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Sammanfattning 
Studien undersöker fenomenet feedback i relation till läsförståelseundervisning. Det 

övergripande syftet med studien är att förstå hur svenska grundskollärare använder feedback i 

läsförståelseundervisning. Arbetet avgränsas med hjälp av tre forskningsfrågor: 

 

 Vilka typer av feedback upplever lärare ha en positiv påverkan på elevers 

läsförståelse? 

 Vid vilka tillfällen i läsförståelseundervisning används feedback? 

 Varför använder lärare feedback? 

 

Studien utgår från den bildningsteoretiska didaktiken med en hermeneutisk ansats. En 

kvalitativ metod användes där intervjuer är redskapet för datainsamling. Ett subjektivt urval 

användes vid urval av deltagare. Samtliga fem deltagare var utbildade yrkesverksamma 

grundskollärare. Den bildningsteoretiska didaktiken fungerade som en ram vid 

analysförfarandet och ansatsen som grund för tolkningsarbetet. 

 

Deltagarna menar att feedback som ges muntligt i helklass har en positiv påverkan på elevers 

utveckling av läsförståelse.  Enligt respondenterna bör feedback ges i direkt anslutning till 

elevens uppgift. En senarelagd feedback bör bygga vidare på en pågående uppgift som ska 

utvecklas. Deltagarna i studien använder feedback som ett redskap för att förklara var eleven 

befinner sig kunskapsmässigt i relation till målen. 

 

Vi diskuterar och problematiserar användandet av feedback i en svensk skolkontext samt hur 

en målstyrd feedback kan tänkas påverka elever. Det finns en brist på forskning kring 

formativ bedömning som fokuserar på elevens roll i feedbackprocessen. Vi föreslår att 

framtida forskning genomförs i klassrumsmiljöer för att uppmärksamma hur feedback 

påverkas av interaktionen i klassrummet. 

  



 

När vi i en uppsats, en artikel eller avhandling argumenterar för vår egen 

tolkning av materialet utsätter vi oss för risken att efteråt drabbas av kritik. Men 

är det inte bättre att ta den risken än att räddhågset upprepa redan etablerad 

kunskap. 

Vikström 2005 

 



 

Förord 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Daniel Arnesson, som genom arbetsprocessen väglett 

och stöttat oss men även gett oss en frihet att utveckla ett arbete som kommer hjälpa oss i vår 

framtida yrkesroll. Vi hoppas att arbetet ska väcka ett intresse hos läsaren att vidare undersöka 

fenomenet feedback och dess alla nyanser. 
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INLEDNING 
Den internationella diskursen om de positiva effekterna av formativ bedömning har fått stort 

inflytande på det svenska skolväsendet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 Lgr11 (2017) belyser att en lärare ska informera om elevers utveckling i 

form av muntlig och skriftlig konstruktiv feedback som ska främja elevens fortsatta 

utveckling. Lärare är därmed ålagda att stödja elevers utveckling och lärande genom muntlig 

och skriftlig respons. I takt med att formativ bedömning populariseras kan så kallade pseudo-

praktiker uppstå. Lärare som har kommit i kontakt med formativ bedömning och dess positiva 

aspekter, kan implementera viss metodik i sin undervisning utan att beakta de delar av 

metodiken som kan vara problematiska (Hirsh och Lindberg 2015, s. 72).  Mycket av 

forskning kring feedback är övervägande positiv till feedbacks effekter på elevers lärande. Det 

har dock visat sig i Bennetts (2011) forskningsöversikt att det finns en problematik inom 

forskning av feedback där han ifrågasätter metoderna för hur feedback mäts och därmed även 

resultatens trovärdighet. Fortsättningsvis menar han att forskningen är alltför generell och att 

det saknas undersökningar som är gjorda i en ämnesspecifik kontext samt att det finns en 

underliggande problematik där skolsystemet styr hur verktyget formativ bedömning används. 

 

Föregående till detta examensarbete har vi två författare skrivit forskningsöversikten 

Formativ bedömning av läsförståelse – En kunskapsöversikt med fokus på effekter av 

feedback (2018). Denna forskningsöversikt fördjupade vår förförståelse för ämnet formativ 

bedömning, i synnerhet fenomenet feedback, och är därmed grunden för detta examensarbete. 

Av de studier som ingick i tidigare nämnda forskningsöversikt visade Golke, Dörfler och 

Artelt (2015) att en genomarbetad feedback ger bättre resultat på elevers läsförståelse jämfört 

med en enkel feedback. En genomarbetad feedback använder sig av uppmaningar och 

anvisningar som instruktionsteknik för att hjälpa eleverna vidare i deras kunskapsutveckling. 

Enkel feedback ger ofta endast bekräftelse på om eleverna har svarat rätt eller fel. Förster och 

Souvigniers (2015, ss. 69-70) studie visade även att lärare som deltagit i någon form av 

fortbildning kring läsförståelse hade en positiv inverkan på elevers utveckling av läsförståelse. 

 

En slutsats som forskningsöversikten presenterade var att en specifik ämnesdidaktisk 

fortbildning kring feedback med fokus på läsförståelse kan vara ett sätt att utveckla lärares 

förmåga att ge feedback i ämnet svenska (Johansson och Kristoffersson 2018). 

 

Det finns en brist på en ämneskontextuell forskning inom feedback. Den forskning som finns 

är huvudsakligen internationell och lärares tolkning av forskningen tenderar att bli förenklad 

och populariserad i det praktiska användandet (Hirsh och Lindberg 2015, s. 73). Vidare finns 

det ett behov av forskning inom formativ bedömning och feedback i en svensk skolkontext. 

Hirsh och Lindberg (2015) har belyst detta behov av vidare forskning inom den svenska 

skolan då de anser att det är problematiskt att applicera internationell forskning, som har 

bedrivits i ett annorlunda skolsystem, på det svenska skolsystemet. 

Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med studien är att förstå hur svenska grundskollärare använder 

feedback i läsförståelseundervisning. Arbetet avgränsas med hjälp av tre forskningsfrågor: 

 Vilka typer av feedback upplever lärare ha en positiv påverkan på elevers 

läsförståelse? 

 Vid vilka tillfällen i läsförståelseundervisning används feedback? 

 Varför använder lärare feedback? 
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TIDIGARE FORSKNING 
Inom formativ bedömning är feedback en av nyckelstrategierna där fokus ligger på att 

uppmärksamma var eleven befinner sig och vad den behöver för att ta sig till målet. 

Forskningen inom feedback handlar ofta om att minska avståndet mellan den nivå av 

förståelse och kunskap som eleven besitter och de mål som lärare och styrdokument upprättar. 

I vår studie används genomgående begreppet feedback, men vanliga synonymer som används 

i praktiken och i styrdokument är återkoppling och respons. 

 

Formativ bedömning har de senaste åren blivit vida använt inom den svenska skolkontexten. 

Black and Williams - Assessment and Classroom Learning och Inside the Black Box: Raising 

Standards Through Classroom Assessment var bland de första forskningsöversikterna som 

uppmärksammade formativ bedömning och dess potential i undervisning. På senare år har väl 

citerade översikter som Shute (2008) och Hattie (2008) belyst både positiva och 

problematiska aspekter av feedback i formativ bedömning. Shute (2008) sammanfattar sin 

översikt med riktlinjer indelade efter fyra kategorier; riktlinjer för hur feedback bör användas, 

hur feedback inte bör användas, när feedback bör ges samt feedback i relation till elevens 

karaktär. Shute (2008) rekommenderar att framtida forskning inom formativ bedömning och 

feedback bör undersöka feedback i relation med elevers mentala och emotionella aspekter. 

Avslutningsvis menar Shute (2008) att ett färdigt recept för feedback som fungerar för alla 

elever inte finns utan att forskning kring feedback har visat att det förbättrar elevers inlärning 

och lärares undervisning om feedback ges på rätt nivå och eleven är receptiv. 

 

Hattie (2008) har genomfört en omfattande undersökning där han har sammanställt över 800 

studier kring effekter av undervisningsmetoder som ska utveckla elevers prestationer. Hatties 

(2008) undersökning är en av de mest refererade inom forskningsfältet formativ bedömning. 

Kritik har riktats mot Hatties (2008) studie där bland annat Bennett (2011) ifrågasätter 

källorna och därmed resultatens tillförlitlighet. Trots kritiken som riktats mot Hatties (2008) 

undersökning, så har den bidragit till en större, allmän diskurs kring formativ bedömning och 

feedback i undervisningen. Vidare uppmärksammar Bennett (2011) problematiska aspekter 

inom formativ bedömning. Han ifrågasätter bland annat feedbacks effektivitet genom att 

belysa brister i tidigare forskning. Vidare problematiserar han bristen av forskning av 

formativ bedömning i en ämnesspecifik kontext. Även Torrence (2012) belyser kritik mot 

formativ bedömning. Torrence (2012) belyser att feedback även kan skapa negativa effekter 

hos elever och är därmed inte alltid formativ. Han problematiserar hur skolsystem kan skapa 

konformitet inom lärargrupper där formativ bedömning fokuserar på måluppfyllelse. Vidare 

föreslår Torrence (2012) ett större förtroende för lärares professionalitet där lärare har 

möjlighet att anpassa och förändra formativ bedömning så länge de har belägg för sina val. 

 

Forskning som bedrivits inom ämnet formativ bedömning härstammar huvudsakligen från 

USA och England och har därmed ett anglosaxiskt perspektiv på lärande där fokus ligger på 

lärarens kompetens att förmedla kunskaper och instruktioner om det specifika ämnet.  Enligt 

Svanes och Skagen (2017, s. 343) har en tro vuxit fram att om läraren gör ett bra arbete 

kommer elevers lärande ske automatiskt. I kontrast till detta bygger vår studie på den 

bildningsteoretiska didaktiken som präglat Central- och Nordeuropa där lärandet anses ske i 

ett samspel mellan lärare, elev och innehåll. Valet av teori gjordes med förhoppningarna att se 

fenomenet feedback i nytt ljus. Svanes och Skagen (2017, s. 346) menar att tidigare forskning 

har haft övervägande fokus på vad som ska göras i ett klassrum. Med ett didaktiskt perspektiv 

kan fokus läggas på vad som händer i ett klassrum och hur det i slutändan påverkar feedback. 

