

framfört. Bryman tillför här att detta tillvägagångssätt underlättar för en noggrann analys av 

vad människor sagt samt att det så gott som är obligatoriskt vid en kvalitativ intervjuanalys 

(Bryman, 2002, s. 310). Efter transkriberingen jämförde vi således olika utsagor med varandra 

för att kunna tyda eventuella mönster eller variationer och på så sätt kunna fastställa olika 

centrala företeelser som framkommer genom materialet. Vidare har vi brutit ner materialet i 

mindre delar för att sedan bygga upp det i nya teman, som ett resultat av vår empiri (Ibid, 

2002, s. 375-376). Dessa teman är betydelsen av feedback, form och frekvens av feedback, 

elevernas reaktion på positiv och negativ feedback, hur feedback påverkar elevernas 

motivation samt eventuella fallgropar med feedback. Slutligen benämner vi i resultatanalysen 
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eleverna med bokstäver, från A till H, för att på så sätt skilja de presenterade eleverna åt och 

därmed försöka göra det enklare för läsaren att följa texten. 

3.6 Metoddiskussion 

En kvalitativ djupintervju är relativt fri i sin konstruktion och våra intervjuer kom att fortlöpa 

som ett samtal, men med elevernas röster och åsikter i fokus. Detta var något vi ansåg vara 

fördelaktigt samt en av anledningarna till att vi valde just en kvalitativ intervju som 

forskningsmetod.  

Under elevintervjuerna utgjorde vår intervjuguide med dess frågor och rubriker själva 

stommen för den dialog som fördes. Det var lätt att hålla sig till intervjuguiden och på så sätt 

få en struktur på intervjun samtidigt som vi var öppna för att elevens svar kunde ge intervjun 

en ny riktning och krävde improviserade följdfrågor. Eleverna kändes avslappnade i vårt 

intervjuforum och det var relativt enkelt att få dem att svara och spinna vidare på våra frågor 

samt delge oss sina tankar och känslor gällande feedback. En svårighet under våra intervjuer 

var att vissa elever hade svårare än andra att ge uttryck för sina tankar och åsikter. Detta 

påverkade i sin tur delgivandet av data, då viss information var svår att fastställa ett resultat 

utifrån.  Dock anser vi att vi med hjälp av vår öppna intervjuguide ändå kunde ta oss vidare i 

intervjun och få de flesta elever att utveckla sina svar.  

Eleverna hade inga övervägande svårigheter med att förstå våra frågor, fastnade de vid något 

begrepp eller formulering av en viss fråga behövdes endast en vidareutveckling av begreppet 

eller en omformulering för att få eleven att komma vidare i sitt resonemang. Utöver detta är 

de frågor som inryms i vår intervjuguide nära sammanlänkande, vilket vi vid konstruktionen 

av dessa först reagerade negativt på då vi ansåg att frågorna var alltför lika varandra. Under 

intervjuerna förstod vi att denna konstruktion tvärtemot var fördelaktig då detta gav oss en 

möjlighet att få fram elevernas sanna attityder kring feedback genom olika infallsvinklar av 

samma fenomen.  

Fortsättningsvis kommer majoriteten elevcitat som presenteras i vår resultatanalys från vissa 

utmärkande elevsvar, eftersom dessa främst relaterar till uppsatsens frågeställningar.     
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4. RESULTAT 

I det här kapitlet redovisas det resultat som framkommit från de genomförda elevintervjuerna. 

Dessa presenteras utifrån olika teman som uppstått naturligt under bearbetningen och 

analysen av intervjumaterialet då vi också relaterat temana till uppsatsens frågeställningar. 

Elevernas mest utmärkande reaktioner har också sammanfattats i slutet av kapitlet för att 

ytterligare tydliggöra resultatet.  

4.1 Betydelsen av feedback 

Betydelsen av begreppet feedback presenteras på olika sätt av samtliga deltagande elever i vår 

studie. Dock är feedback i övervägande elevsvar ett fenomen som ses som en bekräftelse på 

vad eleverna presterat, en hjälp på vägen och något som i sin tur påverkar både deras 

självförtroende och självkänsla.  

 

En genomgående distinktion som går att urskilja är att de manliga eleverna kopplar begreppet 

feedback och vikten av att få feedback i anknytning till idrott och i samband med sina 

idrottsprestationer snarare än i direkt anslutning till skolan. 

”Feedback, det är en väldigt viktig del i livet, att få bekräftelse på vad man gör, både på vad 

man gör fel och vad man gör bra. Jag som idrottsman vill ju gärna höra kanske vad jag gör 

fel och vad jag ska förbättra, att jag kan förbättra det och även att jag gör något bra så höjs ju 

självförtroendet, så det är feedback om man säger så (Eleven C).” 

De kvinnliga deltagarna markerar och beskriver istället betydelsen av feedback i anslutning 

till skolans undervisning, därtill att feedback innebär återkoppling eller respons från lärare i 

samband med deras egna prestationer i utbildningen.  

 

”Feedback är ju det att man får positivt mottagande, de säger att det här är bra, du kanske, det 

här är bra men du behöver förbättra lite eller… Typ så, ja (Eleven E).” 

 

”Att man får tillbaka respons, om man säger så, lite kommentarer om, du kan göra så här, 

tänk på det här, lite hjälp på vägen om man säger så (Eleven F).”  

 

”Ungefär så typ, att jag vet, eller att jag får höra att jag kan ju (Eleven G).” 
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Vidare beskriver eleven E att denne ser feedback som ett positivt mottagande och att feedback 

därmed står för en positiv återkoppling. Även om innehållet kan tänkas vara negativt och 

exempelvis gäller något som eleven har gjort mindre bra uppfattas detta ändå som något 

positivt av henne. Detta just för att feedback enligt eleven E kan leda till en förbättring, 

gällande prestation men också för henne som person. Eleven tillkännager att hon genom att ta 

emot feedback också tycker att hon kan förbättra sin personlighet och därigenom få ett 

starkare självförtroende.  

 

”För mig som elev är det väldigt bra, man kan förbättra sin personlighet, man får bättre 

självförtroende, mycket i att till exempel man ska göra föredrag inför hela klassen eller 

någonting och det, alltså, ger väldigt mycket till en som person, tycker jag (Eleven E).”  

 

Detta är även något flera elever återkommer till i deras beskrivningar angående betydelsen av 

feedback, att det har en viss funktion i flera sammanhang, både gällande prestationen och för 

dem själva som personer. Feedback kan därigenom fungera på flera nivåer och har likaså 

olika betydelse beroende på vad informationen berör.  

I motsats till ovanstående definitioner gällande betydelsen av feedback framhäver eleven A att 

feedback mestadels står för kritik och motgångar. Han nämner ordet kritik flertalet gånger i 

samband med vad feedback står för. Beroende på vad som sägs till eleven får feedback också 

olika betydelse, vilket i sin tur påverkar hans självförtroende antingen positivt eller negativt. 

Eleven A tillkännager på vilket sätt feedback kan påverka honom negativt och placerar 

därigenom feedback i samband med påhopp från kompisar angående hans utseende, kritik 

från hans tränare efter en fotbollsmatch eller i anknytning till korrigerande från lärare 

angående något han gjort i skolarbetet.  

