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Sammanfattning 

I studien studeras lärares och elevers uppfattningar gällande positiv feedback. Studien skapar 

djupare förståelse om positiv feedback samt jämför lärares och elevers uppfattningar. I studien 

har kvalitativa respondentintervjuer med informantkaraktär använts som metod. Intervjuerna har 

utförts på en skola där tre lärare samt sex elever intervjuats. En ortografisk transkriberingsmetod 

har använts då vi har transkriberat intervjuerna för att sedan sammanfatta dessa i resultatavsnittet. 

Resultatet har utvecklats ytterligare i analysdelen där även tidigare forskning som berör området 

har vävts in.  

I resultatet framgår att både elever och lärare har liknande uppfattningar gällande positiv 

feedback och dess påverkan på elevernas motivation. Både lärare och elever upplever att positiv 

feedback leder till att elever blir glada, nöjda, stolta och motiverade, vilket påverkar 

prestationerna. En av de intervjuade lärarna anser att det finns en risk med att ge elever för stor 

mängd positiv feedback då den tappar innehåll och mening. Elever upplever i motsats till detta 

att de inte får samma mängd positiv feedback i de ämnen som de själva upplever sig sämre i. 

Majoriteten av eleverna är nöjda med den mängd positiv feedback de får i dagsläget, men somliga 

menar att de inte får den mängd positiv feedback som de förtjänar. Studiens resultat pekar på att 

lärarna ibland är omedvetna gällande kunskapen om elevernas behov samt om elevernas 

uppfattningar gällande positiv feedback.   

Av resultatet att döma anser vi att positiv feedback är en viktig grund för elevernas utveckling, 

vilket både intervjuer och tidigare forskning pekat på.  

 

 

Nyckelord: Pedagogik, Skola, Intervju, Positiv feedback, Motivation  
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Inledning 

Skolan är en mötes- och arbetsplats för såväl elever och lärare. Dessutom har skolan en viktig 

betydelse för elevers utveckling, vilket är en gemensam utgångspunkt i psykologisk och 

pedagogisk forskning. I skolan sker ett socialt samspel mellan lärare och elever och detta synsätt 

ligger till grund för denna studie. Under vår utbildning har vi besökt ett flertal klassrum där 

lärarna, enligt oss, lägger stor tonvikt vid resultatet och glömmer bort motivationsarbetet. Våra 

iakttagelser tyder på att lärarna lägger mycket tid och arbete på att tillrättavisa eleverna och 

förklara vad de kan göra för att lyckas bättre. Vi vill med denna studie undersöka om våra 

iakttagelser stämmer överens med lärarnas uppfattningar. Med denna studie vill vi även studera 

elevernas uppfattningar om positiv feedback och jämföra dessa med lärarnas uppfattningar samt 

skapa djupare förståelse om lärares och elevers uppfattningar om positiv feedback.  

Feedback kan definieras på olika sätt, vilket blivit tydligt under det grundläggande 

litteraturanalyserande arbetet. Vi har valt att fokusera på positiv feedback som sker i 

lärandesituationer där uppmuntran, förstärkning och motivationshöjande arbete ligger till grund 

för vårt förhållningssätt. Forskningsområdet som behandlar positiv feedback är brett och 

definitionerna på positiv feedback är många. Ett flertal forskningsstudier använder beröm som 

synonym för att beskriva positiv feedback. Vi är medvetna om att positiv feedback och beröm är 

två skilda begrepp, men denna studie behandlar båda definitionerna.  

Studien har utarbetats av två författare, Julia Grehn och Maja Karlsson. Det mest omfattande 

arbetet med studien har skett gemensamt, men vi har valt att arbeta med vissa delar enskilt. Julia 

Grehn ansvarar för transkribering och resultatbeskrivning av fyra intervjuer med både elever och 

lärare. Maja Karlsson ansvarar för transkribering och resultatbeskrivning av fem intervjuer med 

både lärare och elever. Analysavsnittet har delats upp i fyra underrubriker där Julia Grehn 

ansvarar för Lärare och elevers uppfattningar om positiv feedback samt Motivation. Maja 

Karlsson ansvarar för Självkänsla och Skriftlig och muntlig positiv feedback. Den avslutande 

diskussionen och konklusionen har därefter skett gemensamt utifrån det individuella 

analysarbetet.  

Vi vill avslutningsvis tacka de personer som varit delaktiga och ställt upp under arbetet med 

denna studie. Ett stort tack till de nio personer som ställt upp som informanter och gjort studien 

möjlig. Ett stort tack till vår handledare Ola Winberg som gett oss stöd och feedback. Vi vill även 

tacka Martina Karlsson och Susanne Grehn som läst igenom och lämnat givande kommentarer 

som utvecklat denna studie ytterligare.  
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Bakgrund 

Under det senaste decenniet har ett stort fokus legat på skolans resultat i den allmänna 

skoldebatten. Vid 90-talets början gjordes en internationell jämförelse som visade att svenska 

elevers prestationer var mycket goda. Därefter har det skett en nedgång gällande den svenska 

skolans resultat (Skolverket, 2009, s. 5). Flera aspekter som kan ha påverkat detta resultat har lyfts 

fram och lärarens roll och hur viktig den är för elevernas prestation framhävs. En tydlig och aktiv 

lärare som förmår att uppmuntra och engagera alla elever framstår som en viktig komponent som 

kan leda till förbättrade studieresultat i den svenska skolan (Skolverket, 2009, s. 48-49).    

Ytterligare en mängd studier har genomförts gällande förhållandet mellan elevens 

självuppfattningar och framgång i skolarbetet. Utbildningspsykologerna Marsh och Yeung (1997, 

s. 43-44) genomförde en studie där detta förhållande analyserades. Slutsatsen beskrev att elevens 

självuppfattning påverkar elevens prestationer. I likhet med detta menar den amerikanska 

psykologen Carolyn Webster-Stratton (2004, s. 88) att meningsfull och konsekvent uppmuntran 

och feedback från lärare stärker elevers självbild, vilket bidrar till ökade prestationsmöjligheter. 

Att uppmärksamma elevers positiva beteende ger näring åt fortsatt utveckling. Psykologerna 

Joseph Wyatt och Robert Hawkins (1987, s. 29), som också forskat inom området, menar att 

lärare ägnar mer tid åt att uppmärksamma elevens negativa beteenden än de positiva. Enligt 

professorn i pedagogisk psykologi, Jere Brophy (1981, s. 7) är positiv feedback en allmänt 

rekommenderad förstärkningsmetod som kan riktas till elever i hopp om att höja deras 

motivation. Det är dock viktigt att läraren är medveten om vilket syfte positiv feedback har för att 

det ska verka effektivt.  

Utbildningspedagogerna John Hattie och Helen Timperley (2007, s. 81) beskriver att feedback 

har en kraftfull påverkan på elevers inlärning. Feedback kan ha både positiva och negativa 

effekter beroende på uttryck och situation. Vidare beskriver Hattie och Timperley (2007, s. 82-86) 

att det krävs en lärandemiljö för att feedback ska få en effekt. Den feedback som verkar positivt 

på elevens resultat bör ge eleven information om förbättringsmöjligheter och prestation. 

Maj-Lis Hörnqvist (1999, s. 92-93) beskriver i sin avhandling vikten av att elever upplever 

arbetet lustfullt och att det finns en vilja att satsa både energi och tid på uppgiften. Det leder till 

att elever känner sig kompetenta. En vilja att lära sig mer ger resultatet att elever känner 

motivation. Detta kan kopplas till de norska pedagogerna Siv M. Gamlen och Kari Smith (2013, 

s. 152) som genom en stor forskningsstudie kommit fram till att elever uppskattar feedback som 

ger stärkt motivation och en bild av vad som krävs av eleven själv för att lyckas fullt ut.  