 



3 

På senare år har forskning försökt förstå formativ bedömning utifrån andra perspektiv. 

Voerman, Korthagen, Meijer och Simons (2014) har i sin studie försökt undersöka feedback 

utifrån positiv psykologi. De menar att det finns en saknad av tidigare forskning som 

behandlar hur feedback påverkar elever emotionellt, men även hur elevernas emotionella 

tillstånd påverkar hur feedback uppfattas. Voerman m.fl. (2014) förklarar att det finns en risk 

med att ge feedback som förklarar för eleven var den befinner sig och vart den ska eftersom 

fokus läggs på vad eleven inte kan. De menar att en feedback (progressionsfeedback) som 

istället fokuserar på vad eleven har lärt sig, stimulerar eleven på ett emotionellt plan vilket 

kan utveckla en framtidstro på den egna förmågan. Detta kan i sin tur öka elevers motivation 

till att ta sig an nya uppgifter. 

 

Burns, Maki, Karich och Coolong-Chaffins (2017) har i sin studie undersökt hur 

prestationsfeedback fungerar inom en läsförståelse kontext på elever med 

läsförståelsesvårigheter. Med sin undersökning försöker de närma sig hur man kan använda en 

viss typ av feedback inom en ämnesspecifik kontext. Studien undersöker reciprocal teaching 

(läsfixarna) i samspel med feedback på elevernas prestation. Studiens resultat visar på positiva 

samband mellan läsförståelsestrategierna och feedback på elevernas prestation. Brookhart 

(2008) ger förslag på hur feedback kan anpassas efter elevers olika nivåer och behov. Vidare 

belyser hon att det kan spela en viktig roll när feedbacken ges. Även Mullet, Butler, Verdin, 

von Borries och Marsh (2014) och Shute (2008) har undersökt hur timingen av feedback 

påverkar elevers lärande. Tidigare forskning har förespråkat en direkt feedback men Mullet 

m.fl. (2014) visar att detta inte alltid är givet. Inom fortbildningar som förespråkar formativ 

bedömning är Wiliam och Leahy (2015) handbok ett vanligt förekommande läromedel. Boken 

ger praktiska råd hur lärare kan använda olika strategier för att engagera elever i deras eget 

lärande. 
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TEORI OCH ANSATS 
I följande avsnitt presenteras den bildningsteoretiska didaktiken och dess centrala delar. 

Därefter följer ett avsnitt om den hermeneutiska ansatsen. 

Bildningsteoretisk didaktik 

Studien bygger på en bildningsteoretisk didaktik. Didaktik är konsten att ”visa” och föra 

eleven framåt i sin utveckling av förståelse för något som den har svårt att upptäcka eller 

utveckla själv (Hopmann 1997, s. 199). Den bildningsteoretiska didaktiken som vi utgår från 

har utvecklats av den tyska didaktikern Wolfgang Klafki. Teorin vilar på tre grundpelare – 

arvet efter retoriken, kateketiken och metodiken. Dessa tre pelare är av grundläggande 

karaktär för den historiska utvecklingen av didaktik. Klafkis bildningsteoretiska didaktik 

bygger på dessa tre grundpelare där innehåll, lärare och elev samspelar med varandra. 

Retorikens arv är grunden till lärarens framställning av innehållet. Kateketiken kan härledas 

till interaktionen mellan lärare och elev. Metodiken påverkar elevens inlärning av innehållet 

samt dess (inlärnings-) erfarenheter. Delarna i figuren är beroende av varandra och skapar 

tillsammans ett bildningsteoretiskt didaktiskt synsätt. Figuren består av en cirkel där retorik, 

kateketik och metodik har förts samman och skapat en bildningsteoretisk triangel där 

retoriken, styrdokument, bestämmer vad i innehållet (mål) som läraren ska framställa. Med 

hjälp av metodik bestämmer läraren hur undervisningsinnehållet ska presenteras. Hur läraren 

presenterar innehållet påverkas av lärarens erfarenhet av innehållet. Vad eleven lär sig 

påverkas av elevens tidigare kunskaper och erfarenhet av innehållet samt i interaktionen 

mellan lärare och elev och elever sinsemellan. De delar som inte direkt kan påverka varandra 

är eleverna och retoriken. Framställningen av vad (mål) som ska undervisas kan inte påverkas 

av eleverna. 

 
(Figur 1, Hopmann 1997. Den bildningsteoretiska triangeln) 

Interaktion (kateketik) 

Med momentet interaktion menas en kommunikativ didaktik där en levande växelverkan 

mellan lärare, elev och innehåll betonas och ska driva undervisningen framåt där kunskap för 

båda parterna ökar successivt. I detta synsätt så är både lärare och elev vinnare då båda 

parterna bildar ny kunskap i samspelet med varandra. Läraren utvecklar sin metodik och 

kunskap om innehållet genom att kommunicera med eleven där en anpassning sker utifrån 

elevens feedback. Ny kunskap kan uppstå hos läraren då hen kan bli tvungen att se innehållet 
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ur olika perspektiv för att kunna nå fram till eleven. I samverkan med läraren skapar eleven ny 

förståelse över innehållet samt lär sig konsten att lära. Interaktionsdelen i den didaktiska 

triangeln belyser alltså elevens förståelse och förhållandet mellan eleven och läraren 

(Hopmann 1997, s. 203). 

Framställning (retorik) 

Framställningsdelen kan uppfattas som en motsats till interaktionen på grund av att fokus 

läggs på vad läraren ska framställa. Läraren är skyldig att följa det statliga upplägget av 

läroplan som existerar i Sverige och detta avgör målen för undervisningsinnehållet. Lärare tar 

även del av kommunala satsningar som bidrar till en ökad lärarkompetens som på sikt ska 

leda till en förbättring av elevers resultat av det centrala innehållet. En tänkbar konsekvens av 

att lägga fokus på vad som ska läras ut är att metodiken, hur undervisningen ska utformas, blir 

underordnad (Hopmann 1997, ss. 204-205). 

Erfarenhet (metodik) 

Momentet erfarenhet grundar sig i grundpelaren metodik där en utmaning för läraren ligger i 

att skapa en egen förståelse av ämnet och skapa ett arbetssätt som följer 

undervisningsverksamhetens styrdokument. Lärarens metodik påverkas av hens erfarenhet av 

innehållet och läraren ska även beakta och forma metodiken utifrån elevens erfarenhet av 

innehållet. Hur undervisningsinnehållet presenteras påverkas alltså av elevernas tidigare 

erfarenheter och innehållet bör framställas i ett kunskaps-, vardags- och skolsammanhang. 

Lärares utmaning ligger i att utforma en egen förståelse av innehållet som står i ständig 

relation med utbildningsverksamhetens mål (Hopmann 1997, ss. 205, 208). 

Hermeneutisk ansats 

Ett av hermeneutikens bidrag till vetenskapsteorin är att en tolkning oftast sker utifrån en 

förförståelse. Om vi inte har någon tidigare kunskap om det fenomen som vi vill förstå har vi 

mindre möjlighet till att förstå det. Förförståelse gör det möjligt för oss att ställa meningsfulla 

frågor om fenomenet och finna de perspektiv som kan förklara fenomenet. Det finns dock en 

fara med att ha en förförståelse då den kan styra och vinkla själva tolkningsprocessen. En 

förförståelse är dock en nödvändighet för att förståelse av fenomenet överhuvudtaget ska 

kunna uppnås. Hans Georg Gadamer (1900-2002) förklarade att vi endast kan förstå det 

förgångna genom att relatera det till nuet.  Som tidigare nämnts ligger en forskningsöversikt 

till grund för detta examensarbete. Därmed finns en förförståelse om formativ bedömning och 

feedback som har påverkat studiens syfte, frågeställningar och analysarbete. Ur 

hermeneutikens perspektiv kan detta arbete ses som en horisontsammansmältning mellan de 

erfarenheter vi vunnit i vår forskningsöversikt och de förväntningar och frågeställningar som 

presenterar sig i denna studie (Vikström 2005, ss. 13, 17). 
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METOD 
Studien är en kvalitativ undersökning där intervjuer användes som verktyg för datainsamling. 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis studiens val av metod. Sedan följer en presentation 

av deltagare och urval. Därefter redovisas metod för datainsamling följt av genomförandet 

och etiska ställningstaganden. Avslutningsvis följer en presentation av dataanalys. 

Kvalitativ metod 

Patel och Davidson (2003, s. 118) belyser att syftet med en kvalitativ undersökning är att 

skaffa en djupare kunskap än den övergripande kunskap som ofta utvinns från kvantitativa 

metoder. Vidare hävdar Patel och Davidson (2003) att varje forskningsproblem inom 

kvalitativa undersökningar kräver sin unika variant av metod. Valet av metod baserades dels 

på tidigare kunskap men även på praktiska omständigheter som studiens genomförbarhet i 

relation till tidsramar. En kvantitativ metod valdes bort då den kvalitativa metoden var ett 

lämpligare verktyg för sådant som är mångtydigt och subjektivt till exempel upplevelser 

(Wallén 1996, s. 73). Även Denscombe (2016, s. 265) menar att intervjuer ger bäst utdelning 

när det gäller småskaliga forskningsprojekt som vill undersöka komplexa eller subtila 

fenomen som till exempel åsikter, uppfattningar och kunskaper baserade på erfarenhet eller 

position. Ytterligare en anledning till att en kvantitativ metod valdes bort var att studiens syfte 

och frågeställningar riktades mot lärare. Med detta i åtanke såg vi svårigheter med att få ett 

tillräckligt högt deltagarantal för att kunna genomföra en försvarbar kvantitativ undersökning. 