4.2 Form och frekvens av feedback 

När det gäller i vilket sammanhang som feedback ges i skolan är samtliga elever överens om 

att den kan variera både gällande form och frekvens. Formen för feedback i 

undervisningssammanhang återges som muntlig eller skriftlig beroende på uppgift eller 

prestation, däremot har de svårt att säga exakt hur detta ges då olika lärare ger feedback på 

olika sätt. Vidare har eleverna olika åsikter om vilken typ av feedback som är främst 

förekommande i skolan samt vilken som fungerar bäst för dem.  
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Fortsättningsvis verkar de flesta elevers utvecklingsbehov relativt tillfredsställda då 

majoriteten av eleverna är tillfreds med den feedback som de får oavsett om och hur det 

påverkar deras inre- och yttre motivation. Vidare menar eleverna att beroende på 

sammanhang eller uppgift bör mängden feedback skilja sig åt. I vissa fall menar dock 

eleverna att det behövs mer feedback och i andra fall räcker det med en liten kommentar. 

Formen för feedback fungerar också olika i olika sammanhang, vissa lärare ger mer muntligt 

och andra främst skriftligt vilket eleverna i sin tur reagerar olika på. Likaså finns det en 

skillnad ämnen emellan. Här menar samtliga elever att skriftlig feedback är främst 

förekommande i ämnen där de ska skriva och analysera. Ett exempel på ett sådant ämne är 

svenskämnet som innefattar dessa moment, till skillnad från matematik eller idrott där de mer 

får muntlig feedback i form av beröm. Därtill åberopar eleverna till stabila faktorer och tror 

sig veta att skolämnena och skolarbetena i framtiden kommer att likna de som finns idag. 

Förutom lärarens feedback uppskattar flera elever också den feedback de får från 

klasskompisar då detta ökar den totala frekvensen av feedback i skolan. Eleven E 

understryker exempelvis att klasskompisarnas synpunkter och uppmuntran har en viss 

funktion i skolarbetet, dock menar hon att det slutligen ändå är lärarens feedback som väger 

tyngst.  

4.2.1 Skriftlig feedback  

Eleverna A, B och D beskriver att den främst förekommande formen för feedback är den 

skriftliga och att det också är denna typ som fungerar bäst för dem. Här beskriver också 

eleven A hur han genom skriftlig feedback får en chans att samla sig, sitta i lugn och ro och 

bearbeta informationen i sin egen takt, eftersom han anser att han vid muntlig feedback inte 

riktigt kan förstå eller ta den till sig. 

”Jag får det oftast skriftligt. Eftersom att jag inte gillar att ta kontakt med mina lärare, 

eftersom jag inte gillar när någon säger, när folk säger kritik. Jag samlar mig själv och sen 

tänker jag att jag ska prestera bättre på nästa (Eleven A).” 

Att få skriftlig feedback under arbetets gång uppskattas av flera elever. Exempelvis menar 

eleven F att detta ger henne bekräftelse på att hon är på rätt väg, vilket hon också anser vara 

viktigt för henne att ha kännedom om. Har hon inte fått feedback fortlöpande under 

processens gång, därtill om läraren inte kommenterat hennes arbete, menar hon att detta skulle 

göra henne osäker inför en inlämning. En liknande beskrivning görs av eleven G där hon 
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menar att skriftlig feedback ger henne svaren ”svart på vitt”, ett slags konkretiserande av vad 

som gjorts och skall göras. I motsats till detta menar eleven C att skriftlig feedback ofta 

handlar om vad som ska ändras och här uttrycker han att denna form av feedback sällan 

förklarar eller besvarar frågan om varför något var bra eller dåligt, vilket gör att han alltid 

måste gå och fråga läraren om ytterligare feedback för att få reda på svaret.  

4.2.2 Muntlig feedback 

Eleverna F och C förklarar att en muntlig feedback rör det som de gjort bra, att den verkar 

positivt och återges i form av beröm. Att muntlig feedback sker i positiv bemärkelse beskriver 

eleven C med förklaringen att lärarna är bra på att försöka ”peppa” honom i de ämnen som 

han är lite sämre i. Exempelvis försöker lärarna få eleven att tro mer på sig själv, att han kan 

mer än vad han tror och få honom att försöka lägga mer tid på uppgifter för att få bättre 

resultat.  

”Jag tror, många lärare kör ju det här skriftliga, men jag tror mer att man ska prata med mig 

om uppgifterna mer muntligt så och förklara vad de menar med uppgiften så att jag får mer 

tänka på hur det ska vara och så än att jag får skriftligt, det här gjorde du inte bra och så 

(Eleven C).” 

Vidare tolkar eleven A muntlig feedback som något mestadels negativt. Eleven menar att 

denne mest blir ledsen och mår dåligt samt att han sällan förstår vad läraren menar med sin 

feedback, vilket gör att eleven har svårt att ta till sig informationen. Förklaringen till detta 

menar eleven beror på personkemi, om en muntlig feedback ska fungera eller ej. 

Fortsättningsvis anser eleven A att feedback under själva arbetsprocessen snarare får honom 

att ifrågasätta sin egen prestation och förmåga än att faktiskt stärka honom i det fortsatta 

arbetet.  

4.3 Elevernas reaktion på positiv och negativ feedback 

Bland eleverna råder det en viss oenighet, eller kanske snarare en osäkerhet, gällande vad 

positiv och negativ feedback egentligen är för något. Samtliga elever reflekterar dock över 

dessa två typer av feedback. Det som överlag kan tolkas vara gemensamt för de intervjuade 

eleverna är att en positiv feedback alltid är uppskattad och därmed i någon mån även positiv 

för elevens självkänsla och självförtroende. De flesta elever menar att positiv feedback är 



26 
 

olika former av beröm och bekräftelse som höjer eleven så att hon/han blir glad och vill 

fortsätta att gå i skolan.  

”Det blir som en lättnad, att man har gjort någonting bra, det liksom känns (Eleven F).” 

”Om du får positiv feedback, ja allmänt, då gör det din dag (Eleven A).” 

Alla säger sig må bra av att få beröm och bekräftelse, men hur pass avgörande det är för 

elevens självförtroende och dennes självkänsla verkar dock variera. Likaså skiftar 

reflektionerna kring feedback, självförtroende och självkänsla samt insikten i dessa termer 

och förmågan att uttrycka det. Eleverna skiljer sig även på några håll åt huruvida en 

konstruktiv kritik hjälper dem i sin utveckling både på ett arbetsmässigt, men också på ett 

personligt plan.  

 

”Alltså konstruktiv och negativ feedback, beroende på hur hårt och hur de säger det, kan göra 

en ledsen eller om de säger att det är bra, men du kanske kan förbättra det lite till, att de ändå 

säger att det är bra och förklarar hur man utvecklas som person och uppgiften eller hur man 

kan utvecklas som person och utveckla andra uppgifter i olika texter… (Eleven E).” 

 

”Det är ganska svårt att förklara, men typ, om jag får en kritisk feedback och sen ska jag 

träffa mina kompisar, då blir man ju inte så peppad, då vill man helst vara för sig själv. Det 

beror på hur hård den är, kritiken. Och sen om man får positiv feedback då vill man ju, då är 

man ju en glad person. Hela dagen (Eleven A).” 