Skollagen (SFS, 2010, kap 10) kräver att skolan ska främja elevers utveckling och lärande samt 

ta hänsyn till elevers olika behov. Utbildningen ska understödja elevens personliga utveckling till 

kreativa och ansvarstagande individer. Skolans värdegrund och uppdrag slår fast att ”varje elev 

har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det 



7 

 

ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr 11, 2011, s. 10). Sammanfattningsvis har 

den svenska skolans lärare uppdraget att ta hänsyn till alla elevers behov och genom utbildning 

påverka eleverna så de känner att de utvecklas och gör framsteg. För att detta ska förverkligas 

krävs ett socialt samspel mellan lärare och elever. 

Vårt stora intresse inom området positiv feedback är anledningen till att vi valt att fördjupa 

oss inom ämnesområdet. Syftet med studien är att tillföra kunskap om elever och lärares 

uppfattningar om positiv feedback. Vi vill studera hur uppfattningarna skiljer sig åt samt 

undersöka om positiv feedback möjligtvis kan kopplas till elevernas motivation.  

Vi vill ännu en gång förtydliga att vi är väl medvetna om att begreppen positiv feedback och 

beröm är två skilda begrepp med olika innebörd. Det blir naturligt för oss att använda båda dessa 

begrepp i studien eftersom elevintervjuer med ett elevanpassat språkbruk använts som metod. 

Dessutom behandlar tidigare forskning begreppen positiv feedback och beröm på ett likvärdigt 

sätt.  

I skolan innebär feedback att en elev ges fördröjd eller direkt information om sina prestationer 

eller handlingar som får effekt på elevens vidare utveckling (Nationalencyklopedin, 2013). Vi vill 

även förtydliga att vi fokuserat på positiv feedback, vilket innebär att studien behandlar den 

feedback som riktas från lärare till elev i syfte att påverka elevers prestationer genom positiva 

kommentarer. 

Läraren kan använda sina förmågor att stärka och stimulera elevers självkänsla både genom 

positiv feedback och beröm. Detta kan utnyttjas i olika situationer beroende på syfte och mål, 

men används främst i de situationer då eleven har ansträngt sig eller presterat (Danielsson och 

Liljeroth, 2005, s. 166-167). Lärarens förmåga att stärka och stimulera kan leda till att elever blir 

motiverade och innebär att de vill anstränga sig, utvecklas och prestera (Hörnqvist, 1999, s. 160).   

 Brophy (1981, s. 5-6) associerar beröm till positiv feedback och menar att beröm betyder att 

läraren uttrycker elevernas värde genom godkännande och beundran. Beröm och positiv 

feedback beskrivs vidare som motsatsen till kritik och kan liknas vid lärarens svar på specifika 

elevbeteenden. Hur läraren använder sig av dessa förstärkningstekniker i klassrummet beror på 

lärarens personlighet och ledarstil.  
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar det aktuella ämnesområdet. Studien 

behandlar positiv feedback och motivation. En gynnsam metod är att utgå från ett 

lärandeperspektiv där lärares och elevers uppfattningar är centrala. Den tidigare forskningen 

presenteras under rubrikerna; Lärande, feedback och motivation i klassrumssituationer, Positiv 

feedback ur ett lärarperspektiv, Positiv feedback ur ett elevperspektiv samt Positiv feedback och 

motivation. Dessa rubriker är betydelsefulla i förhållande till syfte och frågeställningar. Vi 

kommer även redogöra för de teoretiska perspektiven, det sociokulturella perspektivet samt 

behaviorismen, som vi har valt att utgå ifrån.   

Tidigare forskning 

Lärande, feedback och motivation i klassrumssituationer 

När positiv feedback betraktas från ett lärandeperspektiv är det tydligt att definitionen av lärande 

är mångtydig. Det är skolans uppgift att förmedla kunskap och färdigheter som förbereder eleven 

för framtiden. Kunskap som förmedlas i skolan ska bidra till att eleven tillgodogör sig 

grundläggande färdigheter som att läsa, räkna och skriva. Lärande i skolan ska även bidra till att 

eleverna utvecklas till självständiga individer och det ställer krav både på elever och lärare (Imsen, 

2006 s. 199-200). Lärandet växlar mellan att vara både motståndsbetonat och lustbetonat. 

Lärandet är en del av den mänskliga verksamheten och går inte att undvika. Det är svårt att 

definiera begreppet lärande då det i ett sociokulturellt perspektiv handlar om förmågan att 

betrakta ett fenomen på ett nytt sätt. Det finns även en bredare definition av begreppet där 

lärande betraktas som en integrerad process där samspelet mellan omgivningen och individens 

mentala process leder till ett lärande (Olsson-Jers, 2010, s. 21).    

En stor del av lärandet sker i klassrumssituationer där läraren förmedlar kunskap till eleverna 

med målsättningen att utveckla elevernas begreppsvärld, färdigheter och kunskaper. 

Klassrumssituationer kan se olika ut beroende på lärarens arbetssätt och elevernas 

förhållningssätt. Klassrummet beskrivs som en sociokulturell interaktiv retorisk arena. Detta 

betyder att lärare och elever har olika erfarenheter som de bär med sig från olika kulturer. I 

klassrummet sker ett kommunikativt utbyte av dessa erfarenheter som både konkurrerar och 

samspelar med varandra (Olsson-Jers, 2010, s. 19).  

Begreppet feedback kan definieras på en mängd olika sätt och beror på i vilket syfte den 

förmedlas till eleven. Inom pedagogik innebär feedback att en elev ges direkt eller fördröjd 

information om sina prestationer och handlingar i syfte att vägleda eleven (Nationalencyklopedin, 

2013). I klassrumssituationer sker ett socialt samspel mellan lärare och elev där läraren har ett 



9 

 

stort inflytande på eleven. Positiv feedback beskrivs som återkoppling där läraren vägleder i syfte att 

motivera elever att lägga ner mer kraft och energi på att slutföra en uppgift. En grundläggande 

tanke inom rådande forskning är att positiv feedback och motivation är en fråga om bemötande 

(Gamlen & Smith, 2013, s. 166). Motivation uppkommer som ett resultat av det bemötande 

individen får samt vilka erfarenheter som ligger till grund för framgång. Ur motivationssynpunkt 

har bemötandet stor betydelse för hur individen ser på sin egen prestation och möjligheter att 

lyckas (Jenner, 2004, s. 25-29). Motivation beskrivs ofta som något meningsfullt och ett tydligt 

tecken på att en elev är motiverad till en uppgift kan identifieras då eleven är känslomässigt 

engagerad och berörs av arbetet. Eleven känner då en stolthet inför sin egen prestation och 

motivationen tar sig uttryck i form av lust att utföra uppgiften (Hörnqvist, 1999, s. 160).   

I klassrummet sker ett aktivt samspel mellan lärare och elever där interaktionen etablerar två 

slags erfarenheter hos eleven och som påverkar dess vidare utveckling. Utifrån detta samspel 

tillgodoses eleven med erfarenheter med avseende att påverka omvärlden. Eleven får även en 

erfarenhet avseende lärarens tillvägagångssätt att bedöma dess prestationer och kunskaper. Dessa 

erfarenheter är viktiga i elevens utveckling och ligger till grund för tilltron till den egna förmågan. 

Detta beskrivs som ett tydligt samband mellan det lärande som sker i klassrumssituationer 

kopplat till lärande och motivation (Juul & Jensen, 2003, s. 238).    