Deltagare och urval 

I vår urvalsram av deltagare tillfrågades verksamma lärare inom ämnet svenska eftersom 

studiens ämne behandlar läsförståelse. Även handledare på våra VFU-platser 

(verksamhetsförlagd utbildning) tillfrågades. Således använder vi ett subjektivt urval där 

deltagarna har blivit handplockade specifikt för deras relevans och erfarenhet av det ämne 

som studien undersöker. 

 

Högskolan i Borås har ett mentorsprogram som innefattar att verksamma lärare kontinuerligt 

handleder grupper av studenter under utbildningens gång. Ursprungligen sökte vi efter 

deltagare som inte var alltför geografiskt utspridda. Detta visade sig problematiskt för en av 

oss intervjuare vilket ledde till att vi kompletterade urvalet med våra mentorer som inte var 

belägna i närområdet. Båda intervjuarnas mentorer tillfrågades varav båda två deltog. En av 

oss intervjuare hade en deltidstjänst på sin VFU-plats vilket innebar att kollegor och 

handledare i det arbetslaget hade en starkare koppling till intervjuaren. Samtliga deltagare 

hade därmed någon koppling till oss intervjuare (Denscombe 2016, s. 265). Av elva 

tillfrågade lärare medverkade fem stycken varav fyra hade en koppling till den ene 

intervjuaren och en hade koppling till den andre. Samtliga deltagare arbetade i små till 

mellanstora kommuner. Tre av deltagarna arbetade i samma mellanstora kommun medan de 

två andra arbetade i två mindre, separata kommuner. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna som genomfördes var individuella semistrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide (se bilaga 1). Jacobsen (2017, s. 100) belyser att en förstrukturering av 

intervjuer kan ses som en sluten form av datainsamling. Vidare beskriver han motargument 

till detta då data från intervjuer utan någon form av struktur kan bli nästan omöjliga att 

analysera. Jacobsen (2017) menar att intervjuer inte bör vara så slutet strukturerade att de i 

förväg söker färdiga svar men de bör inte heller vara så öppet strukturerade att det helt saknas 

en plan för vad intervjun ska innehålla. Med detta i åtanke skapades en semistrukturerad 
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intervjuguide med frågor som baserades på studiens forskningsfrågor. Syftet med 

intervjuguiden var att säkerställa att intervjun tog upp de viktiga teman som studien 

behandlade och samtidigt göra det möjligt för respondenten att själv ta upp egna teman. 

Intervjuguiden fungerade således som en riktlinje och utgångspunkt för intervjuerna kring 

feedback. 

Genomförande av intervjuer 

Tre av intervjuerna var personliga, det vill säga att de var ett möte mellan en intervjuare och 

en respondent. Anledningen till detta är att personliga intervjuer är lätta att arrangera samt att 

uppfattningar och synpunkter härstammar från en källa, vilket förenklar processen vid 

dataanalys. Genom att ha personliga intervjuer får vi fram den enskilde individens inställning 

och uppfattning utan att beakta den sociala kontexten. Individuella intervjuer fungerar väl för 

att få fram en individs tolkning av ett eller flera fenomen (Denscombe 2016, s. 267). Genom 

individens tolkning av fenomenet får vi en klarhet i individens förståelse och uppfattning av 

fenomenet (Jacobsen 2017, ss. 98-99). De tre personliga intervjuerna spelades in med hjälp av 

en telefons inspelningsapplikation. De två andra intervjuerna genomfördes via telefon och 

spelades in med en applikation för inspelning av telefonsamtal. Anledningen till att dessa två 

intervjuer genomfördes via telefon var att deltagarna var geografiskt utspridda samt att tid och 

kostnader för resor var en avgörande faktor för genomförandet. 

 

Innan genomförandet av intervjuerna skapades två missivbrev (se bilagor 2 & 3), ett till rektor 

och ett till lärare. Missivbreven skickades ut i två steg. Det första var till skolornas rektorer 

för att få ett godkännande att genomföra intervjuer med skolans lärarkår. Efter rektorers 

godkännande skickades det andra missivbrevet ut till de utvalda lärarna. Enligt Denscombe 

(2016, s. 235) ska godkännande erhållas innan datainsamlingen kan påbörjas. 

 

Intervjuer som utfördes ansikte mot ansikte genomfördes på deltagarnas arbetsplats. Jakobsen 

(2017, ss. 104) belyser vikten av att en tillitsrelation mellan respondent och intervjuare är 

nödvändigt för att uppnå ett öppet informationsutbyte. I studiens samtliga intervjuer fanns det 

en tidigare relation mellan intervjuare och respondenterna vilket innebar att en tillitsrelation 

redan var etablerad. Det var viktigt att hitta en plats där intervjun kunde genomföras ostört 

och där störande ljud inte kunde påverka respondenten eller inspelningen. Två av intervjuerna 

genomfördes i skolans konferensrum och en av dem i lärarens klassrum då eleverna befann 

sig på en annan lektion. Skolans lokaler valdes även med studiens ämne i åtanke. Jacobsen 

(2017, s. 102) belyser att respondenten kan känna sig mer bekväm i en naturlig miljö som 

även har koppling till intervjuns ämne. 

 

Det är viktigt att intervjuns första fråga är lätt för respondenten att svara på. En inledande lätt 

fråga ger respondenten möjlighet att slappna av. Därför inleddes intervjuerna med 

bakgrundsfrågor om deltagarna. Intervjuernas genomförande utgick från Denscombes (2016, 

ss. 273-275) och Jacobsens (2017, ss. 103-105) intervjufärdigheter som innefattar att ha fokus 

och uppmärksamhet, lyhördhet för respondenternas känslor, ett fördelaktigt användande av 

tystnad under intervjun, en förmåga att följa upp sidospår samt en förmåga att kontrollera och 

styra intervjun i den önskvärda riktningen. 

Forskningsetik 

Forskningsetik är en grundläggande del i all god forskning. I de fallen då känsliga uppgifter 

ska behandlas ska forskaren få sin undersökning godkänd av en etikprövningsnämnd innan 

datainsamling får ske. Nämnden består av kvalificerade experter som ska säkerställa att 

undersökningens design omfattar åtgärder som är lämpliga för att skydda 
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undersökningsdeltagarnas intressen. När en undersökning sker som en del i en akademisk 

utbildning är det normalt att låta en etisk kommitté eller en handledare på universitetet 

granska planeringen av datainsamlingen innan undersökningen kan börja. Inför vår 

datainsamling fick vår handledare ta del av våra missivbrev till rektorer och lärare som skulle 

godkännas innan datainsamlingen fick påbörjas (Denscombe 2016, ss. 423-424). 

Forskningsetiska principer 

Missivbreven utformades utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer för 

att informera de tillfrågade deltagarna om vilka forskningsetiska principer som studien följer. 

De fyra principerna är: 

 

Informationskravet; deltagarna har blivit informerade om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. Deltagarna har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

till att avbryta sin medverkan när de vill. Uppgifter som insamlas kommer endast att användas 

till forskning. 

 

Samtyckeskravet; deltagarna i undersökningen har rätten att bestämma över sin egen 

medverkan. Deltagarna har rätt till att avbryta intervjun när de vill och på vilka villkor som de 

deltar.  Vår undersökning krävde ett inledande samtycke från företrädare för uppgiftslämnare. 

Vilket innebar att ett godkännande från rektor var nödvändigt för att genomföra intervjuerna 

på skolan. Därefter behövde vi även ett godkännande från deltagarna för att genomföra 

intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet; Uppgifter om respondenten ska ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. 

I vår avrapportering har vi kodat om de olika deltagarna för att omöjliggöra det för 

utomstående att kunna identifiera enskilda deltagare. 

 

Nyttjandekravet; Uppgifter insamlade av enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Detta innebär att de insamlade uppgifterna ej får användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

Missivbreven ska innehålla forskarens identitet då deltagaren har rätt till att veta vem som 

skall genomföra undersökningen samt tillräckligt med detaljer för att kunna kontakta 

forskaren vid eventuella frågor (Denscombe 2016, s. 436). 

Datasäkerhet 

Vår undersökning faller under småskalig forskning som oftast bedrivs som en del av en 

universitetsutbildning. I de data som har insamlats går det inte att identifiera individer och 

data kan därmed inte betraktas som ”personlig”. Personliga detaljer som namn, adress, 

telefonnummer och e-postadress förekommer inte i vår lagrade data vilket gör att deltagarna 

kan betraktas som anonymiserade (Denscombe 2016, ss. 438-439). 

Dataanalys 

Samtliga intervjuer transkriberades växelvis av skribenterna där en lyssnade, spelade upp och 

pausade inspelningarna medan den andre skrev på dator. Detta gjordes för att effektivisera 

processen då transkribering kan vara uttröttande och tidskrävande. Intervjuerna 

transkriberades inte ordagrant utan korta, bekräftande ord och hummanden från intervjuaren 

och respondenten togs bort för att underlätta kodningsprocessen. Intervjuerna transkriberades 

i sin helhet för att inte missa underförstådda innebörder. Transkriberingsprocessen är en 
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väsentlig del av intervjumetoden där intervjuaren kommer i närkontakt med data. Forskaren 

får dessutom ett enklare analysarbete när data har transkriberats jämfört med att lyssna på 

ljudupptagningarna (Denscombe 2016, ss. 384-385). 

 

Den bildningsteoretiska didaktiken användes i samspel med den hermeneutiska ansatsen för 

att analysera och tolka lärarnas utsagor. Lärarnas utsagor om feedback tolkades och 

placerades in i en tabell utifrån aspekterna framställning, erfarenhet och interaktion samt 

lärarperspektiv, elevperspektiv och innehållsperspektiv. De förstnämnda tre aspekterna 

användes även vid presentation av resultat och analys. 