 

”Då blir man väl glad om man höjs som person så, jag reagerar bra på det så, Öh wow, jag 

har gjort något bra, liksom så typ. (Eleven C).” 

”Alltså, jag bryr mig inte så mycket, det handlar ju om massa andra saker (Eleven D).” 

Majoriteten av de intervjuade eleverna anser också att en negativ feedback fokuserar mer på 

vad som behöver förändras, förbättras eller utvecklas och att det i den kontexten egentligen 

inte handlar om en negativ feedback utan snarare om en konstruktiv feedback, även om de 

använder sig utav ordet negativ feedback. Vidare anser eleverna att det är positivt i sig att få 

en konstruktiv feedback så att misstag inte upprepas, detta bör dock vara sammanlänkat med 

en positiv feedback då ett gemensamt intryck är att en konstruktiv feedback aldrig får komma 

utan att följas av en positiv feedback. 
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 De flesta elever i vår intervju har en vilja att få veta om de exempelvis gjort något som inte 

blivit helt lyckat så att de kan förbättra detta, men samtidigt är beröm och ”peppning” viktigt 

för att hålla arbetslusten kvar. Eleven E menar att feedback fyller en mycket stor funktion för 

henne, då den ger ett bekräftande på att hennes kamp i skolan betyder något och ger goda 

resultat samt att lärarna får se en positiv skillnad i jämförelse med tidigare prestationer. Hon 

menar att en positiv feedback är det som inriktar sig på vad som gjorts bra och den negativa 

fokuserar på vad som behöver förändras eller utvecklas och därmed menar hon att det 

egentligen inte finns någon negativ kritik, eftersom hon väljer att se det som en konstruktiv 

kritik. Detta förklarar hon med att hon försöker ta till sig så mycket hon kan utav den 

feedback hon får eftersom hon vill utvecklas som person, få bättre självförtroende, våga mer 

och förbättras så att också andra kan se hur hon förändras.  

”Jag gör väldigt mycket utav det, jag förändrar mig som person, jag kanske lägger in det i det 

dagliga livet. Och blir bättre som person och får mer självförtroende och vågar göra mer 

saker, vågar säga ifrån för någonting jag inte tycker om eller helt enkelt försöker utvecklas 

som, alltså utveckla min personlighet, så att andra ser hur man förändras, till det bättre 

(Eleven E).”  

Eleven C uttrycker hur en positiv feedback gör honom positiv till skolan medan hans lust till 

att gå i skolan skulle försvinna om han endast fick negativ feedback. Eleven C påpekar att en 

negativ feedback inte är negativ i sig utan snarare får honom att göra bättre nästa gång.  

”Det är väl klart att man utvecklas av den ändå, att få feedback är ju väldigt utvecklande för 

då vet man ju vad man ska förbättra och så. Först kanske det blir så här att man blir lite sur 

över att man får tillbaka en uppgift på så sätt som det kanske stod kanske, sen blir det mer att 

jag gör det här så liksom så bra som möjligt så jag visar läraren att jag kan det. Jag är mer så, 

revange-lysten så, efter att jag gjort något dåligt (Eleven C).” 

Samtidigt reflekterar eleven C kring andra elever och att det säkert finns de som blir genuint 

ledsna över att få negativ feedback. Inte heller eleven F menar att negativ feedback är något 

som hon tar särskilt hårt. Hon anser att det mer handlar om att ändra det som behöver ändras 

så att den feedback som ges därmed kan fungera som en hjälpande hand in på rätt väg, en väg 

hon kanske inte hittat eller valt på egen hand. Likaså ser eleven G negativ feedback snarare 

som en möjlighet till förbättring än något som påverkar henne i en negativ riktning.  
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Eleven A skiljer sig från den övriga gruppen elever, då han har stora svårigheter med att svara 

på om feedback ens fyller någon funktion för honom. Han fastnar kring associationer om att 

feedback mest står för negativ kritik som får honom att må sämre än vad han gjorde innan och 

han ger intrycket av att ta det hårt på ett personligt plan. Visserligen tycker han att feedback 

kan vara bra då han kan lära sig att se sina misstag och om han har gjort något bra så får han 

reda på det. Därmed kan positiv feedback också vara konstruktiv, men en negativ feedback är 

en form av feedback som endast får honom att må dåligt.  

4.4 Hur feedback påverkar elevernas motivation 

Överlag följer eleverna varandra i åsikterna om att feedback inte har någon större påverkan på 

deras motivation. Det går dock att urskilja att deras motivation gällande kortare delmål, så 

som att göra en bra prestation i anslutning till ett arbetsområde ändå påverkas av feedback, 

men däremot menar majoriteten att feedback inte har någon större roll i deras totala 

grundmotivation gällande deras större mål, deras framtid - och livsmål. Just motivation är ett 

mycket individuellt fenomen och bland eleverna varierar motivationsfaktorerna allt från att 

vara klasskompisarnas närvaro, framtida yrkesdrömmar och framtida yrkesvisioner till 

vetskapen om att de hela tiden utvecklas vilket i sig fungerar som en drivande motivation. 

”Det är just det att jag måste ha en utbildning för att komma vidare i livet. Det är därför jag 

går till skolan. Skulle man inte känna att man hade något att göra i livet då skulle man skita i 

det. Jag känner ju ändå att jag vill göra något med mitt liv. Jag har ett klart mål om vad jag 

vill göra (Eleven C).”  

”Skulle jag bara få massa negativt då skulle jag nog bli lite så här, jaha vad har jag gjort för 

fel? Men jag brukar bara få lite så här smågrejer typ tänk på det här. Det påverkar mig inte 

så, motivationen på så sätt (Eleven F).”  

”Lite halvt kanske, eller, jag vet inte (Eleven B).” 

Eleven E berättar att det som motiverar henne att vilja fortsätta är det faktum att hon hela 

tiden känner sig driven att utvecklas som person. Hon beskriver att hon vill bli så fri som 

möjligt från sin dyslexi och hon anser att feedback har en stor betydelse för själva 

motivationen i sitt eget skolarbete och i sin personliga utveckling, eftersom hon genom 

feedback får syn på sin egen utveckling, vilket motiverar henne att fortsätta. Just denna syn på 

feedback är eleven E relativt ensam om bland de elever vi intervjuat och hon ger intrycket av 



29 
 

att mycket medvetet använda den feedback hon får som ett verktyg i sin utvecklingsprocess. 

De övriga menar att feedback förvisso spelar en roll i huruvida man uppfattar skolarbetet, men 

den stora motivationsfaktorn finner de i något annat än i just feedback.  