Positiv feedback ur ett lärarperspektiv 

Läraren beskrivs som en auktoritet med definitionsmakt där en tydlig bild av vad som är ett 

önskvärt beteende existerar. Detta påverkar därmed lärarens sätt att använda positiv feedback i 

undervisningssammanhang (Juul & Jensen, 2003, s. 245).  

Annika Lilja (2013, s. 18-23) beskriver i sin avhandling att ordet lärande i dagsläget blivit ett 

begrepp som kopplas till det individualistiska. Det betyder att elever är självständiga i lärandet 

och lärarens roll som kunskapsförmedlare har blivit mindre. Hon menar vidare att detta står i 

kontrast till den form av utbildning som syftar till att läraren utbildar elever. Detta förutsätter att 

klassrummet är en social arena där social interaktion sker mellan lärare och elever. Läraren har en 

rad olika arbetsuppgifter utöver att förmedla kunskap. Den kunskapsförmedling som sker i 

klassrummet kan liknas vid ett ömsesidigt utbyte där läraren i interaktion med eleven skapar 

lärandesituationer som är viktiga för elevens lärandeprocess (Lilja, 2013, s. 18).   

Kvalitén på den uppmärksamhet som läraren riktar mot eleven är viktig för att eleven ska bli 

motiverad till fortsatt engagerat arbete. Uppmärksamheten bör vara konsekvent och meningsfull, 

vilket stärker elevens självkänsla och bidrar till en god relation mellan lärare och elev (Webster-

Stratton, 2004, s. 88-93). Forskningen pekar på att flertalet lärare inte har vetskap om vilken kraft 

positiv feedback har som förstärkare av elevens prestation. Positiv feedback kan påverka en hel 

grupp elever i önskad riktning, eftersom positiv feedback som riktas mot en elev skapar ett 

beteendemönster i hela elevgruppen. Denna positiva feedback visar eleverna vad som är ett 

önskvärt beteende och vad som förväntas av eleverna. Det är inte ovanligt att lärare undviker att 
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ge positiv feedback till elever med beteendeproblematik då det ur lärarnas perspektiv kan få 

negativa konsekvenser för andra elever. De finns en risk att högpresterande elever känner sig 

otillräckliga och att den energi de lägger ner på skolarbetet inte får samma respons (Webster-

Stratton, 2004, s. 89).  

Värderingar gällande elevers beteenden utgår ifrån lärares föreställningar om hur elever agerar 

i förhållande till vad de bör prestera. Lärares förhållningssätt till positiv feedback påverkas av 

föreställningen om vad feedback är och vad den syftar till (Juul & Jensen, 2003 s. 243).   

Imsen (2006, s. 30) hävdar att det är viktigt att lärare försöker förstå hur elever tänker för att 

få förståelse för hur positiv feedback kan påverka elever i rätt riktning. Det är i praktiken omöjligt 

att sätta sig in i elevernas tankar, men en insikt i den vetenskapliga forskningen som berör 

området kan öka chanserna för läraren att ge effektiv positiv feedback.  

Jere Brophy (1981, s. 5) studerade hur lärare använder sig av beröm för att påverka elevernas 

prestationer. Han menar att det är vanligt att lärare misslyckas i sitt arbete att höja elevers 

självbild och inte är övertygande i sin uppriktighet. Det är inte ovanligt att beröm används som 

en förstärkningsmetod, men den bör vara specifik och överensstämma med elevens 

självuppfattning. Beröm riktat från lärare till elev kan i vissa fall uppfattas som genant om eleven 

inte kan identifiera sig med lärarens beröm.  

Brophy (1981, s. 11) beskriver vidare i sin forskningsstudie att lärare använder sig av beröm på 

olika sätt och att det beror på lärarens personlighet och lärarstil. Somliga lärare använder beröm 

mer frekvent än andra. Genom observationer i klassrummet kom Brophy fram till att elever som 

vanligtvis inte utmärkte sig, men plötsligt presterade högt, fick mer beröm än elever som 

presterade högt under flertalet lektioner. Det betyder att lärare använder beröm oavsiktligt och 

spontant, som en reaktion på elevens oförväntade beteende eller prestationer (Brophy, 1981, s. 

11). I likhet med dessa resonemang använder psykologerna Jennifer Henderlong och Mark R. 

Lepper (2002, s. 1) sig av begreppet beröm för att beskriva lärares motivationshöjande arbete i 

skolan. De beskriver att det är viktigt att elevers självbilder stämmer överens med det beröm 

läraren riktar mot eleverna (Henderlong & Lepper, 2002, s. 2).       

 

Positiv feedback ur ett elevperspektiv 

Gamlen och Smith (2013, s. 153) har forskat på området feedback och menar att den positiva 

effekten av feedback blir större om elever får uppmuntran och information angående sina 

prestationer. Det positiva resultatet av positiv feedback blir mer omfattande om eleverna får 

personligt riktad positiv feedback. I likhet med detta beskriver Henderlong och Lepper (2002, s. 

488) att elever föredrar att lärare ger feedback fokuserat på elevernas personliga prestationer och 

att denna feedback höjer den egna självkänslan. Feedback beskrivs som återkoppling som ger ett 

godkännande av det eleven presterat. Eleverna i Gamlen och Smiths (2013, s. 159) 

forskningsstudie har den gemensamma uppfattningen att feedback bör verka positivt och ge 
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eleven ett kvitto på vad som är positivt. Det är då möjligt för eleverna att se positivt på sina egna 

prestationer.  Henderlong och Lepper, (2002, s. 487-488) använder sig av begreppet beröm i 

artikeln som beskriver elevers syn på motivation i skolans värld. Ur motivationssynpunkt är det 

viktigt att elevens självbild stämmer överens med det beröm de får riktat mot sig. Om eleverna 

inte upplever sig själv som kompetenta inför de aktuella uppgifterna är det svårt för eleverna att 

identifiera sig med lärarens riktade beröm.   

Det finns en risk att elever uppfattar positiv feedback på ett felaktigt sätt om de inte kan skilja 

på den feedback de får för på sina prestationer och sina handlingar. När eleverna får sina 

prestationer och handlingar värderade kan de tvivla på sina egna värden och utvecklas i negativ 

riktning. Positiv feedback som läraren förmedlar till elever är i detta fall fokuserad på vad elever 

ska uppnå och de får inte en bild av var i utvecklingen de befinner sig i dagsläget (Juul och 

Jensen, 2003, s. 244).  

I Annika Liljas (2013, s. 24-27) avhandling beskrivs relationen mellan elever och lärare som en 

grundläggande aspekt till ett motiverat arbete i klassrummet. Det är viktigt för eleverna att bli 

uppmärksammade av läraren och att de känner att de har möjlighet att påverka sitt eget lärande. 

Ur ett elevperspektiv är självbilden en drivkraft till motivation. Självbilden kan kopplas till 

mänskliga erfarenheter. Läraren ska dels förmedla kunskap, stärka elevrelationer samt motivera 

eleverna till fortsatt lärande som bidrar till en förstärkning av elevernas självbild (Hörnqvist, 1999, 

s. 26-28).   

 

Positiv feedback och motivation  

Att definiera begreppet motivation är en av de svåraste uppgifterna inom den pedagogiska 

psykologin eftersom begreppet motivation tidigare definierats på olika sätt (Giota, 2002, s. 281). 

Ett flertal forskare tar avstånd från dagens dominerande motivationsforskning då den i vissa fall 

betraktas som kontroversiell och fokuserar på elevers lärande- eller prestationsmål, starkt 

kopplade till elevers motivation. Elevernas uppfattningar om uppgifterna i skolan har stor 

betydelse på elevernas motivation och detta påverkar elevernas framtida utveckling (Giota, 2002, 

s. 282-284).  