 

Hermeneutiken användes i studiens dataanalys för att kunna vetenskapligt tolka deltagarnas 

utsagor om deras uppfattning, erfarenheter och användning av feedback i 

läsförståelseundervisning. Som tolkare av data rörde vi oss från helhet till del och från del till 

helhet i tolkningsprocessen. Man kan se processen som en spiral där kunskapen förändras i en 

dynamisk växelverkan mellan förståelsen av fenomenets helhet och förståelsen av dess olika 

delar. Helheten påverkar delen och delen påverkar helheten. 

 

Vid hermeneutisk tolkning av text eftersträvas både ett inomtextligt och utomtextligt moment. 

I det inomtextliga momentet tolkas textens delar som meningen, stycket, kapitlet med textens 

helhet - hela verket. Textens helhet tolkas genom de olika delarna och textens delar tolkas 

genom helheten. Vid bearbetning av data följde vi som tolkare denna process genom att 

inledningsvis genomföra en individuell öppen läsning där vi försökte vara utan förförståelse 

(se bilaga 4). I nästa steg implementerade vi även det utomtextliga momentet. Det 

utomtextliga momentet innebär att texten måste tolkas mot något som inte finns skrivet i den, 

alltså de indirekta uttryck och verklighetsuppfattningar som förmedlas. I denna process kan 

det vara väsentligt att använda kunskaper som ligger utanför texten, alltså att applicera sin 

förförståelse för att kunna tolka till exempel sociala och kulturella sammanhang (Ödman 

2017, s. 81). Fortsättningsvis genomfördes en individuell kodning av de utsagor som ansågs 

passa in i den bildningsteoretiska didaktikens aspekter innehåll, lärare och elev samt 

erfarenhet, framställning och interaktion. En tabell (se bilaga 5) skapades och utsagorna 

tolkades och placerades in efter delarna från den bildningsteoretiska teorin. Ödman (2017, ss. 

63-64) belyser vikten av teorier som ett medel för att kontrollera det egna tolkningsarbetet. 

Tabellen skapades för att hålla vår tolkning inom ramarna för den bildningsteoretiska 

didaktiken och är även utgångspunkt i resultat- och analysavsnittet. 

 

I nästa steg inleddes den gemensamma delen av dataanalysen. I denna del jämförde vi våra 

individuella tabeller med varandra. Vi uppmärksammade likheter och skillnader samt 

sorterade bort information som inte ansågs vara relevant för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vi diskuterade och motiverade våra enskilda kategoriseringsval av 

utsagorna. I denna process utvecklades bådas förståelse av utsagorna då vi fick ta del av 

varandras tolkningar och perspektiv. Detta skapade nya gemensamma tabeller som bestod av 

de utsagor som ansågs vara mest relevanta. Dessa tabeller skapade därmed en ny helhet och 

förståelse av de utdragna utsagorna. De färdigställda tabellerna bildade en helhetsbild som 

kunde ställas mot tidigare forskning. 

 

Efter en första analys av resultaten hade en preliminär förståelse skapats. Med denna nya 

förståelse återgick vi till dataanalysprocessen för att titta på det transkriberade materialet igen. 

Detta gjordes för att uppmärksamma ifall nya mönster skulle uppenbara sig i data alternativt 

vidare styrka de resultat och tolkningar som etablerats. Resultaten i denna studie har därför 
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presenterats i två steg där denna andra resultatanalys presenteras under ”Ny fördjupad 

resultatanalys”. 

Validitet och reliabilitet 

Vår tidigare förståelse inom ämnet kan bidra med en ökad trovärdighet för de resultat som 

framförs i vår studie (Kvale 2014, ss. 297). Rimligheten i de data respondenterna framställde 

torde vara god då respondenterna är mycket erfarna och har kunskap om det ämnet som 

diskuterades. Eftersom samtliga respondenter arbetade som lärare och undervisade i ämnet 

svenska befann de sig i en position där deras kompetens bidrog till välgrundade kommentarer. 

Det är värt att nämna att vad människor säger, inte alltid stämmer överens med vad de gör. 

Vad människor påstår att de gör samt föredrar och tänker, avspeglar inte automatiskt vad de 

gör i praktiken (Denscombe 2016, ss. 286-289). 

 

Det går inte att reproducera resultaten från studien då intervjuer är situationsbundna. I studien 

har vi använt semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi som intervjuare vid vissa 

tillfällen ställde följdfrågor eller formulerade samma fråga på olika sätt samt att olikheter i 

intervjustrategier uppstod mellan oss som intervjuare. Intervjuernas reliabilitet påverkas 

således av valet av intervjustruktur. Det är dock värt att notera att ett för stort fokus på 

studiens reliabilitet kan motverka kreativitet och variationsrikedom (Kvale 2014, ss. 295). 
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RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan följer en redovisning av studiens resultat. Resultaten presenteras utifrån 

underrubrikerna framställning, erfarenhet och interaktion. Resultaten ställs även i relation till 

tidigare forskning. Citaten som presenteras har valts utifrån deras relevans för studiens syfte 

och forskningsfrågor. Resultatens tyngd ligger framför allt i erfarenhet- och interaktionsdelen 

av den didaktiska triangeln vilket kan härledas till studiens syfte och forskningsfrågor som har 

fokus på lärarens syn och erfarenheter av formativ bedömning och feedback i 

läsförståelseundervisning. Figur 2 illusterar det ramverk som tolkningsprocessen har utgått 

från. Samtliga delar samspelar med varandra med undantaget av framställning och elev. 

Eleven kan inte påverka de riktlinjer som läraren tar del av i styrdokument.  

 

 
Figur 2, en förenklad version av Hopmanns bildningsteoretiska triangeln (1997) utan de tre grundpelarna retorik, 

metodik och kateketik. 

Framställning 

Resultaten analyseras i följande avsnitt med avseende på framställning, där fokus ligger på 

vilka riktlinjer (styrdokument och fortbildning) som ligger till grund för lärarens framställning 

av undervisningen. 

Målstyrd undervisning 

De lärare i studien som har deltagit i en fortbildning om formativ bedömning betonar vikten 

av att eleven ska veta vart den ska. De kopplar formativ bedömning till måluppfyllelse. Vad 

som framgår är att fortbildningen har varit koncentrerad på vad eleverna ska uppnå med hjälp 

av formativ bedömning och feedback. Utifrån lärarnas utsagor visar det sig att 

fortbildningarna i huvudsak har behandlat feedback som en av delarna i formativ bedömning 

och inte uppmärksammat alla nyanser som feedback innefattar. Fortbildningarna har inte 

heller bidragit med några praktiska inslag för hur feedback kan användas i en specifik 

ämneskontext. 
 

… man jobbar med feedback eller formativ undervisning där man återkopplar till eleverna så 

mycket som möjligt, man försöker formulera så tydliga mål som man kan genom 

undervisningen… /L4 
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Det är när man tillsammans med eleven, jag och eleven har kommunikation om målen och 

bedömningarna successivt i ett arbete. /L3 

 

Studier från Hattie och Timperley (2007) och Shute (2008) beskriver vikten av att feedback 

ska minska avståndet mellan en elevs prestation och lärande mål som oftast är kopplat till det 

centrala innehållet i styrdokumenten. Med detta synsätt riskerar man att lägga övervägande 

fokus på måluppfyllelse där feedback används som ett verktyg för att producera bra resultat. 

Voerman m.fl. (2014, ss. 95-96) förklarar att i en klassrumskontext där övervägande fokus 

ligger på feedback och måluppfyllelse riskerar lärares feedback att endast behandla vad som 

saknas i elevers prestationer, vilket kan leda till en negativ påverkan på elevers 

självförtroende och motivation. Med detta synsätt riskerar man att använda feedback som en 

strategi för att endast uppnå målen och därmed blir elevens självständighet och lärande 

underordnad. De förklarar vidare att en progressionsfeedback, där syftet är att se tillbaka på 

var eleven befann sig och var den befinner sig nu, är att föredra då läraren uppmärksammar 

elevernas progression vilket kan få eleverna att känna sig kompetenta och optimistiska inför 

framtida uppgifter. 

Vetenskapligt eller trend? 

Utsagorna påvisade att formativ bedömning och feedback är något som har varit i ropet de 

senaste åren med en koppling till LGR 11. Utsagorna har ingen tydlig förankring till att 

feedback och formativ bedömning har vuxit fram från forskning utan det beskrivs som en 

populär trend. 

 
det kom ju med LGR 11 det här, den nya läroplanen eller ny, den är inte så ny längre men då kom 

det verkligen på sitt bett det här med respons och feedback. /L3 

 

nu är det så länge sedan jag gick utbildningen, 1998 till 2002, och då var det liksom inte i ropet. 

Det var inte modernt då att prata om formativ bedömning, sen har ju det kommit de senaste åren 

väldigt starkt med BFL-utbildningar som vi har läst. /L2 

 

Hirsh och Lindberg (2015, ss. 44-45) belyser att en brist på fördjupad förståelse av 

metoder för formativ bedömning kan leda till att lärare använder metoder utan någon 

koppling till den ursprungliga forskningen. Vidare menar de att det inte räcker att lärare 

inkluderas i förändringar som fortbildningar, utan att även skolledare och beslutsfattare 

måste utbildas för att formativ bedömning ska få genomslag i den svenska skolan. 

Erfarenhet 

I följande avsnitt analyseras de utsagor som berör elevens och lärarens samspel med 

innehållet. Elevernas erfarenhet av innehållet påverkar deras förståelse och därmed även 

lärarens metodik. Samtidigt influeras läraren av sin tidigare erfarenhet av innehållet vilket i 

sin tur påverkar lärarens val av undervisningsmetodik. 

Timing och nivåanpassad feedback 

Ett mönster som vi uppmärksammade i utsagorna var att lärarna uppfattade feedback som en 

färskvara då samtliga lärare ansåg att feedback ska ges i anslutning till 

undervisningsmomentet.  