En motpol till eleven E kan tänkas vara eleven A som ger intryck av att feedback inte gör så 

mycket för hans motivation i skolan. En viktig roll i hans motivation säger han däremot är 

hans kompisar, han förklarar att det är genom dem som han får motivation till att gå på 

lektionerna. Han skulle inte vilja vara utan feedback helt och hållet, men det är inte därifrån 

som hans motivation kommer. Eleven H berättar att han anser att feedback ger en viss 

motivation då en positiv feedback berättar att han gör något bra och då försöker han fortsätta 

på samma spår medan en negativ feedback motiverar honom att inte göra likadant vid nästa 

arbetstillfälle. Eleven C berättar att han motiverar sig själv då han har sina planer efter 

skolgången klara för sig. Han trycker ändå på att det är bättre med lite feedback än ingen 

feedback alls och att han tror att feedback fyller en större funktion för dem som inte vet vad 

de ska göra senare i livet.  

”Jag tror mer att man kör sitt eget race och får man lite feedback så tror jag inte att det 

hjälper jättemycket ändå, i skolan (Eleven C).” 

Eleven H beskriver att hans största motivation ligger i att skaffa en så bra utgångspunkt som 

möjligt inför framtida val gällande studier och arbete. Han menar dessutom att en viss 

motivation ligger i att han tänker att om han inte gör uppgifterna nu måste han ändå göra dem 

senare. Likaså menar eleven F att feedback förvisso är bra att få, men att den också brukar ges 

på ”mindre saker” och att det egentligen inte påverkar eller förändrar hennes grundmotivation, 

främst då hennes motivation kommer ur att hon har ett framtida mål att nå sitt drömyrke. 

Detta är något eleven D understryker då han menar att feedback är något som delvis påverkar 

lärandet, men inte motivationen i sig.  

4.5 Eventuella fallgropar med feedback 

Ett genomgående fenomen bland eleverna är att flertalet har en eller flera åsikter gällande hur 

lärare ska förhålla sig till feedback och i enighet med dessa åsikter går det även att utläsa 

eventuella fallgropar som kan uppkomma gällande feedback. Eleven E är av uppfattningen att 

lärarna kunde utveckla sin feedback mer och ge den mer frekvent till eleverna. Hon anser 

dessutom att det är extra viktigt att skoltrötta elever får uppmuntran genom feedback för att 

därigenom få energi och tilltro till skolarbetet. Här beskriver eleven E att en positiv och en 



30 
 

konstruktiv feedback skulle kunna fånga upp och motivera fler skoltrötta elever. Eleven A har 

starka åsikter om att lärare noggrant måste tänka över sina ordval i anslutning till feedback så 

att de inte sänker en elevs tilltro till sig själv. Läraren har en stor makt att påverka hur 

eleverna ska må och en del i vad elevernas ska tycka och tänka om sig själva.  

”Hur de ska skriva deras feedback. Alltså, om de skriver ganska hårda saker så kan de ju 

sänka en elev såhär (knäpper med fingret). Kanske eleven aldrig mer kommer på lektionen. 

Det beror på från person till person, så att säga, får man en ganska hård, typ för några veckor 

sen så fick min, gjorde mina kompisar en rapport. Så lämnade de in den så sa deras lärare att 

det här var pinsamt, det är ju ens ovärt att läsa (Eleven A).” 

Fortsättningsvis finns det å ena sidan en tydlig linje bland elevernas tankegångar om att en 

eventuell fallgrop gällande feedback är just ett utelämnande av feedback, detta då eleverna 

vill veta vilken förklaring som ligger bakom deras betyg eller till varför läraren menar att 

elevernas prestationer är bra eller måste utvecklas. Å andra sidan påpekar eleven C en 

eventuell fallgrop i att läraren ger för mycket feedback. Han menar att det skulle kännas 

överdrivet och i någon mån oförtjänt om han fick feedback på varenda uppgift han tog sig an.  

 

I vår resultatanalys har vi sammanfattningsvis kunnat utläsa att eleverna har åsikter och 

attityder kring hur en lärare bör vara i sin hantering av feedback, också att alla inte menar att 

de berörs nämnvärt eller motiveras av den. Eleverna beskriver att det också finns en till synes 

mycket tunn linje mellan att ge för mycket eller för lite feedback och att inget av dessa 

alternativ uppskattas. Önskvärt är snarare en jämn balans, dock ligger det även däri en 

fallgrop då det är svårt att veta exakt var gränsen ska dras. 

4.6 Sammanfattande resultat gällande feedback 

Sammanfattningsvis har eleverna olika åsikter gällande betydelsen av feedback som fenomen. 

Feedback uppfattas både som en positiv återkoppling, som en bekräftelse av elevernas 

prestation och något som leder till en förbättring. Vidare anknyter eleverna begreppet till 

något som påverkar både självförtroende och självkänsla samt att feedback står för kritik.  

Formen för feedback är enligt elevernas reflektioner muntlig och skriftlig. Här varierar form 

och frekvens mellan olika ämnen och lärare, dock är majoriteten av elever tillfreds med 

frekvensen av den feedback de får. Beroende på sammanhang eller uppgift anser de att 

mängden feedback och formen för den bör skilja sig åt.  
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Positiv feedback är enligt eleverna något som ges i form av beröm och bekräftelse, detta är 

också något som påverkar självförtroendet och självkänslan. Vidare benämns konstruktiv 

kritik främst som negativ feedback och en negativ feedback innefattar enligt eleverna vad som 

bör korrigeras, förbättras och utvecklas. Här anser majoriteten elever att negativ feedback 

delvis påverkar dem i positiv riktning. Fortsättningsvis belyser majoriteten elever att både 

positiv- och negativ feedback är viktigt att få i samband med skolarbetet.  

Gällande huruvida feedback påverkar elevernas motivation anser majoriteten elever att 

feedback har en viss funktion gällande kortare delmål i skolan, en slags prestationsmotivation 

som uppstår i detta forum, dock menar de att feedback inte har någon större påverkan på den 

totala motivationen. Slutligen anser eleverna att läraren bör använda sig av väl valda ord när 

denne ger feedback. Vidare bör feedback ges mer frekvent av lärare i skolan, dock bör detta 

inte överdrivas. En ”lagom” mängd feedback har främst fungerande funktion enligt samtliga 

eleverna.  
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras det resultat som framkommit i anslutning till studiens 

frågeställningar gällande vilka typer av feedback det finns utifrån ett elevperspektiv, hur 

elever reagerar på positiv och negativ feedback, vilken påverkan eleverna anser att feedback 

har på deras motivation samt om de anser att det kan finnas några fallgropar med att ge 

feedback. Resultatet diskuteras vidare utifrån de teorier och perspektiv som tidigare 

presenterats i uppsatsens litteraturöversikt.  

5.1 Betydelsen av feedback 

Feedback ses av majoriteten elever som en slags bekräftelse i anknytning till vad de själva 

presterat. Denna beskrivning av begreppets betydelse överensstämmer med den redogörelse 

som Hattie och Timperley presenterar i sin forskning där de framhäver hur feedback i 

skolmiljön innefattar information från en lärare gällande elevens prestation eller förståelse 

(Hattie & Timperley, 2007, s. 81-82). Vidare framkommer det hur majoriteten av de 

intervjuade eleverna ser feedback som en hjälp på vägen i skolarbetet och även denna 

definition av feedback kan jämföras med Hattie och Timperleys förklaring av begreppets 

innebörd. Detta då de menar att det huvudsakliga syftet med feedback är att just fylla det 

tomrum som uppstår mellan elevens befintliga kunskap och den kunskap som kvarstår för att 

eleven ska lyckas förstå processens syfte eller klara av en uppgift (Ibid, 2007, s. 81-82).  