Enligt forskarna inom ämnesområdet motivation, William R. Miller och Stephen Rollnick, 

(2010, s. 29) utgörs feedback av tre komponenter. För det första behöver eleverna ha viljan att 

slutföra en uppgift.  För det andra är det viktigt att eleven har en tilltro på sin egen kompetens. 

För tredje är det viktigt att eleverna är redo att anstränga sig för att nå ett mål. Det är endast om 

eleverna har dessa komponenter som lärarens positiva feedback kan nå ett resultat. Det är en stor 

fördel om eleverna kan se ett mål i kontrast till den situation de befinner sig i (Miller & Rollnick, 

2010, s. 30). Motivation krävs för att en elev ska prestera och göra sitt yttersta för att nå ett 

framgångsrikt resultat och kan därför betraktas som en grundläggande förutsättning till 

motivation (Imsen, 2006, s. 478-479).   
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Teoretiska utgångspunkter 

Klassrummet är en interaktiv retorisk arena där lärare och elever bär med sig skilda erfarenheter 

som i kommunikation både står i konkurrens och samspelar med varandra. I klassrummet sker 

sociala processer som ligger till grund för lärande (Olsson-Jers, 2010, s. 19). Det finns flera olika 

teoretiska utgångspunkter som kan kopplas till den sociala arenan. De perspektiv vi har valt att 

utgå ifrån i denna studie är det sociokulturella perspektivet och behaviorismen. Vi kommer i detta 

kapitel att presentera dessa perspektiv och beskriva varför de är betydelsefulla utgångspunkter i 

studien.  

Sociokulturellt perspektiv 

En teoretisk utgångspunkt som är central i studien är Vygotskijs begrepp, det sociokulturella  

perspektivet. Inom detta perspektiv är samspelet mellan människor centralt och kommunikation 

och språk beskrivs som länken mellan individer (Säljö, 2000, s. 65-67).  

Psykologerna Espen Jerlang och Suzanne Ringsted (2007, s. 284) menar att språket är ett 

socialt fenomen som är nödvändigt mellan människor i en gemenskap. Vygotskij bidrog till att 

utveckla en teori där människors kunskaper och tänkande kan förstås genom att analysera 

handlingar och språk i den sociala situation som individen befinner sig i (Jakobsson, 2012, s. 153).  

Elever lär och utvecklas i ett socialt sammanhang och i skolan möter elever nya erfarenheter, 

men även motgångar och svårigheter som är utvecklande. När eleverna inte förstår en uppgift 

eller misslyckas, formar och utvecklar det eleven i samma utsträckning som positiva erfarenheter. 

Elever lär sig även, genom dessa misslyckanden, hur världen och omgivningen ser ut och 

fungerar, vilket leder till självinsikt. Misslyckanden leder till en utvecklad kunskap om den egna 

förmågan i förhållande till omvärldens krav och föreställningar. Ett centralt utgångsantagande 

inom det sociokulturella perspektivet är att lärande är en aspekt av mänsklig verksamhet. Denna 

möjlighet till utveckling finns i varje samtal, händelse och handling. Genom sociala situationer får 

eleven redskap som kan användas i framtida situationer då elever stöter på problem och 

misslyckanden. Lärandet är centralt i skolan, men i en mer grundläggande mening handlar 

lärandet om vad individer tar med sig från sociala situationer som existerar i skolans värld samt 

hur detta påverkar elever och hur de använder dessa lärdomar i framtiden (Säljö, 2000, s. 12-13).  

Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet lednings- eller överföringsmetaforen 

central. Säljö (2000, s. 24-25) beskriver att information och budskap överförs mellan lärare och 

elever genom att läraren förmedlar ett budskap som avkodas och läggs på minnet av eleverna för 

framtida bruk. Detta betyder i praktiken att läraren är förmedlare och eleven är mottagare. När 

dessa budskap och den samlade informationen finns lagrad hos eleven kan eleven sedan plocka 

fram relevanta kunskaper och förhållningssätt ur kunskapsförrådet för att använda dessa i 

vardagliga sammanhang. Denna överföring och förmedling sker i en social kontext där både 

elever och lärare är aktiva, vilket är en förutsättning för utveckling inom det sociokulturella 
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perspektivet (Säljö, 2000, s. 27-28).  Människan föds in i en social värld och utvecklas därför i 

konfrontation med andra människor. Den sociala kontakten mellan människor ligger till grund 

för utveckling och lärande där eleven inte kan undgå att lära sig. Det vardagliga samtalet är en 

viktig komponent i elevers kunskapsbildning och sociala utveckling och det sociala samspelet 

mellan lärare och elever ger upphov till kunskaper och insikter som formar elever (Säljö, 2000, s. 

47). Den teorin kan kopplas till denna studie som behandlar positiv feedback i 

klassrumssituationer där interaktionen mellan lärare och elever sker (Jerlang & Ringsted, 2007, s. 

278). En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att individer utvecklas i samspel 

med omgivningen och att individer lär sig agera, tolka och prestera utifrån det omgivningen 

uppmuntrar och tillåter (Säljö, 2000, s. 66). Utifrån det perspektivet har omgivningen en stark 

påverkan på elever och det kan kopplas till den positiva feedback läraren förmedlar i 

klassrummet.  

Behaviorismen 

Inom behaviorismen betraktas ett beteende som uppbyggt av responser där en individ lär sig 

agera på ett visst sätt och svarar med en viss respons på en stimulans. När omgivningen reagerar 

förstärkande på en respons etableras ett önskvärt beteende (Anward, 1971, s. 18).  Två 

huvudsakliga begrepp inom behaviorism är förstärkningsbetingelser och stimuli. Undervisningen 

är arrangerad med förstärkningsbetingelser och elever lär sig av undervisningen som leder till att 

ett visst beteende etableras och fortlöper.  

Harvard-professorn Burrhus Frederic Skinner (2008, s. 7-8) beskriver en modell för inlärning 

som bygger på tre teorier. Först och främst lär sig eleven genom att vara aktiv och en aktiv roll 

främjar utvecklingen. För det andra lär sig eleven av erfarenheter och för det tredje krävs att 

eleven står i kontakt med verkligheten. Lärarens uppgift är att förse eleven med erfarenheter och 

en kombination mellan aktivitet och erfarenhet skapar en djupare kunskap där aktiva handlingar 

skapar ett samband mellan kunskapen och elevens medvetande. Martin Karlberg (2011, s. 47-49) 

beskriver i sin avhandling att det inte räcker med endast förstärkning för att en elev ska uppvisa 

ett önskvärt beteende i framtiden. Somliga elever behöver även beröm för att uppvisa önskvärda 

beteende, vilket kan bidra till en positiv utveckling. Beteenden kan förstärkas genom materiella, 

verbala och sociala förstärkningar. De ger olika effekter på elevers motivation och självkänsla, 

men de verbala förstärkningarna anses påverka elevers självkänsla.  

En grundläggande teori är att elever lär sig av sina misstag och att beteenden etableras 

beroende på vad läraren ger för respons i form av belöning och straff. Teorin lägger stor vikt vid 

att en handling som utlöser positiv respons etableras. De handlingar eleverna utför och som inte 

är önskvärda kan raderas genom att eleverna lär sig av sina misstag (Skinner, 2008, s. 15-16). 