 
Ju tätare och ju snabbare feedbacken kommer desto bättre är den ju, alltså den ska ju helst vara 

omedelbar för att den ska vara riktigt, riktigt effektiv… /L4 
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… sen som sämsta alternativ blir ju den skriftliga responsen tycker jag, och det handlar mycket om 

det här med tidsglappet som blir mellan att du har gjort uppgiften, ofta behöver ju eleverna alltså 

hamna i uppgiften igen om man ger respons vid ett lite senare tillfälle. /L2 

 

Feedbacken uppfattas fungera som bäst när eleverna fortfarande befinner sig i uppgiften där 

endast små kontinuerliga tillrättavisningar krävs för att eleverna ska utvecklas vidare. 

Thompson och Wiliam (2008, s. 6) påpekar, för att feedback ska bli formativ, behöver den 

komma i kontinuerliga korta cykler. Vidare visar utsagorna att en fördröjd genomarbetad 

feedback måste återuppta eller bygga vidare på ett arbete för att eleverna ska känna att 

feedbacken är relevant. Shute (2008, s. 18) uppmärksammar fördelar och nackdelar med 

omedelbar feedback och senarelagd feedback. Hon menar att forskning kring feedbacks 

timing är oregelbunden där både positiva och negativa aspekter kan tilldelas de två olika 

tillvägagångssätten. Hennes slutsats är att huruvida en omedelbar eller senarelagd feedback 

fungerar beror på eleven och kontexten som feedback ges i. 

 

Resultaten visar även på att en lärare anpassar sin metodik utifrån elevens relation till 

innehållet. Elever med svenska som andraspråk får en direkt feedback på en nivåanpassad 

läsförståelseundervisning av denna lärare. 
 

Om jag tänker mina SVA-elever då, de får vara med och lyssna om jag har någon 

helklassdiskussion om läsförståelse för jag tror att man kan lära sig mycket även om man kanske 

inte fattar allt. Min feedback till mina SVA-elevers läsning och den formativa bedömningen det är 

mer "på raderna- förståelse", "när började skolan?", "vad fick de till lunch?" den nivån ligger de på 

då. Så det är det jag menar med feedbacken, den kan ligga på så otroligt många nivåer. /L3 

 

Brookhart (2008, ss. 99-103) och Shute (2008, s. 19) förklarar att en omedelbar feedback, som 

innehåller mer information än endast om eleven har gjort rätt eller fel, är att föredra för 

svagpresterande elever. Kommentarerna bör vara specifika för prestationen för den aktuella 

uppgiften där man relaterar till de mål som ska uppfyllas. Om kommentarerna riktas mot 

personen finns risken att en negativ självbild förstärks. Lundahl (2011, s.73) belyser vikten av 

att lärare behöver kunskaper om hur olika typer av bedömningar kan påverka olika typer av 

elever. 

 

Citaten nedan belyser att läraren anser att det är lättare att ge direkt feedback inom 

matematiken. Samtidigt föredrar läraren att ge en skriftlig respons i svenskämnet vilket 

troligtvis kan kopplas till hens kunskaper inom ämnena. Läraren behöver en säkerhet och bred 

kunskap inom ämnet för att snabbt kunna bedöma var eleven befinner sig i sin förståelse och 

på ett flexibelt sätt därefter ge direkt feedback. 

 
… ja, sen i matte är det nästan lättare att ge direkt feedback, tycker jag, för där går man oftast 

runt… /L5 

 

… jag har lättare att ge skriftlig respons på svenskan än i matten. /L5 

Olika typer av feedback 

Läraren i följande citat förmedlar att feedback kan ges på flera olika sätt till exempel 

skriftligt, muntligt, individuellt och i större grupper. Feedback kan dock endast ges efter ett 

agerande av eleven. Läraren förklarar vidare att det finns olika aspekter av ett agerande som 

läraren kan ge feedback på. 

 
Feedback det kan man ju ge på så många olika sätt, liksom man ger ju eleverna någon form av 

respons på sitt arbete, på sin insats, sitt resultat. /L2 
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Lundahl (2011, s. 55) styrker lärarens utsaga då han förklarar att feedback fungerar effektivt 

när den riktar sig mot uppgiften som ska utföras och hur uppgiften kan utföras mer effektivt. 

Lärarens utsaga kan tolkas som ett användande av feed back där läraren informerar eleven om 

deras arbetsuppgift och arbetsprocess relaterat till måluppfyllelse. Hattie och Timperley 

(2007, ss. 81-82, 87) definierar feedback som information given av en förmedlare (till 

exempel en lärare, bok, förälder eller genom självreflektion och erfarenhet) kring aspekter av 

ens utförande eller förståelse. Feedback är därmed en ”konsekvens” av en prestation. Enligt 

Hattie och Timperley (2007) kan lärare ge elever tre typer av feedback, feed up (vart är jag på 

väg?), feed back (hur går det för mig?), feed forward (vad är nästa steg i min utveckling?). 

Dessa typer av feedback kan appliceras på arbetsuppgiften, arbetsprocessen, elevens 

metakognition och på eleven som person. Den sista nivån handlar om personlig feedback där 

feedback oftast ges som beröm utan en förankring i arbetsuppgiften. Beröm appliceras oftast 

på eleven som person och anses vara den form av feedback som har minst effekt. 

Interaktion 

Interaktion är en växelverkan som sker mellan elev och lärare där båda interagerar med 

innehållet. Aspekter för en lyckad interaktion mellan lärare och elev kan vara 

klassrumsmiljön, elevers erfarenhet av innehållet samt relationen mellan lärare och elev och 

elever emellan. I interaktionen skapas även möjligheter för läraren att förbättra sin metodik. 

Klassrumsklimatet 

En utsaga visade lärarens erfarenhet av att ge muntlig feedback i en helklass där läraren 

betonar att det snarare är klassrumsklimatet än själva kvalitén på den muntliga feedbacken 

som bestämmer hur effektiv feedbacken blir. 

 
… man lär sig utifrån elevgruppen vad som funkar. Här inne kan jag ha en muntlig respons, när 

jag jobbade på en annan skola hade jag inte kunnat ha det för där var det ett helt annat 

klassrumsklimat… /L5 

 

Det som fungerar i en elevgrupp behöver inte fungera med en annan. Svanes och Skagen 

(2016, s. 346) beskriver att utifrån ett didaktiskt perspektiv ligger ansvaret och arbetet för 

inlärning hos eleven medan läraren väljer metodik som presenterar ämnesinnehållet. Eleven 

gör en tolkning av lärarens presentationsinnehåll, denna tolkning överensstämmer dock inte 

alltid med vad läraren vill lära ut. En tänkbar tolkning av lärarens utsaga är att läraren 

anpassade typen av feedback till elevgruppen vid byte av elevgrupp. Svanes och Skagen 

(2016, s. 346) varnar för att en övertro på effekten av generell feedback eftersom elevens 

uppfattning av feedback är oförutsägbar. Vidare menar de att huruvida en elev lär sig av 

feedback eller inte beror på fler omständigheter än endast feedbackens kvalité. De betonar 

även att klassrumsklimatet påverkar elevernas inlärning vilket även styrks av den citerade 

lärarens erfarenhet. 

Feedback som integrerad del i undervisning 

I den bildningsdidaktiska teorin beskrivs interaktion som en kommunikativ didaktik där en 

levande växelverkan mellan lärare, elev och innehåll betonas och ska driva undervisningen 

framåt där kunskap för båda parterna ökar successivt. I en av intervjuerna framhölls 

betydelsen av samspelet och relationen mellan lärare och elev: 

 
... hela lektionerna handlar om att på ett eller annat sätt att bygga upp möjligheter att tillägna sig 

kunskaper så gott man kan och för att det ska vara möjligt, både för eleverna och för mig, så måste 

det vara en slags överenskommelse…  /L4 
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Läraren ser feedback som en integrerad del av undervisning då de båda delarna bygger på 

varandra. I och med detta menar läraren att undervisning och feedback vilar på ett samspel 

mellan lärare och elev där målen fungerar som en överenskommelse mellan de båda parterna. 

Feedback mellan elever 

Läraren i följande citat anser att feedback som ges i helklass har sina positiva aspekter då 

eleverna får en sorts feedback genom att lyssna på varandras utsagor och därmed kan utveckla 

en förståelse för att man kan uppleva saker olika. Interaktionen sker därmed mellan eleverna 

med stöd från läraren. 

 
… det är bra med feedback i storgrupp också i läsförståelse. Det blir väldigt intressanta 

diskussioner för man upplever olika. Så det gör egentligen ingenting, på ett sätt kan jag tycka att 

storgrupp ger mycket också (jämfört med feedback i mindre grupper) för då får de ju höra sina 

kompisars tankar och jag tycker att det är en hjälp. /L3 

 

Lundahl (2011, s. 135) beskriver att genom att förstärka individuella utsagor och 

problematisera dem i grupp, kan lärare inspirera elever till att ställa frågor, presentera fakta, 

fatta beslut eller kritiskt granska fakta. Lärare och elever driver undervisningen framåt genom 

att lyssna och vidareutveckla påståenden och argument där samtliga i klassen tar del av och 

skapar en ny förståelse. 

 
… om de gör något muntligt till exempel där de har förberett sig för att berätta något för en 

kompis, så kör vi med det här two stars and a wish som är en slags feedback som är omedelbar och 

där tror jag också att den kan ge snabb inlärning om den är konstruktiv… /L4 

 

Citatet ovan illustrerar hur läraren använder eleverna som aktiva läranderesurser genom att de 

ger varandra omedelbar feedback. Läraren menar även att den feedbacken som ges bör vara 

konstruktiv. Hattie och Timperley (2007, s. 104) förklarar att när lärare aktiverar elever som 

läranderesurser behöver det finnas ett klassrumsklimat som främjar kamrat- och 

självbedömning och tillåter elever att lära från sina misstag. Det finns positiva aspekter med 

kamratbedömning så länge feedbacken som ges är konstruktiv och knuten till uppgiften. En 

feedback utan koppling till uppgiften riskerar att uppfattas som riktad till person och kan 

därmed påverka mottagarens självförtroende negativt. 