 

Intressant resultat i vår studie är att samtliga elever argumenterar för att feedback har en 

ytterligare betydelse och funktion för dem, nämligen att det är ett fenomen som påverkar både 

deras självförtroende och självkänsla. Detta talar, i enlighet med den beskrivning som finns i 

Lpf94, för att det är av högsta vikt att läraren arbetar för att stärka varje enskild elevs 

självförtroende (Skolverket, 2006, s. 11). Likaså argumenterar Stensmo för att elevers 

prestationer hör samman med den självbild eleverna själva besitter. Därtill innebär detta att 

lärarens vilja och förmåga att arbeta för att stärka eleverna som individer också har en 

avgörande funktion för att eleverna ska bygga upp en positiv självbild som i sin tur innefattar 

en hög självkänsla. Självkänslan främjas här om eleven får en realistisk bild av dennes 

möjligheter, gränser, styrka och svagheter, vilket i detta avseende är något läraren också bör 

ansvara för (Stensmo, 1997, s. 105). Med hjälp av vårt resultat i studien anser vi att läraren 

inte enbart bör reflektera över detta i ett utbildningssyfte, utan även i det hänseendet att lärare 
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har en stor möjlighet, och ansvar, att forma dagens ungdomar till att utveckla en positiv 

självbild. En lärare kan inte uträtta underverk, men denne har en stor möjlighet att åtminstone 

försöka påverka sina elever in i rätt riktning och i någon bemärkelse kanske det är just precis 

att uträtta underverk.  

5.1.1 Positiv återkoppling eller kritik? 

Gällande betydelsen av feedback framkom av resultatet att eleven E och eleven A var 

varandras motpoler. Här förklarade eleven E feedback som en positiv återkoppling i motsats 

till eleven A som framhävde att feedback snarare står för kritik. Därmed finns det en distinkt 

skillnad mellan dessa två elevers presentation och reflektion över feedback, vilket i sin tur 

framkallar frågan kring hur feedback kan uppfattas på så olika sätt. Hattie och Timperley 

åsyftar till att både lärare och elev bör reflektera över elevens olika utvecklingsfrågor, ”Where 

am I going? How am I going? Where to next?” (Hattie & Timperley, 2007, s. 86), gällande 

undervisningen då detta har flera funktioner för elevens ansträngning, motivation och 

engagemang i skolarbetet. De menar att det är i detta samarbete, mellan lärare och elev, som 

den ideala inlärningsmiljön kan uppstå (Ibid, 2007, s. 86). Möjligtvis har denna reflektion 

fungerat utan problem i kontexten kring eleven E, men kommit att misslyckats gällande 

eleven A. Den uppfattning som presenteras av eleven A, att feedback kan likställas med kritik, 

kan ha sin utgångspunkt i att lärare i hans omgivning misslyckats att nå fram till eleven eller 

inte reflekterat tillräckligt kring elevens utvecklingsmöjligheter. Likaså kan det också vara 

tvärtom, att eleven själv inte reflekterat kring sin nuvarande situation, sin utvecklingsprocess 

eller de mål han vill uppnå och utifrån detta perspektiv har lärarens feedback därmed blivit 

ineffektiv. Vidare presenterar Hattie och Timperley hur en korrigerande feedback på en så 

kallad uppgiftsnivå oundvikligt är den främst förekommande formen av feedback i 

skolsammanhang (Ibid, 2007, s. 91). Därtill kan de kopplingar som eleven A gör mellan 

feedback och kritik ses i ljuset av att detta också är den feedback han erhållits, en menad 

korrigerande feedback som i sin frekvent återkommande form slutligen uppfattats som kritisk.  

 

Eleven E, som under intervjun delger att hon har dyslexi, kan i detta avseende ha fått en 

vidare möjlighet att under sin skolgång, och tillsammans med lärare, reflektera över hennes 

nuvarande situation, nästa steg och vad hon har för slutgiltigt mål. Fortsättningsvis kan det 

också vara så att eleven E främst fått feedback riktad mot hennes inlärningsprocess, just på 

grund av hennes dyslexi, och att denna feedback därmed förhållit sig på ett djupare plan än 
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den feedback som eleven A fått. Om så är fallet innebär detta att elevernas feedback förhållit 

sig på olika nivåer och därmed uppfattas fylla olika funktioner (Hattie & Timperley, 2007, s. 

87). Har läraren här en förståelse för att feedback på olika nivåer också fyller olika funktioner 

kan detta också, enligt Hattie och Timperley, fungera som ett verktyg i arbetet med att bygga 

upp en effektiv feedback som fungerar i ett meningsfullt syfte för vardera elev. Vidare 

poängteras att feedback inte avser en meningslös rutin av informationsutbyte av elevernas rätt 

eller fel, utan att det snarare är ett fenomen som kräver färdigheter av såväl lärare som elever 

för att lyckas fylla den avgörande funktionen den har möjlighet till att göra. Därtill att 

eleverna genom detta får chans att utveckla förmågan att bearbeta och ta till sig feedback på 

ett sätt som gynnar dem i deras fortsatta kunskapsutveckling (Ibid, 2007, s. 103-104). Ser vi 

detta i relation till det resultat som framkommit i vår studie kan den oenighet och osäkerhet 

som råder bland eleverna gällande vad positiv samt negativ feedback står för möjligen bero på 

bristen utav lärarens färdigheter gällande feedback. Detta återspeglas därtill genom att 

eleverna inte kan ta till sig feedback som hjälper dem i sin kunskapsutveckling, vilket gör att 

lärares feedback inte fyller någon särskild funktion. 

 

5.2 Form och frekvens 

Form och frekvens angående den feedback eleverna i vår studie fick i skolmiljön varierade 

och förklarades genom att olika lärare i olika ämnen också skiljer sig åt i givandet av 

feedback. Fortsättningsvis anser eleverna att en skriftlig feedback främst förekommer inom de 

ämnen där de ska skriva och analysera. Då vissa elever ansåg att en skriftlig feedback också 

var den som fungerade bäst för dem, innebär detta att dessa elever inte får den feedback de 

behöver inom de ämnen som inte innefattar detta analyserande som de beskriver. Denna 

skillnad i lärares undervisning belyses av Korp där hon kritiserar hur den svenska skolans 

kunskapsförmedling skiljer sig åt angående kvalitet, kunskapssyn och förväntningar på 

eleverna (Korp, 2006, s. 248-249). För att jämföra detta argument med vårt resultat finns det 

uppenbarligen också en skillnad mellan ämnen och synen på kunskap samt därmed möjligen 

kvaliteten och synen på kunskap. Men vad händer i de ämnen där eleverna inte behöver 

analysera och därmed inte får en lika utbredd feedback? Vad händer med de elever som menar 

att en skriftlig feedback fungerar bäst, men inte får den typen av feedback inom alla ämnen då 

ämnena skiljer sig åt i sin undervisningsform och i sitt innehåll? Detta exemplifieras i vår 

studie genom eleven F då hon förklarar att hon skulle känna sig osäker om hon inte fick 
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feedback under processens gång just för att lärarens feedback hänvisar till att hon är på rätt 

eller fel väg.    