Denna teori har utvecklats och förstärkningsbetingelser har blivit ett begrepp som har stark 

koppling till Skinner. Lärarens förstärkning kan utpekas som en betydelsefull orsak till en 

förändring i en individs beteende. Skinner menar att det har skett en stor förändring gällande 
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lärarens förhållningssätt till positiv förstärkning i klassrummet. Den progressiva pedagogiken 

ledde till att elever som handlade på ett visst sätt för att undvika bestraffning istället handlade för 

att tillgodoses med de positiva följderna som var omedelbara. Detta förhållningssätt har genom 

åren förändrats och förstärkningsbetingelserna har haft olika betydelse i skolans värld under årens 

lopp (Skinner, 2008, s. 18-22).  

En grundtanke inom behaviorismen är att det är möjligt att påverka en individs beteende eller 

resultat med hjälp av stimuli (Skinner, 2008, s. 29). Detta kan liknas vid lärarens positiva feedback 

i klassrumssituationer där läraren med hjälp av positiv feedback motiverar elever. Anward (1971, 

s. 23) beskriver dessa stimuli i förhållande till förstärkning. Om en elev utför ett visst beteende 

som är önskvärt förstärks det, vilket i sin tur utlöser ett stimuli hos eleven. Skinner (2008, s. 73) 

menar att eleven har möjligheten att själv alstra stimuli när eleven har uppnått det önskvärda 

beteendet som läraren medvetet vill förstärka. Detta betyder att läraren har en form av makt, men 

eleven har även möjligheten att själv påverka sin vidare utveckling med stöd från lärarens 

förstärkningar.  
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har visat att lärares positiva feedback har en stor inverkan på elevernas 

prestationer i skolan. Med denna studie vill vi gå ett steg längre och undersöka lärares och elevers 

uppfattningar om positiv feedback kopplat till motivation samt ställa dessa uppfattningar mot 

varandra genom en jämförelse.  Tidigare forskning har visat att intervjustudier ger goda resultat 

när individers tankar och åsikter eftersöks, vilket har bidragit till det aktuella metodvalet.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa fördjupad förståelse om lärares och elevers uppfattningar om 

positiv feedback kopplat till motivation. 

 

Frågeställningar 

1. Vad är lärares respektive elevers uppfattningar om positiv feedback?  

2. Vad har lärare respektive elever för uppfattningar om hur lärarens positiva feedback 

påverkar elevers motivation? 



16 

 

Metod 

I detta avsnitt presenterar vi den metod vi har valt för att samla in det empiriska materialet till 

studien. I avsnittet redogör vi för hur vi har valt att genomföra studien i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Vi kommer även presentera varför vi har valt detta tillvägagångssätt, etiska 

aspekter samt våra reflektioner som rör det aktuella metodvalet.    

Urval 

I studien valde vi att intervjua tre lärare och sex elever på en skola i centrala Uppsala. Skolan där 

intervjuerna ägde rum undervisar elever från förskoleklass till och med årskurs fem och har cirka 

600 elever. De intervjuade lärarna var utvalda av rektorn på skolan. Lärarna är klasslärare i årskurs 

tre och fem och de intervjuade eleverna går i dessa klasser. Eleverna var även utvalda av lärarna 

och de intervjuades individuellt.  

Datainsamling 

I studien valde vi att använda oss av en kvalitativ respondentintervju med informantkaraktär. Vi 

valde att använda en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuerna är uppbyggda av 

huvudteman med tillhörande underteman. Den intervjuform vi valde att använda beskriver Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 17) som en kvalitativ intervju, vilket betyder att intervjun bygger på en 

önskan att se världen ur informantens perspektiv. Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2009, s. 301-302) beskriver att målet med en intervju bör vara att få informanten att känna en 

trygghet som bidrar till spontana förklaringar och beskrivningar. Att bygga upp intervjun med 

hjälp av huvudteman gör det möjligt att skapa spontana samtal som leder till personliga svar. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) talar om att det är viktigt att skapa en god kontakt med 

informanten så personen känner trygghet. 

Eftersom studien involverar intervjuer med elever valde vi att utgå från elevernas språkbruk 

och begreppsvärld i den intervjuguide som riktar sig till eleverna. Enligt Hagtvet (2004, s. 111) är 

det viktigt att använda ett anpassat språkbruk för att nå eleven och skapa ett ömsesidigt 

förtroende. 

  Enligt Esaiasson, m.fl. (2009, s. 289-290) är det viktigt att vara medveten om vad som 

utmärker problemformuleringen innan intervjun samt vara medveten om den grundläggande 

intervjukaraktären. Att vara väl insatt i vad intervjun syftar till skapar en grund att stå på och 

underlättar analysarbetet.  
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Genomförande 

Det empiriska materialet som samlats in bygger på både lärare och elevers uppfattningar om hur 

positiv feedback i klassrumssituationer påverkar motivationen. Inför huvudstudien utfördes två 

pilotstudier som behandlade det aktuella ämnet. Det ledde till en omfattande bearbetning av 

intervjuguiderna där brister kunde bearbetas. Pilotstudierna medförde även en möjlighet till 

analys och självkritik gällande den egna insatsen under intervjuerna.  

Under denna studie valde vi att dela upp intervjurollen mellan oss, men vi deltog båda för att 

öka chanserna att få en mer innehållsrik reflektion och analys. Transkribering och en del av 

analysarbetet har skett enskilt till skillnad från övrigt arbete som skett gemensamt. Enligt 

Esaiasson, m.fl. (2009, s. 302) är det en fördel att välja en plats för intervjun där informanten 

känner sig trygg. Vi valde att besöka informanternas skola så intervjuerna kunde äga rum i en 

lugn och trygg miljö.  

För att analysera och dokumentera intervjuerna använde vi ljudinspelning som hjälpmedel. Att 

spela in samtalet gjorde det möjligt att enbart fokusera på informanten utan att distraheras av 

andra hjälpmedel. Vi såg en fördel i att använda oss av två inspelningar under varje intervju, 

eftersom det gav oss möjligheten att lyssna på intervjuerna enskilt vid analysarbetet.  

Inledningsvis informerade vi informanterna om vad intervjun skulle behandla samt de etiska 

aspekter som beskrivits senare i metodavsnittet. Vikten av informanternas integritet och deras 

anonyma deltagande i studien betonades i enlighet med Vetenskapsrådet (2002, s. 12-13). Under 

intervjuerna använde vi oss av flertalet olika frågetyper för att få innehållsrika svar. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 150-151) beskriver att uppföljningsfrågor ger ett vidare innehåll. Dessa 

frågor var spontana och blev en naturlig del av intervjuerna då informanterna fick möjligheten att 

beskriva sina svar mer detaljerat. Under intervjuerna använde vi oss även av direkta frågor samt 

specificerande frågor. Kvale och Brinkmann (2009, s. 151) beskriver att direkta frågor bör ställas i 

slutet av intervjun då informanten kan beskriva sina egna åsikter mer detaljerat. Vi valde dock att 

använda oss av direkta frågor i början av intervjuerna för att få information om lärarna och 

elevernas kunskaper om positiv feedback och dess betydelse. Detta underlättade de fortsatta 

intervjuerna då vi kunde anpassa uppföljningsfrågorna efter informanternas grundläggande 

kunskaper. Specificerande frågor ger informanterna möjligheten att beskriva egna upplevelser där 

känslan är det centrala. Dessa frågor användes vid elevintervjuerna för att få mer information om 

elevernas känslor och iakttagelser vid specifika feedbacksituationer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

151).  