Feedback riktad mot personen 

I följande citat upplever läraren en problematik med att ge konstruktiv feedback på en svagare 

prestation, därför fokuserar läraren på att ge en feedback som inte skadar elevens motivation 

och självkänsla. Läraren anser även att positiv feedback är betydligt lättare att ge än negativ, 

och synliggör därmed att konstruktiv feedback kan uppfattas som något negativt. 

 
Att vi är ju såhär lite rädda för att ta upp hur det egentligen är, kanske inte rädda men det är mer 

omtänksamhet att man har väldigt svårt att vara den där riktigt ärliga för man är ju rädd då att den 

här personen ska ta ett steg tillbaka istället. /L1 

 

Hattie och Timperley (2007, s. 96) belyser att feedback ibland kan vara kontraproduktivt, 

speciellt när feedback på uppgifter kombineras med en feedback som riktar sig mot eleven 

(eller eleven uppfattar som personlig). Det viktiga är att utforma feedback på ett sätt så att den 

inte får en negativ påverkan på elevernas självuppfattning. Vidare förklarar de också att 

beröm inte har någon tydlig effekt på elevers lärande då beröm oftast inte innehåller 

information som är formativ utan är statisk och riktas till personen. Det är viktigt att feedback 

i form av beröm ges på elevens insats kopplat till uppgiften för att ge positiv effekt. 
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Ny fördjupad resultatanalys 

Vid omläsning av transkriptioner blir det mer tydligt för oss att många lärare betonar vikten 

av relationen mellan lärare och elev och lärare och elevgrupp. En lärare förklarar vikten av att 

lära känna sina elever för att kunna ge rätt typ av feedback. Läraren menar att en feedback kan 

bli kontraproduktiv om relationen mellan elev och lärare är svag. 

 
… mot den personen kan jag vara mer ärlig för den klarar det, men om det är en person som man 

inte lärt känna lika väl måste man verkligen förklara hur de ska göra. /L1 

 

Fortsättningsvis uppmärksammar nedanstående citat att valet av feedback är individuellt 

baserat. Det är alltså inte säkert att samma typ av feedback fungerar på två olika elever. 

Läraren uppvisar en medvetenhet om att feedback kan tolkas olika beroende på mottagare. 

 
Att vi är ju såhär lite rädda för att ta upp hur det egentligen är, kanske inte rädda men det är mer 

omtänksamhet att man har väldigt svårt att vara den där riktigt ärliga för man är ju rädd då att den 

här personen ska ta ett steg tillbaka istället. Och det är ju där osäkerheten ligger. Gynnar det den 

här personen eller inte? Och det är ju också väldigt individuellt, naturligtvis och man måste ju lära 

känna eleverna. /L1 

 

Läraren i följande citat har ett synsätt som innefattar att kunskap bygger på en växelverkan 

mellan lärare och elev där feedback är en integrerad och central del av undervisningen. 

Feedback är organisk och inte statisk. Vanligtvis ses feedback som något som ges från lärare 

till elev men enligt lärarens utsaga rör sig feedback från lärare till elev samt från elev till 

lärare. Utifrån denna växelverkan kan undervisningen och val av feedback formas. 

 
Alltså feedback är ju att bekräfta eleverna i deras frågor och deras utveckling. Man försöker starta 

upp en aktivitet och så ser man hur det faller ut och då får jag liksom feedback hela tiden liksom 

funkar detta, är det så som jag har tänkt att det ska gå till, behöver jag justera någonting, har de 

frågor? Kan jag besvara på dessa? Liksom är de intresserade, är de frågor som ställs för att de inte 

vet vad de ska göra eller är det frågor som ställs för att de vill veta mer. Alltså i en 

undervisningssituation så är det ju ett samarbete på väg mot ökad kunskap där man då är den som 

startar upp och håller i den fast utan feedback och samarbete blir det ingen undervisning. Sen så 

specifikt att tala om alltså det är mycket svårare. /L4 

 

Utifrån dessa utsagor kan det konstateras att huruvida feedback fungerar eller inte beror på 

interaktionen mellan elev och lärare. Svanes och Skagen (2016, s. 341) förklarar att 

undervisning och inlärning i princip är två självständiga processer där själva inlärningen 

ligger utanför lärarens kontroll. Det är i slutändan eleven som tolkar lärarens ämnesstoff 

tillsammans med sina tidigare erfarenheter. Inlärning blir därmed en individuell kognitiv 

aktivitet. Utan elevens samarbete spelar det ingen roll hur väl utformad undervisningen är. 

Samtidigt visar Voerman m.fl. (2014) att elevens uppfattning av feedback påverkas av deras 

sociala relationer och emotionella tillstånd. Klassrumklimatet kan därmed påverka hur elever 

tar sig an en uppgift samt hur de uppfattar feedback. 
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Detta avsnitt inleds med att resultaten diskuteras mot bakgrund av studiens övergripande 

syfte, att undersöka lärares feedbackanvändning. Därefter följer en metoddiskussion och 

kapitlet avslutas med att våra slutsatser presenteras i anslutning till varje forskningsfråga. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att förstå hur svenska grundskollärare använder feedback i 

läsförståelseundervisning. Utifrån de resultat som presenterats har vi skapat en förståelse av 

hur lärarna i studien använder feedback för att främja elevers utveckling. I följande avsnitt 

diskuteras studiens resultat i relation till forskning. 

Ämnesövergripande feedback 

Vad som blev tydligt var att fastän frågorna var knutna till feedback inom läsförståelse, 

svarade lärarna oftast på en generell nivå. Svaren var alltså sällan knutna till ett specifikt 

moment inom läsförståelse utan handlade mer övergripligt om hur de använde feedback i sin 

undervisning. Därmed saknar resultaten en tydlig förankring till svenskämnet. En tolkning av 

detta är att feedback kan ses som en integrerad del av undervisning med en generell 

ämnesöverskridande metodik. En andra tolkning av samma aspekt är att lärarnas utsagor 

påvisar en osäkerhet och brist på kunskap för att kunna ge en ämnesspecifik feedback till 

elever inom läsförståelse. Bennett (2011) har belyst denna problematik i sin översikt. Han 

argumenterar för att formativ bedömning och feedback ska få maximal effekt bör läraren ha 

en djupare förståelse i det specifika ämnet som undervisas för att kunna bedöma vad eleven 

inte förstår och vilka verktyg som kan hjälpa eleven till förståelse. Med god ämneskunskap 

kan det bli lättare för en lärare att snabbt bedöma var eleven kunskapsmässigt befinner sig och 

vad eleven inte förstår. Detta bör dock komplementeras med en god ämnesdidaktik som förser 

läraren med metodiska verktyg som ska främja elevers lärande. Samtidigt skiljer sig dessa 

verktyg från varandra beroende på vilket ämne som undervisas, därför behöver de anpassas 

specifikt efter ämneskontexten. 

Måluppfyllelse 

Resultatanalysen visade att lärarfortbildningar övervägande behandlade vad för mål eleverna, 

med hjälp av formativ bedömning och feedback, bör uppnå. Detta kan kopplas till två av de 

tre tidigare nämnda feedbacktyperna; feed up (vart är jag på väg?) och feed back (hur går det 

för mig?). Dessa två feedbacktyper har övervägande fokus på betyg och måluppfyllelse. 

Enligt Voerman m.fl. (2014) tenderar dessa feedbacktyper att kommentera vad som saknas i 

elevens nuvarande kunskap. Detta kan leda till att eleven uppfattar feedbacken som riktad mot 

person och kan därmed få en negativ påverkan på lärandet. Lärare ska enligt skollag bedriva 

en undervisning som har tydlig koppling till styrdokument vilket kan vara en bidragande 

faktor till att lärarnas utsagor om feedback får en naturlig koppling till mål. Bennett (2011, s. 

19) belyser att en positiv påverkan av formativ bedömning kan begränsas av att vara alltför 

djupt förankrat i ett målstyrt system.  En intressant aspekt av vår studies resultat är därmed att 

samtliga lärare talade om feedback i ett målfokuserat sammanhang. Eftersom 

styrdokumentens krav kan påverka lärares sätt att ge feedback, uppstår en motsägelse då 

styrdokumenten även förespråkar ett livslångt lärande. 

 

Feedback, som ska syfta till att främja elevers inlärningsstrategier, har inte alltid en tydlig 

förankring i styrdokumentens mål. Hur vi lär är i högsta grad individuellt och med detta 

synsätt kan feedbackmetoder inte generaliseras. En lärandeprocess med fokus på 
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måluppfyllelse är linjär och kan liknas vid en produktionsprocess. Ett livslångt lärande är till 

skillnad från detta perspektiv en organisk process där lärandet, och inte målet, står i centrum. 

 

Ett synsätt med fokus på måluppfyllelse kan härledas till psykometrin som handlar om 

mätning av kunskap genom exempelvis nationella prov. Detta påverkar lärares sätt att bedöma 

genom att de behöver anpassa sig efter statiska normer. Istället för att läraren använder sin 

professionalitet i bedömning av elevens lärande, styrs läraren av standardiserade prov som i 

slutändan är summativa. En fråga som väcks är, hur formativ är den feedback som ges till 

eleverna när det finns bestämda ramar för lärandet? Den blir eventuellt endast så formativ 

som den kan bli för att uppnå kunskapskraven. 
 

Citatet från Torrence (2012, s. 326) nedan visar på likheter mellan ett målfokuserat synsätt 

och behaviorismen. 