5.2.1 Muntlig och skriftlig feedback 

Ett utmärkande perspektiv av skriftlig feedback framfördes av eleven C då han uttryckte att 

denna främst behandlar vad som ska ändras. Till detta menade han att det sällan framkommer 

en förklaring till varför något bör förändras och inte heller förklarar denna form av feedback 

varför något är bra eller dåligt, vilket gör att han själv måste fråga läraren för vidare 

förklaring. Denna reaktion kan ses i relation till Bruno och Santos undersökning, där de 

framhäver just hur skriftlig feedback inte behöver vara synonymt för pedagogiskt stöd samt 

att detta inte enbart behöver bero på eleven utan också på kommentarernas kvalitet (Bruno & 

Santos, 2010, s. 114-118). 

 

Alltjämt presenterade eleven A ett annat perspektiv angående muntlig feedback där han 

menade att denna får honom att må dåligt och gör honom ledsen. En muntlig feedback är 

också, enligt eleven, beroende av hur personkemin fungerar i relation till läraren och detta 

uttalande ger också sken av att personkemin inte fungerat särskilt bra i hans tidigare 

erfarenheter av lärarkontakt. I detta sammanhang kan Kvelis resonemang kring en anpassad 

undervisning belysa lärares påverkan på elevernas olika uppfattningar angående de negativa 

sidorna av muntlig- och skriftlig feedback. Kveli framhäver lärarens ansvar att skapa en 

medvetenhet kring vilka arbetsformer som passar för varje enskild elev samt det krav som 

riktas mot läraren att forma insatser och metoder som motiverar och fungerar bäst för eleven 

(Kveli, 1994, s. 80). Detta krav på en anpassad undervisning kanske också bör innefatta ett 

krav på en anpassad feedback? Just på grund av att eleverna i vår studie uttrycker hur muntlig 

respektive skriftlig feedback har olika påverkan och funktion i anslutning till deras 

kunskapsutveckling. Med detta sagt gäller det att läraren har en medvetenhet om feedback, på 

vilka sätt den kan uttryckas samt vilka varianter som passar varje elev bäst. För att kunna nå 

dit anser vi att det krävs en tydligare yrkesprofession, kunskap samt förmågan att se och 

lyssna till elevernas egna önskemål och tankar kring detta. Under elevintervjuerna framkom 

också att flertalet elever gärna uttrycker sina tankar och åsikter kring feedback, en del lättare 

än andra, men att samtliga elever har en åsikt och en synvinkel. Det gäller dock att ställa de 

frågor till eleverna som får dem att börja fundera, bli medvetna och komma till insikt om vad 
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de egentligen har för synsätt och känslor kring feedback, för att på så sätt som lärare kunna ge 

en individuellt anpassad feedback. 

5.3 Elevernas reaktion på positiv och negativ feedback 

5.3.1 Samspelets betydelse 

Majoriteten elever är överens om att en konstruktiv feedback bör ges i anslutning till en 

positiv feedback. Likaså visar forskningen att båda former av feedback kan fungera effektivt i 

anslutning till elevers lärande, det handlar snarare om vilken nivå detta utspelas på än om 

feedback ges i positiv eller negativ bemärkelse. Exempelvis hävdar Hattie och Timperley att 

en positiv feedback fungerar motiverande i anslutning till det arbete elever själva vill göra, 

medan negativ feedback fyller en särskild funktion vid det arbete eleverna måste göra (Hattie 

& Timperley, 2007, s. 98-99). Utifrån resultatet går det också att se hur dessa två typer av 

feedback kan ge elevernas prestationsmotivation en möjlighet att öka, då formen för feedback 

sker växelvis i anslutning till en situation eller prestation (Imsen, 2006, s. 486-487). Därtill 

blir feedback mest effektiv om den görs konkret med ett meningsfullt syfte samt att den utgår 

från elevens aktuella kunskap och förståelse. Med den insikten kan feedback påverka 

elevernas förmåga att hantera informationen i relation till övrigt lärande (Hattie & Timperley, 

2007, s. 104). Förutom detta krävs en vetskap om att elevers synsätt på feedback, som berör 

deras förmåga och ansträngning, förändras med ålder och utgör därmed inte en statisk relation 

till informationshanteringen gällande feedback (Burnett & Mandels, 2010, s. 148-149).  

 

Eftersom vårt resultat visar att majoriteten elever vill veta om de gjort något fel eller bör 

förbättra något i sitt skolarbete påtalar de också vikten av att få beröm. Detta betonar, så som 

även Lindqvist framhåller, vikten vid att läraren använder sig av både positiv och konstruktiv 

feedback. Lindqvist klarlägger hur en kompetent lärare måste bemästra en så kallad ”ödmjuk 

orubblighet”, därtill att läraren använder sig av en ödmjuk och en orubblig blick för att på så 

sätt genom sitt seende kunna skapa både närhet och distans till eleverna (Lindqvist, 2010, s. 4-

5). Sker en samtida användning av både närhet och distans, av både en ödmjuk och en 

orubblig blick kan detta i sin tur bidra till en effektivisering gällande undervisningen då 

eleverna känner sig sedda på flera olika nivåer (Ibid, 2010, s. 16). 

 

Då elevernas synsätt, angående ett samspel mellan både konstruktiv och positiv feedback, 

stämmer överens med såväl Lindqvist som Hattie och Timperleys, konstaterar vi att feedback 
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fungerar bäst om den görs konkret, fokuserar kring det positiva och på så sätt motiverar, 

samtidigt som den vägleder kring den uppgift som eleven måste ta sig an och slutföra. Beröm 

och ”peppning” får samarbeta tillsammans med vägledning, eftersom endast en vägledning 

enligt eleverna inte ger krafter nog att fortsätta gå i den kurs som läraren pekar mot. En 

positiv feedback ger också kraft och ork att fortsätta förändras och utvecklas mot den riktning 

eleven blir ombedd och rekommenderad att sträva efter.  

5.3.2 Funktion och drivkrafter 

Enligt Skinner kan lärare påverka elever mot ett önskvärt beteende med hjälp av 

förstärkningar så som belöningar eller bestraffningar (Skinner, 2008, s. 25-26). Dock menar 

Imsen att en förändring av det yttre beteendet kan bidra till att motivationen genom detta 

inriktar sig mot belöningen och inte den aktuella aktiviteten. Denna form av instrumentalism 

skapar en motivation som sker utan att eleven själv tänker eller reflekterar över dennes 

handlingar (Imsen, 2006, s. 463). Ser vi detta i relation till det resultat som framkommit i vår 

studie kan det möjligen vara så att eleven A drivs av en yttre motivation, där han således 

motiveras av de mål som finns i miljön runtomkring honom och på så sätt inte kan känna efter 

vilken funktion feedback har för honom personligen (Deci & Ryan, 2000, s. 55). En vidare 

förklaring till skillnaden mellan yttre och inre motivation presenteras av Deci och Ryan där de 

påvisar hur just positiv utförd feedback kan förbättra och öka den inre motivationen medan 

negativ feedback tvärtom minskar den inre motivationens inflytande (Ibid, 2000, s. 59). Från 

detta perspektiv kan det möjligen vara så att samarbetet mellan en positiv feedback och 

negativ feedback inte har fungerat eller existerat i samklang gällande eleven A. Vidare verkar 

det som om han endast fått ta del av negativ feedback som för sig självt inte är en effektiv 

feedback utan snarare kan skada eller dra ner den inre motivationen, vilket till synes har hänt i 

det här fallet.  