Under intervjuerna valde vi att låta informanterna styra samtalen genom att vi var tysta 

emellanåt. Detta beskriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 151-152) som en framgångsrik metod 

då det ger informanterna tid att reflektera och associera fritt. Vi kunde bryta tystnaden med 

frågor som kunde kopplas till det informanterna reflekterat kring.  
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Databearbetning och analysmetod 

Efter genomförda intervjuer påbörjades transkriberingsarbetet. Vi valde att använda oss av en 

ortografisk transkriberingsmetod som innebär att samtliga intervjuer transkriberades, noggrant 

och ordagrant (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Detta arbete gav oss möjligheten till en djupare 

insikt och förståelse.  

När intervjuerna transkriberats gav vi informanterna fiktiva namn, vilket leder till att de 

framträder anonymt i studien. Intervjuerna behandlade ämnen som kan upplevas som känsliga av 

informanterna och det är viktigt att värna om konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

203). Efter genomförda intervjuer, i samband med transkriberingsarbetet, gjordes även en 

djupgående analys av de insamlade anteckningarna som fördes under intervjuerna. Det gav oss 

möjligheten att organisera intervjuerna utifrån det mest centrala. Inför analysarbetet valde vi att 

använda en sammanfattningsteknik som hjälpte oss att organisera det insamlade materialet och ta 

fram det centrala i informanternas svar. Eftersom vi använde en halvstrukturerad 

respondentintervju blev informanternas svar breda och det gavs utrymme för fördjupade 

analyser. Esaiasson, m.fl. (2009, s. 305) beskriver att denna sammanfattningsteknik gör det 

möjligt att sammanfoga de delar som är relevanta för studien. Det leder till möjlighet till djupare 

tolkningar och det går att se det osagda samt läsa mellan raderna. I forskningsprocessens 

analysarbete är det en fördel att använda en genomtänkt metod för att analysera den insamlade 

empirin. Att utveckla underteman och koppla dessa till tidigare forskning ger ett brett perspektiv 

på analysen. Det är genom denna metod möjligt att göra ett urval i den insamlade informationen 

och hitta likheter och olikheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 218). Då studien bygger på elevers 

och lärares uppfattningar gör metoden det möjligt att kategorisera uppfattningarna och koppla 

dem till den tidigare forskningen som beskrivs i litteraturöversikten. 

Giltighet och tillförlitlighet 

Två viktiga aspekter vid genomförandet av en forskningsstudie är att undersöka dess giltighet och 

tillförlitlighet. Patel och Davidsson (2011, s. 102) beskriver giltighet som att undersöka vad det är 

vi egentligen undersöker. Giltigheten syftar till att undersöka om den valda metoden kommer ge 

ett tillräckligt och innehållsrikt resultat som gör studien genomförbar. Esaiasson, m.fl. (2006, s. 

63-70) beskriver giltighet som en överenskommelse mellan teorin och den empiriska studiens 

valda metod. Tillförlitlighet syftar på om den information vi får in via metoden är pålitlig och om 

studien genomförs på ett tillförlitligt sätt. I forskningsstudien är huvudsyftet att undersöka lärares 

och elevers uppfattningar om positiv feedback och för att komma åt dessa uppfattningar var 

individuella intervjuer den mest valida metoden.   

Vi vill förtydliga att studien är begränsad vilket påverkar möjligheterna att dra generella 

slutsatser angående lärares och elevers uppfattningar om positiv feedback, då endast nio 

intervjuer ägde rum på en skola i samma kommun. Centralt i studien är lärares och elevers 
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uppfattningar om positiv feedback. Vi vill beskriva verkligheten som den uppfattas av enskilda 

individer och ställa dessa uppfattningar mot varandra och tidigare forskning.  

Etiska aspekter 

Forskning ska, enligt Vetenskapsrådet (2002 s. 5-14), utföras med respekt för de mänskliga 

rättigheterna och människovärdet. En av de viktigaste frågorna som berör forskningen är hur 

informanter, försökspersoner och andra personer som medverkar i forskningen ska behandlas. 

Vetenskapsrådet (2002, s.7-14) beskriver fyra huvudkrav på hur forskningen ska bedrivas för att 

följa de etiska kraven. Denna studie, som genomförs med stöd av en kvalitativ intervjustudie, 

berör samtyckeskravet och informationskravet mer än de återstående.  

Samtyckeskravet innebär att informanterna frivilligt ska delta i studien. Eftersom eleverna i 

studien är under femton år gamla har vi skyldigheten att få ett samtycke från informanternas 

vårdnadshavare innan intervjuerna kan äga rum. Personerna som medverkar i studien har även 

den fulla rätten att själva avbryta sitt deltagande under studiens gång. Samtyckeskravet innebär 

också att vi har ansvaret att informera informanterna om konfidentialitetskravet, vilket betyder att 

det material vi skapar ihop med informanten är konfidentiellt och ingen obehörig ska ha 

möjligheten att komma åt informationen. Informationskravet ställer krav på oss att innan 

intervjuns början noggrant informera informanterna samt deras vårdnadshavare om intervjuernas 

syfte och dess betydelse. Vi har även skyldigheten att informera informanterna om deras 

rättigheter så att de förstår att det är möjligt att avbryta deltagandet samt att deltagandet är 

frivilligt. Våra informanter bör även informeras om nyttjandekravet. Det betyder att den 

information som intervjustudien ger oss inte kommer användas till någon annan studie i 

framtiden. Vetenskapsrådet (2002, s. 12) rekommenderar att forskaren bör informera 

informanten om vart forskningsresultaten kommer publiceras samt ge informanten möjligheten 

att läsa igenom känsliga avsnitt innan materialet publiceras.  

Innan intervjuerna ägde rum informerade vi informanterna om deras rättigheter samt 

förtydligade studiens syfte och betydelse. Vi kontaktade elevernas vårdnadshavare och gav dem 

grundläggande information om studiens syfte och elevernas roller i studien. Detta ledde till att vi 

fick det godkännande av vårdnadshavarna som krävdes för att påbörja elevintervjuerna.  

Metodreflektioner 

Eftersom syftet med studien är att undersöka lärares och elevers uppfattningar om positiv 

feedback blev ett naturligt val att använda intervjuer som metod. Metodvalet ledde till att vi 

kunde ställa intressanta följdfrågor som gav oss vidare förståelse inom ämnet. Intervjuerna gav en 

god empirisk grund, vilket ledde till att en grundläggande jämförelse kunde äga rum mellan den 

information intervjuerna gav och tidigare forskning. Intervjuerna tog mellan 20 – 30 minuter och 

spelades in, vilket underlättade efterarbetet avsevärt. Enligt Esaiasson, m.fl. (2009, s. 302) kan 
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flera effekter tillkomma under en intervju som det är viktigt att vara medveten om. Det är viktigt 

att tänka på var intervjun äger rum eftersom det kan påverka informanten.  

Det är även viktigt att reflektera över det egna uppträdandet under intervjun. Eftersom vi 

intervjuade elever var det viktigt att anpassa språk och attityd under dessa intervjuer. Det var 

viktigt att eleverna kände sig trygga och inte upplevde oss som auktoritära. För att skapa ett 

naturligt samtal valde vi att skapa en avslappnad situation där vi småpratade med eleverna innan 

intervjuerna för att skapa en god stämning. Esaiasson, m.fl. (2009, s. 302) beskriver att det är 

viktigt att fundera på hur man dokumenterar intervjun. Vi valde att spela in intervjuerna samt 

föra anteckningar. Vi berättade för informanterna att vi skulle spela in intervjuerna, samt var noga 

med att poängtera informanternas rättigheter.  

Det blev tydligt under intervjuerna att elevintervjuerna och lärarintervjuerna ställe skilda krav 

på oss. Under elevintervjuerna var vi aktiva och ställde fler uppföljningsfrågor. Under 

intervjuerna som hölls med lärarna var vi emellanåt tysta och lät informanterna reflektera fritt.  