 
The behaviourist tradition (and in some respects the systems theory approach as well) insists that 

we define our objectives, teach to them quite specifically and ensure that teachers and students 

know what counts as achieving the objective, that is, they know what behaviour is required of 

them for successful completion of the task. It tends to imply a very structured, hierarchical, 

‘building block’ approach to curriculum organisation and assessment procedures. 

Torrance (2012) 

 

Torrence (2012) belyser att i en anglosaxisk tradition är det viktigt att lärare tydliggör målen 

att sträva mot och vad som krävs för att uppfylla dem. Traditionen förespråkar en väl 

strukturerad och hierarkisk uppbyggnad av betyg och styrdokument. Som kontrast till det 

anglosaxiska synsättet finns det bildningsteoretiska didaktiska perspektivet där man ser 

kunskap och förståelse som något som bildas i interaktionen mellan lärare och elev, elever 

emellan samt mellan elev och innehåll. Den anglosaxiska traditionen lägger fokus på kvalitén 

i instruktionerna och menar att dessa bidrar till förståelse och kunskap. När kvalité i 

instruktioner anses vara den bidragande faktorn till att utveckla kunskap kan därmed läraren 

tolkas som den viktigaste komponenten i en lärandesituation. Lärarna i vår studie har till 

skillnad från den anglosaxiska traditionen en mer didaktisk syn på hur kunskap utvecklas där 

samspelet mellan lärare och elev står i fokus. 

Individanpassad feedback 

Vi uppmärksammade att lärarna försökte använda en så snabb feedback som möjligt i 

anslutning till undervisningsmomentet då de ansåg att feedbacken fungerade bäst när den var 

som mest relevant. Eftersom en omedelbar feedback föredrogs menade lärarna att en skriftlig 

feedback fungerar som sista valmöjlighet. Brookhart (2008, ss. 99-103) förespråkar att 

omedelbar feedback är att föredra framförallt med svaga elever. Men samtidigt påvisar Mullet 

m.fl. (2014) att så inte alltid är fallet utan det beror på omständigheter. Deras studie visade att 

ingenjörsstudenter hellre ville få omedelbar feedback men deras studie visade samtidigt att 

studenterna utvecklade mer kunskap när feedback gavs vid ett senare tillfälle. 

 

Enligt Voerman m.fl. (2014) har mycket av forskning kring feedback varit baserad på 

kognitiva lärandeperspektiv och att detta har lett till en begränsad förståelse av feedback som 

koncept. Feedback kan många gånger ha positiva effekter på inlärning men även negativa. Det 

som lyfts i Voerman m.fl. (2014) studie är att forskning ofta förbisett den emotionella 

påverkan feedback kan ha på elevernas självbild. Vidare styrker Voerman m.fl. (2014, s. 93) 

vårt tidigare resonemang om att feedback sker i en kommunikativ process där mottagarens 

upplevelse av feedback är influerad av relationen med den som ger feedback. En elev som har 

en bra relation och tillit till sin lärare uppfattar negativ feedback annorlunda än en elev som 
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inte har tillit till sin lärare. Därmed spelar mottagaren en större roll i huruvida en feedback blir 

lyckad eller inte. Wiliam och Leahy (2015, s. 139) belyser att om en lärare inte visar 

engagemang och lust för lärande kan läraren inte förvänta sig att eleverna tar till sig feedback, 

oavsett sort. Ett förtroende i relationen mellan lärare och elev är därför nyckeln för att 

feedback ska fungera. Genom att lära känna eleven kan läraren avgöra när det är lämpligt att 

ge feedback samt vilken typ av feedback som ska ges. 

 

Dagens svenska klassrum präglas ofta av en mångkulturalitet där elever utgår från olika 

förståelsehorisonter. Utmaningen för lärare blir att anpassa sig och sin metodik efter elevernas 

förståelse och erfarenhet av innehållet. Vidare ställs lärare inför utmaningen att även anpassa 

sin feedback och bedömning efter varje individ då elever påverkas och uppfattar feedback och 

bedömning på olika sätt. Medan svagare elever är i behov av en omedelbar och mer utvecklad 

feedback kan starkare elever klara av en mer abstrakt och fördröjd feedback. Burns m.fl. 

(2017) visar även att svagpresterande elever gynnas mer av att få en individuell en-till-en 

feedback jämfört med en individuell feedback i en helklassmiljö. Flera av utsagorna i vår 

studie visade på att lärarna många gånger föredrog att ge feedback i helklass. Vi kan föreställa 

oss att detta fungerar väl i klassrum där elevgruppens kunskaper är relativt homogena men vi 

kan även se problematik framförallt i de klassrum där det råder stora nivåskillnader och där 

feedbacken behöver anpassas efter varje individ och dess kunskapsnivå. 

Feedback – en utmaning 

Avslutningsvis har konceptet feedback förändrats för oss i takt med att denna studie har vuxit 

fram. Feedback var från början ett övergripande tillvägagångsätt för lärare att använda vid 

utveckling av elevers kunskap och förståelse. Vi såg feedback som ett medel till att motivera 

och informera elever om deras progression fram till de i styrdokumenten uppställda 

kunskapskraven. Detta synsätt har fötts av den lärarutbildning vi tagit del av samt de 

erfarenheter vi tillägnat oss genom samtal med kollegor och handledare i den praktiska 

verksamheten. Under arbetets gång har vi tagit del av andra perspektiv som gett oss 

möjligheten att tolka studiens data i ett annat ljus. En mer problematisk bild av vad feedback 

är och hur det kan användas har således vuxit fram. Användandet av feedback influeras av 

styrdokumenten som inte alltid kan vara till alla elevers fördel. Vi anser därför att det är 

problematiskt att försöka generalisera feedback som metod. Vidare anser vi att den feedback 

som fungerar är högst personlig där relationen mellan givaren och mottagaren av feedback 

spelar en stor roll för hur feedbacken upplevs och vad den får för effekt.  

 

Lärare står inför en stor utmaning i dagens svenska skola där en undervisning som skapar 

mening för samtliga elever ska utformas. I en klassrumsmiljö där det finns en stor spridning 

av kunskapsnivåer behöver läraren en stor repertoar av metoder och en flexibilitet för att 

kunna nå fram till samtliga elever. Risken finns att en undervisning som läggs på en för hög 

eller för låg nivå får negativa effekter på elevers lärande. Parallellt med detta bör läraren 

beakta samtliga elevers emotionella tillstånd och därefter forma metodiken. Citatet nedan 

belyser denna utmaning som lärare står inför. 

 
To be effective, feedback needs to be clear, purposeful, meaningful and compatible with pupils’ 

prior knowledge, and to provide logical connections. It also needs to prompt active information 

processing on the part of the learner, have low task complexity, relate to specific and clear goals, 

and provide little threat to the person at the self level. The major discriminator is whether feedback 

is clearly directed to the various levels of task, processes, or regulation, and not directed to the 

level of ‘self’.  

(Hattie, 2008, p. 178) 
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Vidare har vi fått en förståelse för att feedback i stor utsträckning handlar om relationen 

mellan lärare och elev samt är situationsbunden. I skapandet av relationer med eleverna får 

ofta läraren information om elevens personlighet och emotionella tillstånd likt pusselbitar. 

Lärarens utmaning blir att utforma en helhetstolkning utifrån dessa delar och skapa en 

meningsfull undervisning för eleverna. 
 

Slutligen anser vi att feedback är en metod som har mycket potential. För att utnyttja 

feedbacks potential i undervisning behöver lärare en god kunskap om ämnesinnehållet samt 

skapa en god klassrumsmiljö där eleverna känner tillit till sin lärare och sina klasskamrater. 

Lärare behöver även tillägna sig kunskap om elevernas individuella kunskapsnivåer för att 

skapa elevanpassade uppgifter. 

Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras de val som vi har redogjort för i metoddelen av studien. 

Inledningsvis presenteras argument för och emot en kvalitativ metod följt av en diskussion 

kring deltagarurvalet. Därefter behandlas problem och fördelar med datainsamlingsmetoden 

och genomförandet av intervjuerna. I nästa del problematiseras dataanalysens 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis diskuteras samspelet mellan teori och ansats. 

Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod bygger på forskarens tolkningar och förförståelse av fenomenet som ska 

undersökas. I en kvalitativ metod behöver det inte finnas en korrekt tolkning av fenomenet. 

Därmed är det fullt möjligt att forskare som använt samma metod kan komma till olika typer 

av förståelse. Målet med en kvalitativ metod är inte att presentera ett generaliserbart resultat 

utan att få en djupare förståelse av empirin. 

Deltagare och urval 

Det subjektiva urvalet fungerade bäst för oss eftersom vi redan hade en viss kännedom om 

deltagarna och de fenomen som skulle undersökas. Deltagarna som vi valde ut, ansågs kunna 

ge mest värdefull data på grund av deras yrkeserfarenheter och utbildning i ämnet. Med tanke 

på de tidsramar och resurser som denna studie erbjöds kunde det även konstateras att ett visst 

bekvämlighetsurval användes då vi använde oss av deltagare som vi har varit i kontakt med 

sedan tidigare. Vissa av de tillfrågade valde att inte delta då de inte undervisat i svenska på 

flera år. De deltagarna som deltog undervisade dagligen som svensklärare och var därmed 

relevanta för studiens syfte (Denscombe 2016, ss. 74-75, 77, 89).  

Datainsamlingsmetod/genomförande 

Vi valde att genomföra intervjuer eftersom studien syftade till att undersöka hur verksamma 

lärare använder feedback. Eftersom en kvalitativ intervjustudie kan genomföras med relativt 

få deltagare ansåg vi att denna datainsamlingsmetod var genomförbar i relation till de givna 

tidsramarna. Vår kvalitativa studie syftar till att undersöka fenomenet feedback i 

läsförståelseundervisning. Genom intervjuerna tog vi del av lärarnas erfarenheter och 

kunskaper vilket gav oss djupare och mer detaljerad data. 