I fallet gällande eleven E kommer drivkraften snarare från en inre motivation, då hon i sina 

resonemang återkommer till att hon uppskattar all form av feedback, eftersom detta ger henne 

en möjlighet att utvecklas. Det är tydligt hur funktionen av positiv och negativ feedback nått 

hennes inre motivation, då hon under intervjun beskriver hur hon vill fortsätta att utvecklas 

för sin egen skull samt att hon har ett intresse för själva lärprocessen i sig, då denna känns 

meningsfull. Detta kan jämföras med Deci och Ryans studie där de påvisat hur den inre 

motivationen uppstår då individen gör något just för att detta är naturligt intressant (Deci & 

Ryan, 2000, s. 55). Fortsättningsvis kan också hennes prestationsmotivation belysas i detta 
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sammanhang, då eleven E här kan tänkas drivas av en hög prestationsmotivation som utgörs 

av en inre motivation eftersom hon, oavsett belöning, driver sig själv att prestera bättre 

(Imsen, 2006, s. 479). Det som skiljer en inre motivation från en yttre motivation har enligt 

Imsen en viktig roll i praktisk pedagogik, då målet är att elever drivs av en inre motivation i 

sitt lärande. Dock menar hon att skolans system av yttre belöningar, exempelvis vårt 

betygssystem, kan leda till att eleverna snarare styrs av en yttre motivation (Imsen, 2006, s. 

466). Imsens hänvisning till skolans system av yttre belöningar belyser till viss del också vårt 

resultat, då eleven E snarare är ett undantag än utgör normen för elevernas reaktioner gällande 

funktionen av feedback.  

5.3.3 Behov och prestation 

Maslows behovshierarki påvisar hur lärare måste vara medvetna om hur elevers olika behov 

påverkar deras motivation i olika riktningar. Därtill går det att se hur elevernas skolambitioner 

inte fungerar som ett naturligt behov av ett självförverkligande utan snarare påverkas av 

vilken form av stöd som erhålls samt vilka förväntningar som finns i omgivningen (Imsen, 

2006, s. 464-465). Med hjälp av behovshierarkin kan ett nytt perspektiv lyftas fram från 

Hattie och Timperleys presentation, där de menar att högpresterande elever har en större 

tendens att relatera feedback till en positiv bekräftelse av dem själva som lärande individer, 

vilket innebär att också negativ feedback kan fungera i positiv riktning då detta efterfrågas för 

att kunna vara ”bäst” och lyckas. Lågpresterande elever kräver å andra sidan mer stöd och 

vägledning och här kan negativ feedback snarare påverka elevernas motivation och prestation 

i en ogynnsam riktning (Hattie & Timperley, 2007, s. 99). Utifrån detta visas en eventuell 

förklaring till varför eleven A och eleven E är så olika i sin tolkning gällande feedback. 

Eleven A kräver ett stöd som denne möjligtvis inte får eller kan ta emot, dessutom påverkar 

negativ feedback hans motivation och prestation på ett sätt som inte gynnar honom. 

Möjligtvis kan det vara så att han känner att det inte är någon idé att anstränga sig eftersom 

han ändå inte når upp till uppsatta mål hur mycket han än försöker, men det skulle också 

kunna vara så att han gömmer sig bakom denna roll han eller omgivningen tilldelat honom 

och att det därmed inte känns lika viktigt för honom att få feedback. Däremot upplever eleven 

E, i likhet med Hattie och Timperleys resultat, att inte bara positiv feedback utan också 

negativ feedback hjälper henne och är nödvändigt för att bli bättre i sina prestationer och på så 

vis fungerar feedback, oavsett form, som en drivkraft för henne. 
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5.4 Hur feedback påverkar elevernas motivation  

Vårt resultat kom att påvisa något annat än vad Hattie och Timperleys studie framhäver. 

Enligt elevernas uppfattningar har feedback nämligen inte någon större funktion för deras 

totala grundmotivation gällande större mål, så som framtidsmål och livsmål. Vidare menade 

dessa elever att feedback mestadels påverkar deras kortare delmål som exempelvis är i 

anslutning till ett arbetsområde i skolan. I Jönssons analys framhäver han hur feedback 

angående en specifik uppgift, exempelvis feedback i anslutning till en uppgift inom ett 

arbetsområde, bör sättas i ett sammanhang för att fungera motiverande och engagerande. Om 

eleverna anser att den feedback som ges inte går att använda för ett större syfte kan det också 

vara svårt att skapa ett utrymme för engagemang (Jönsson, 2010, s. 77). Detta perspektiv på 

feedback markerar hur elevernas syn inte heller bör vara helt främmande. Just för att det 

också är i anslutning till olika uppgifter som feedback främst förekommer, enligt Hattie och 

Timperleys studie inom ämnesområdet (Hattie & Timperley, 2007, s. 91). Utifrån det resultat 

som framkommit i vår studie vill vi därmed lyfta fram elevernas syn på feedback i anslutning 

till olika delmål i skolarbetet som en ny aspekt av feedback och dess anknytning till 

motivation. Om ingen motivation tillkommer till de små delmålen här i livet, hur ska vi då 

kunna nå de större målen vi har för framtiden? Trots att skolans feedback inte påverkar 

elevernas grundmotivation berör den ändå i viss mån den uppdelade och mindre motivationen, 

och hur håller man grundmotivationen uppe om de mindre motivationsdelarna och momenten 

inte tillkommer?  

Ett annat viktigt huvudresultat i vår studie är att flera elever framhäver hur deras framtida 

livsmål gör dem motiverade. Detta kan ses i relation till den interaktiva motivationsteorin som 

belyser vikten av att eleverna ser sig som ansvariga för det resultat som framkommer av deras 

prestation (Imsen, 2006, s. 480-483). Skolarbetet gynnas därmed av att de motiveras av 

framtida mål, dock framhäver här eleven C att de elever som inte har sina livsmål klara för sig 

troligtvis är mer beroende av feedback än han själv. Överlag går det att genom vårt resultat 

utläsa hur ett övergripande mål, som egentligen är fritt från skolans värld, är det som utgör 

den största drivkraften för eleverna. Inte heller är det läraren med dennes feedback som har 

den avgörande rollen för eleven. Resultatet visar att också att kompisar och klasskamrater har 

en stor del i elevernas utveckling av motivationen i skolan. Dels framkommer det hur 

betydande kompisarnas åsikter är för eleverna och då inte bara till anslutning av skolan utan 

gällande det mesta som berör elevernas vardagliga liv. Men det nämns också att om 
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klasskamraterna får möjlighet att ge feedback i klassrummet ökar även den totala mängden 

feedback, vilket eleverna menar kan ses som positivt.  