Vi är i efterhand nöjda med intervjuerna och den metod vi valde inför denna studie. Enligt 

Esaiasson, m.fl. (2009, s. 303) kan analysstadiet liknas vid att lägga ett pussel där arbetet går ut på 

att analysera källorna med samtalsanalyserna och annat insamlat material som legat till grund för 

litteraturöversikten. Intervjuerna gav oss en djupare förståelse för den redan insamlade empirin, 

vilket ledde till att de teoretiska utgångspunkterna vi valt för studien kom till användning. Genom 

att utgå från det sociokulturella perspektivet och behaviorismen var det möjligt att sortera den 

insamlade informationen och skapa en röd tråd i texten.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de nio intervjuer som genomförts. Resultatet presenterar 

specifika delar som är relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar. Vi har valt att 

presentera varje intervju separat för att skapa en tydlig bild över informanternas åsikter och 

uppfattningar. Flertalet av elevintervjuerna behandlar begreppet beröm, vilket blir naturligt då 

eleverna inte hade begreppskunskap gällande begreppet positiv feedback. Det ledde till att ett 

elevanpassat språk används och både begreppet beröm och positiv feedback används i 

resultatdelen.     

Lärarintervjuer 

Monika 

Monika beskriver positiv feedback som något ständigt pågående i allt skolarbete. Monika anser 

att små enkla kommentarer t.ex. ”gud vad snyggt du har gjort” eller ”vad bra att du kom ihåg den 

där punkten” lyfter eleverna. I och med detta menar Monika att eleverna växer till egna individer 

som får dem att prestera mer. I frågan om hur hon ger positiv feedback i klassrummet säger hon 

att hon både ger den skriftligt och muntligt. Mer omfattande och utvecklad feedback ges på 

utvecklingssamtalen, men till största delen är den muntlig.  

Monika går ofta runt i klassrummet och ger positiva kommentarer till eleverna när de arbetar 

självständigt eller i grupp. Oftast syftar hennes positiva feedback på det som händer vid ett 

specifikt tillfälle. Monika upplever att hon sällan sitter ned med en elev och ger muntlig feedback 

då den tiden inte finns enligt Monika.  

Monika använder sig av markeringar i elevernas böcker. Dessa markeringar i form av ett ”R” 

ger eleverna information om de har rätt eller fel. Detta anser hon är viktigt och hon upplever att 

eleverna behöver få kännedom om sina misstag för att få möjligheten att utvecklas. 

Enligt Monika skiljer sig inte positiv feedback mellan olika situationer och hon använder sig av 

positiv feedback i klassrummet där både eget arbete, diskussioner samt problemlösningar räknas. 

Monika betonar att hon försöker ge så mycket positiv feedback som möjligt och försöker 

undvika negativ feedback, eftersom det inte höjer elevernas prestationer och självförtroende.  

Julia: Kan du känna ibland att du ger mer negativ feedback än positiv feedback? 

Monika: Nääe… det är nog ganska fifty-fifty. Men jag tror nog mer åt det positiva hållet.  

Julia: Varför tror du att det är så?  

Monika: Ja det tror jag nog mycket är för att det är bättre att säga… ta de bra stunderna när vi 

sitter och jobbar till exempel och om en elev sätter igång då kan man säga ”gud vad bra att du har 

satt igång och jobbat, kom igen nu” istället för att säga ”nej nu får du banne mig sätta igång, nu 

har du inte gjort något på 40 minuter” så… det är bättre att man vänder på det och att det blir en 
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positiv förstärkning när dom gör något bra än att ta det negativt.  

                                                                                                               (ur intervju med Monika)  

 

Monika menar vidare att de flesta elever blir glada när de får positiv feedback. Dock kan detta 

skilja sig mellan eleverna då elever som tar lite längre tid på sig att sätta igång och jobba oftare 

behöver mer positiv feedback för att motiveras till att arbeta vidare. Hon anser att det är möjligt 

att leda eleverna in på rätt väg genom att använda positiv feedback och därmed skapa motivation. 

Enligt Monika har somliga elever större behov av att få positiv feedback än andra. De som 

presterar väl behöver inte lika stor mängd då hon menar att deras arbete oftast går av bara farten. 

De som har lite svårare att komma igång med sitt arbete behöver ett större vuxenstöd. Monika 

påpekar att hon ger positiv feedback till de högpresterande eleverna också, men att denna 

positiva feedback blir mer framåtsyftande. Elever som har det lite svårare behöver 

situationsbaserad feedback.  

Monika tror att positiv feedback och motivation har en koppling till varandra. En motiverad 

elev tror Monika tar sig an en uppgift och tycker den är roligare samt blir nöjd med sin prestation. 

Monika betonar under intervjun att elever med en låg motivation har en lång startsträcka, men då 

de väl utvecklas är detta tydligt och märkbart.  

Karin 

Karin menar att positiv feedback kan liknas vid att stötta en elev när det behövs. Hon beskriver 

att positiv feedback ska förmedlas direkt. Karin beskriver att hon ger positiv feedback genom att 

prata med eleverna, ge små kommentarer i grupp eller enskilt. Karin tycker inte att det är en risk 

att ge för mycket positiv feedback, eftersom hon tror att alla individer behöver känna sig sedda.  

Karin önskar kunna ge feedback så fort det behövs, men beskriver att detta är en svårighet. 

Karin upplever inte att hon ger mer negativ feedback i förhållande till positiv feedback, eftersom 

feedback enligt hennes mening ska ”stärka” eleven. Karin påpekar att hon kan utskilja en skillnad 

i hur eleverna påverkas av den positiva feedback de får. Enligt Karin kan denna reaktion kopplas 

till elevens självkänsla.  Självsäkra elever rycker bara på axlarna till skillnad från andra elever som 

reagerar starkare och visar sin glädje öppet. Karin tror att elever med starkare självkänsla inte 

berörs lika mycket om vad andra tycker. Karin tror att somliga elever har mer behov av positiv 

feedback än andra om de är omotiverade och att det då är viktigare med positiv feedback. Under 

intervjun berättar Karin att det är svårt att motivera elever som är omotiverade eftersom de har 

”bestämt sig”.  

Karin berättar att hon brukar klippa sidor i elevernas böcker eller göra markeringar i form av 

ett ”R”. Detta är, enligt Karin, viktigt eftersom eleverna blir medvetna om att hon har sett det 

eleverna har presterat. Karin brukar inte reflektera kring positiv feedback, eftersom det är så 

”naturligt”. Hon tror att hon i början av sin karriär tänkte mer på detta, men att det har avtagit 

med åren.  
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Susanne 

Susanne menar att positiv feedback både kan vara medveten och omedveten. Om Susanne har ett 

mål eller syfte med den positiva feedback hon ger tänker hon mer på hur hon uttrycker sig och 

funderar på hur eleven kommer reagera. Susanne tycker att positiv feedback handlar om att lyfta 

fram positiva exempel, men försöker undvika att enbart säga ”vad duktig du är” eller ”bra gjort”. 

Hon menar att det är många elever som strävar efter att bara vara duktiga och att dessa 

kommentarer inte ger någon information till eleven om vad eleven har gjort för att förtjäna 

beröm.  

Susanne tycker inte om att använda positiv feedback för mycket och ”slösa” med detta. Hon 

menar att det tappar innehållet och det blir svårare att lita på. Susanne ger positiv feedback både 

individuellt och till hela klassen. Att ge positiv feedback till en elev inför klassen tror Susanne kan 

vara positivt, eftersom de får se ett gott exempel och det kan i sin tur motivera övriga elever.  