 

Vi var båda oerfarna intervjuare vilket kan ha påverkat kvalitén av intervjuerna. Vid en semi-

strukturerad intervju är det viktigt att kunna följa upp respondentens svar och samtidigt leda 

intervjun i rätt riktning. Men eftersom det redan fanns en etablerad relation mellan oss och 

respondenterna ökade möjligheten för att respondenterna kände sig trygga och hade tillit till 

att delge sina erfarenheter av det som undersöktes. Vi hade också god förförståelse av ämnet 



21 

feedback vilket underlättade möjligheterna för att kunna ställa bra följdfrågor under 

intervjuerna. 

 

Två av intervjuerna genomfördes via telefon. Risken med detta var att det kunde påverka 

kvalitén av ljudupptagningen samt att vi inte kunde kontrollera externa faktorer som miljö och 

störande moment. Under telefonintervjuerna kunde vi inte ta del av språkliga aspekter som 

ansiktsuttryck och kroppsspråk som kan underlätta förståelse i en konversation. Dock 

upplevde vi inga problem i någon av dessa intervjuer då respondenterna befann sig i trygga 

miljöer samt att de hade större valmöjlighet till tid och plats. 

Teori och ansats 

Studien följer en hermeneutisk ansats som ligger till grund för analysprocessen. Den 

hermeneutiska ansatsen har bidragit med struktur i tolkningsarbetet. Ansatsen har även tillåtit 

oss att vidga våra perspektiv, ompröva våra tolkningar och bilda en ny förståelse över 

fenomenet feedback. En drivande faktor i arbetsprocessen var därmed att låta studien växa 

fram i samspel med vår förståelse.  

 

Den bildningsteoretiska didaktiken fungerade som en tolkningsram vid arbetet med data. Vi 

lät data flöda igenom teorin, som i detta fall kan liknas vid ett fiskenät, som fångade upp 

utsagorna. Det är värt att nämna att eftersom studien syftade till att undersöka lärares 

uppfattning om ämnet, blev fångsten av utsagor övervägande relaterad till lärarperspektivet. 

Vi anser att teori och ansats samspelade väl i denna studie då deras grundläggande syn på hur 

kunskap utvecklas, bygger på någon form av förförståelse och erfarenhet av ett fenomen. 

Slutsatser 

Vilka typer av feedback upplever lärare ha en positiv påverkan på elevers läsförståelse? 

 
Lärarna i studien anser att muntlig feedback som ges i helklass har en positiv verkar på elevers 

läsförståelse. Feedbacken bör även anpassas efter elevernas olika kunskapsnivåer. Svaga elever är 

i större behov av en tydligare feedback medan starkare elever gynnas av en mer abstrakt feedback. 

 

Vid vilka tillfällen i läsförståelseundervisning används feedback? 

 
Feedback blir som mest relevant när den ges i direkt anslutning till ett moment i 

läsförståelseundervisning. Feedback kan även ges vid ett senare tillfälle men bör då bygga vidare 

på en pågående uppgift som ska utvecklas. Feedback kan även ses som en integrerad process i 

undervisning och därmed ges kontinuerligt i kortare cykler. 

 

Varför använder lärare feedback? 

 
Lärarnas kunskaper om feedback emanerar ur fortbildningar. Feedback ses som ett redskap för att 

förklara var eleven befinner sig kunskapsmässigt i relation till de betygskriterier som de centrala 

innehållen i kursplanen presenterar. 
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VIDARE FORSKNING 
Vi har uppmärksammat att tidigare forskning kring feedback många gånger sker i en 

kontrollerad testmiljö och ofta saknar koppling till den vardagliga klassrumsmiljön. Vidare är 

det notabelt att forskningen ofta utgår från kvalitén av feedbacken och hur den kan påverka 

elevers lärande. Det är sällan forskningen utgår från hur individuella aspekter hos eleven 

påverkar tolkningen av den feedback som ges. Vi anser att det vore intressant med etnografisk 

forskning där feedback observeras i en klassrumsmiljö. Vidare anser vi att den 

bildningsteoretiska didaktiken bör utforskas i en större studie med fler deltagare och i 

samband med ämnet feedback. Feedbackforskning med ett bildningsteoretiskt didaktiskt 

perspektiv skapar större möjlighet för ett fokus på samspelet mellan elev, lärare och innehåll. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

 

I följande intervju använder vi begreppet feedback som synonymt med respons och 

återkoppling i en klassrumsmiljö. 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som grundskollärare? 

2. I vilka ämnen är du utbildad? 

3. I vilka ämnen undervisar du? 

Kvalitativ intervju 

1. Vad är formativ bedömning för dig? 

2. Har du fått någon utbildning inom formativ bedömning? 

a. Vad inom formativ bedömning fokuserade den utbildningen på? 

b. Vilken betydelse har denna/dessa utbildningar haft för din 

läsförståelseundervisning. 

 

3. Vad betyder det att ”ge feedback” för dig? 

4. Vilken typ av feedback använder du dig av? 

a. Kan du ge exempel på hur du ger feedback? 

b. Ger någon typ av feedback bättre effekt än någon annan? 

5. Spelar det någon roll när feedback ges? 

a. När föredrar du att ge feedback? 
i. Varför? 

6. Vad grundar sig ditt val av feedbackstrategi på? 

a. Vetenskaplig grund? 
i. På vilket sätt? 

b. Beprövad erfarenhet? 
i. På vilket sätt? 

7. Finns det utrymme att ge feedback till elever? 

a. Nej - Varför? 

b. Ja - Hur gör du? 

Avslut 

1. Övrigt att tillägga? 

2. Skulle jag kunna få återkomma om jag behöver ställa någon kompletterande fråga?  

3. Hör gärna av dig till mig om det finns något som du undrar över! 

4. Tack, för att du tog dig tid. 

 

 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 2  
 
Missivbrev till rektor 
 

Hej! 

 

Vi heter Christian Johansson och Dennis Kristoffersson och läser lärarprogrammet vid 

Högskolan i Borås med inriktning mot årskurs 4-6. Vi läser termin åtta vilket är den sista 

terminen. Detta innebär att vi just nu skriver vårt examensarbete på 15 högskolepoäng. Vi vill 

därför fråga om tillstånd att intervjua lärare på Er skola som undervisar inom årskurserna 4-6 

samt inom svenska. Med Ert godkännande kommer vi skicka ut ett missivbrev till utvalda 

lärare. 

 

Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att förstå hur svenska grundskollärare 

använder feedback i läsförståelseundervisning. Arbetet avgränsas med hjälp av tre 

forskningsfrågor: 

 

- Vilka typer av feedback upplever lärare ha en positiv effekt på elevers läsförståelse? 

 

- Vid vilka tillfällen i läsförståelseundervisning används feedback? 

 

- Varför använder lärare feedback? 

 

Intervjuer kommer användas som undersökningens metod. Undersökningen kommer att följa 

de forskningsetiska principerna: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet. 

 

Vetenskapsrådet 

 

Deltagarna och skolorna i undersökningen garanteras anonymitet och deltagarna har rätten att 

avsluta sitt deltagande när som helst. Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas och 

inspelningsmaterialet kommer att tas bort efter att studien avslutats. När arbetet blir godkänt 

kommer det att publiceras och bli en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. Vi 

hoppas och ser fram emot Ert samarbete.  

 

Mvh 

 

Dennis Kristoffersson (Kommun/kommun 

s14XXXX@student.hb.se 

 

Christian Johansson (Kommun/kommun) 

s14XXXX@student.hb.se 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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Bilaga 3 
 

Missivbrev till lärare 
 

Hej, 

 

Vi heter Christian och Dennis och vi läser lärarprogrammet vid Högskolan i Borås med 

inriktning mot årskurs 4-6. Vi läser vår sista termin vilket innebär att vi just nu skriver 

examensarbete på 15 högskolepoäng.  

 

Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att förstå hur svenska grundskollärare 

använder feedback i läsförståelseundervisning. I vår definition av ordet feedback innefattas 

respons och återkoppling. Feedback är ett nyckelbegrepp inom formativ bedömning som har 

fått stor spridning inom den svenska skolan under 2000-talet. Dock saknas forskning om 

formativ bedömning med fokus på feedback inom en ämneskontext. 

 

Vi vill intervjua Dig som är grundskollärare och undervisar inom svenskämnet. Din 

anonymitet garanteras och Du har rätten att när som helst dra Dig ur undersökningen. 

Intervjun kommer att spelas in och det inspelade materialet tas bort efter undersökningens 

slut. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. 

 

Vi uppskattar att intervjun tar ca 30-40 minuter. Som förberedelse inför intervjun kan Du 

fundera över Ditt användande av feedback/respons/återkoppling i Din 

läsförståelseundervisning. 

 

Vi hoppas på ett givande samtal med Dig. 

 

Har Du några frågor gällande intervjun eller ämnet, maila oss: 

 

Dennis Kristoffersson (Kommun/kommun) 

s14XXXX@student.hb.se 

 

Christian Johansson (Kommun/kommun) 

s14XXXX@student.hb.se 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 4 
 

Analyssteg 
 

Individuell 
Öppen läsning 

 Materialet läses flera gånger på ett öppet och så icke-värderande sätt som möjligt.  

Kvantitativ kodning 
 Informationen delas in i tre olika huvudteman utifrån den didaktiska teorin 

(ämnesinnehåll, lärare, elev) samt tre underkategorier (framställning, interaktion och 

erfarenhet). 

Gemensam 
Jämförelse av data 

 Likheter och skillnader från de individuella kodningarna uppmärksammas. 

 Ytterligare information som inte ses som relevant sorteras bort.  

 En gemensam tolkning av materialet sker. 

Speglar tolkning mot relevant forskning 
Tidigare tolkning speglas mot forskning och jämförs. Ny tolkning uppstår och presenteras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 

 

Tabell 

 
L1 Innehåll Lärare Elev 

Erfarenhet    

Framställning    

Interaktion    
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