5.5 Eventuella fallgropar med feedback 

Enligt eleverna har lärares feedback delvis kommit att misslyckas gällande den aspekt som 

utformas i Lpf94, vilken betonar vikten av att läraren verkar stödjande och ger eleven 

handledning så att dennes motivation stimuleras (Skolverket, 2006, s. 11). Här framhäver 

nämligen eleven E att lärare ytterligare kan utveckla sin feedback och mer frekvent ge denna 

till sina elever. Vikten av detta betonar hon i samband med skoltrötta elever, då hon menar att 

dessa elever är i behov av ännu mer uppmuntran och tilltro i samband med skolarbetet. Om 

feedback ges på ett sådant sätt, att det till och med fångar upp extremt skoltrötta elever, är den 

därmed ett av lärarens starkaste vapen mot likgiltighet hos eleven, men feedback kan också 

ges på ett felaktigt sätt och vad händer då? 

Detta exemplifierar eleven A som menar att lärare bör tänka över sina ordval i samband med 

givandet av feedback då fel ord kan skada och att läraren i detta avseende har makten att 

påverka elevens självuppfattning samt dennes välmående. Eleven A är med dessa tankar inne 

på hur elevers attributioner kan komma att påverkas av lärares förväntningar samt att dessa 

förväntningar vidare kan avspeglas i hur eleven ser på sig själv. Om läraren exempelvis ger 

feedback på ett oförsiktigt sätt, att eleven eventuellt kommer att misslyckas, kan dessa 

förväntningar i sin tur också överföras till eleven själv (Stensmo, 1997, s. 133). Detta 

uttalande från eleven A indikerar också på att han varit i kontakt med lärare som misslyckats 

att ge honom förväntningar om att han kan prestera på ett bra sätt samt misslyckats med att 

visa en positiv tilltro till honom angående hans ambitioner och förmågor.  

En fallgrop av motsatt karaktär tas upp av eleven C där han beskriver risken i att läraren ger 

för mycket feedback som då exempelvis ger känslan av att vara överdriven eller oförtjänt. I 

detta avseende drar vi slutsatsen att denna typ av feedback kan vara skadlig för eleven då 

denne möts av positiv feedback oavsett prestation. Därtill kan elevens prestationsnivå 

påverkas i negativ riktning, likaså elevens självinsikt. Dessa två fallgropar kan därmed, å ena 

sidan utveckla elever med en dålig och nedtryckande självinsikt eller å andra sidan elever med 

ett överdrivet självförtroende som kan komma att leda till någon typ av lathet. Båda dessa två 

elevtyper kan genom dessa nämnda fallgropar utveckla en förvrängd självinsikt och därmed i 

någon mån oförmögna att ge god förklaring till deras med- och motgångar.  
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Både eleven A och eleven C poängterar lärarens vilja eller ovilja att hjälpa dem i skolarbetet 

som en ytterligare fallgrop i samband med feedback, vilken även denna inryms i 

attributionsteorin där det finns fyra huvudorsaker angående elevers subjektiva uppfattningar 

kring deras prestationer. Dessa är förmåga, ansträngning, svårighetsgrad och tursamhet, vilka 

eleven också använder sig av för att i olika sammanhang förklara för sig själv och för andra 

varför denne lyckats eller misslyckats (Weiner, 1985, s. 329-331). När eleven A berättar att 

lärares feedback kan sänka en elev samt dennes självkänsla eller självförtroende kan vi se 

tendenser till att den elev som av läraren känner sig sänkt kan komma att se sin förmåga som 

näst intill obefintlig, då denne känner sig oförmögen att klara av skolarbetet, därmed att 

eleven inte ansträngt sig tillräckligt, mena att uppgiftens svårighetsgrad var alltför hög och 

om eleven sedan lyckas med en uppgift kan detta förklaras genom att denne bara hade tur i sin 

framgång. Från ett annat perspektiv kan det också vara så att eleven reflekterar över och 

förklarar sin prestation från motsatt riktning, därmed med argumentet att denne hade otur och 

att uppgiften var för svår, då eleven i själva verket inte ansträngt sig eller haft rätt förmåga att 

lyckas prestera.  
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6. SLUTSATS 

Den slutsats som framkommer utifrån vår studie är att feedback har och innefattar en viss 

funktion för elevernas motivation i det pågående skolarbetet. Vad som också framgår är att 

feedback bör tydliggöras och utövas på ett mer professionellt sätt från lärarnas sida för att 

kunna stärka varje enskild elev på det mest gynnsamma sätt i det pågående skolarbetet. Vidare 

framkommer att de flesta elever inte själva reflekterat över feedback på det sätt vår intervju 

tillåtit dem att göra. Därmed framkom en ytterligare slutsats, att läraren här står ansvarig inför 

detta viktiga uppdrag att reflektera över feedback och dess funktion tillsammans med eleven 

för att på så sätt säkerställa att eleven tillhandahålls rätt verktyg att hantera och förstå sin 

kunskapsutveckling. Utnyttjas feedback i detta sammanhang på rätt sätt kan dess funktion 

verka i flera olika avseenden och bland annat påverka elevernas motivation och 

självförtroende i rätt riktning och på så sätt främja fostran av en ny generation självständiga 

individer.   
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7. VIDARE FORSKNING 

För en vidare forskning inom vårt ämnesområde menar vi att det vore intressant att undersöka 

feedback ytterligare och dess påverkan ut ett större och mer omfattande perspektiv i 

anslutning till elevernas förståelse och upplevelser av fenomenet i skolan. Vidare anser vi att 

denna studie kan ligga till grund för möjligheten att skapa vidare modeller i lärarens tjänst. 

Dels för att därmed hjälpa denne att stärka betydelsen i informationen samt ge feedback de 

rätta förutsättningarna som den förtjänar eftersom de intervjuade eleverna har gett oss 

berikande svar.  

Ytterligare en intressant aspekt vore att undersöka huruvida feedback möjligen påverkas av 

den ansträngda arbetssituation som dagens lärare har och om feedback eventuellt väljs bort 

eller hindras utav alla andra arbetskrav som den professionella läraren står inför att uppfylla. 
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BILAGA  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

 

Betydelse 

Vad innebär feedback för dig? 

Vad betyder feedback för dig som elev? 

 

Form 

I vilka sammanhang får du feedback?  

Vilka områden berör den feedback du får? ( Prestation? Utveckling? Resultat? ) 

Hur får du feedback av lärare i skolan? På vilket sätt? ( Skriftlig, muntligt? ) 

 

Frekvens 

När fick du senast feedback av en lärare? Hur kändes det då? 

I vilken omfattning/omfång anser du att du får feedback? ( Hur pass mycket feedback får du?) 

 

Reaktion 

Vilken funktion har feedback för dig som elev? 

Hur reagerar du på positiv feedback? Hur reagerar du på negativ feedback? 

 

Sammanhang 

Vad får dig att känna dig motiverad i skolan? (speciell situation, uppgift, betyg?) 

Hur ska feedback konstrueras för att fungera för dig? 

Hur använder du dig av den feedback som du får? 

Har det någon påverkan på din motivation i skolarbetet? 

 

 

 

 
 

 