Susanne tycker att positiv feedback är mycket viktigt och enligt henne behöver alla individer 

känna sig sedda oberoende på ålder och det är enligt Susanne mänskligt att ha det behovet. Det 

finns dock skillnader mellan elever. Somliga elever med lägre självkänsla och tilltro till den egna 

förmågan har, enligt Susanne, inte fått tillräckligt mycket positiv feedback och är i behov av 

kontinuerlig och upprepad positiv feedback. Susanne beskriver att hon tycker att det är svårt att 

nå fram till elever som känner en hopplöshet och är omotiverade. Det är dock, enligt Susanne, 

möjligt att hitta någonting som intresserar alla elever och bygga vidare på det. Detta arbete bör 

ske långsiktigt genom nära kontakt och samtal. Susanne ser tydliga kopplingar mellan positiv 

feedback och motivation, vilket hon beskriver under intervjun.  

[…] när man är ung är det viktigare att man vill bli bättre inte att man blir bättre, det förenklar allt 

så mycket om man vill bli bättre. Resultatet är mitt ansvar, men motivationen kan ju bara komma 

inifrån barnen, men jag kan kanske hjälpa dem med det… att jobba mer och göra mer på 

lektionen, att de känner sig motiverade känns viktigare än resultatet, det är grunden för allt.  

                                                                                                                 (ur intervju med Susanne) 

Susanne menar att lärandet blir mer befäst om eleven är motiverad och att det inte finns något 

lärande utan vilja. Det är enligt henne lärarens uppgift att hitta elevens styrka och ge positiv 

feedback för att göra eleven mer motiverad.  

Elevintervjuer 

Mia 

Mia beskriver att hon brukar få beröm av sina lärare i form av kommentarer som ”bra” eller 

”jättefint”. Skriftlig feedback får de ofta i form av ett ”R” i sina böcker där de får veta om 

uppgiften är rätt eller inte. Mia hävdar att det finns skillnader mellan lärarna när det gäller beröm 
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och att några lärare ger mer positiv feedback än andra. Varför det är på det viset tror hon beror 

på att hon är bättre i somliga ämnen och sämre i andra. 

Mia blir irriterad om hon inte får beröm då hon har presterat. Om hon i detta skede får höra 

att någon annan i klassen får beröm utvecklas irritationen till att hon blir arg. Hon går då fram till 

sin lärare och visar upp det hon har gjort igen i jakt på det beröm hon anser sig förtjäna. Mia 

beskriver att hon blir glad i kroppen och att hon kan bli lite generad i de fall då hon får beröm av 

sin lärare.   

Tilda 

Tilda får beröm i skolan och beskriver att hon brukar få det muntligt. Ofta består detta muntliga 

beröm av kommentarer som t.ex. ”vilken fin teckning du har gjort” eller ”vad fint du skriver”. 

Dessa kommentarer gör henne glad och stolt över det hon har presterat. Det skriftliga beröm 

Tilda beskriver är markeringen ”R”. När hon får frågan vad den symbolen betyder blir hon 

osäker, men hon tror att den betyder att hon har gjort rätt.  

Torbjörn 

Torbjörn är nöjd med den mängd beröm han får i skolan och tycker att det skulle bli tjatigt om 

läraren gav honom mer beröm än det han får i dagsläget. Torbjörn hävdar att han är nöjd med 

sina egna prestationer även om han inte får beröm av sin lärare och hävdar att huvudsaken är att 

han själv är nöjd med det han gör i skolan. Om Torbjörn får beröm för någonting han presterat 

blir han glad och menar på att det gör att han vill fortsätta arbeta. Torbjörn berättar under 

intervjun att eleverna i klassen får positiv feedback muntligt och skriftligt, men att detta skiljer sig 

åt. Om Torbjörn får muntlig feedback menar han att det känns mer ”betydelsefullt” eftersom han 

då kan tacka sin lärare. Om han istället får positiv feedback i form av en stjärna, kommentar eller 

en markering i sin bok känns det inte lika betydelsefullt.  

Rosanna 

Rosanna säger att det känns bra då läraren säger snälla saker till henne och hon kopplar detta till 

känslan av att läraren tycker om henne. Hon beskriver att det är viktigt att läraren tycker om 

henne eftersom läraren annars skulle kunna vara elak.  

Rosanna vill inte ha mer beröm för sitt arbete i skolan, eftersom det skulle kännas konstigt om 

hon fick beröm fast hon bara har jobbat som vanligt. Rosanna tar inte illa upp om hon inte får 

beröm, eftersom hon är medveten om att lärarna har många andra viktiga uppgifter. Rosanna 

menar att det är viktigt att läraren ger henne beröm och beskriver att uteblivet beröm skulle leda 

till att hon inte skulle känna sig glad och inte känna sig omtyckt av sin lärare. Om Rosanna inte 

får beröm för sina prestationer tycker hon inte själv att de är bra.  
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Under slutet av intervjun framkommer det att Rosanna har mycket höga krav på sig själv och 

sina resultat i skolan, vilket har lett till att hon har fått mycket höga resultat den senaste terminen. 

Detta berättar Rosanna att hon känner glädje över och att informationen framkom under hennes 

senaste utvecklingssamtal då hon fick se sin egen matris.  

Olle 

Olle kopplar positiv feedback i klassrummet till en fotbollstränare. Han tycker att läraren ska 

”peppa” lika mycket som tränaren och säga positiva saker som gör att han vill fortsätta.  

Maja: Hur tycker du att en bra lärare ska vara? 

Olle: Vet inte riktigt… en lärare ska peppa som en fotbollstränare.    

Maja: Hur menar du med peppa? 

Olle: Alltså… kanske… om vi säger att jag är bra på något och ska fortsätta träna och så kanske… 

träna mer.  

Maja: Varför är det viktigt då tänker du? 

Olle: Ehh… vet inte… annars kanske man inte vill göra mer och så säger man ”jag kan inte” och 

så.  

Maja: Okej, så du behöver den här peppen för att komma igång?  

Olle: Ja precis.   

Maja: Känner du så i klassrummet också? 

Olle: Ja precis!                                                      (ur intervju med Olle) 

Främst behöver Olle bli motiverad när det gäller matematik, eftersom han tycker det är tråkigt. 

Hans lärare brukar säga till honom att han är bra på matte och att han kan räkna, vilket leder till 

att Olle blir mer motiverad. Om läraren inte skulle ge honom den motivationen hävdar Olle att 

han skulle ha svårare att komma igång att räkna. Det behövs ganska lite positiv feedback för att 

Olle ska börja arbeta, men han säger att han ibland skulle vilja ha lite mer positiv feedback än vad 

han får i dagsläget.  

När Olle får positiv feedback av sina lärare känner han sig glad. Dock berättar han om en 

situation då han blev besviken på sin lärare. Han hade gjort ett arbete som han var mycket nöjd 

med själv, men fick ingen positiv feedback av sin lärare. 

I frågan om skriftlig positiv feedback menar Olle att klassens elever ofta får det i sina böcker i 

form av kommentarer som ”bra” eller ”toppen”. Olle hävdar att han hellre vill få positiv 

feedback muntligt då han anser att det blir mer betydelsefullt. 

Lisa 

Lisa tycker att en bra lärare ska ge mycket beröm, eftersom det gör henne glad och hon vill då 

fortsätta arbeta. Under intervjun berättar Lisa att hon har hört begreppet positiv feedback förut 

och hon menar att positiv feedback leder till att det blir en bättre stämning. Hon kopplar positiv 

feedback till de tillfällen då personer säger snälla saker tillvarandra. När Lisa får positiv feedback 

vet hon att hon har gjort rätt eller fel, vilket enligt henne är viktigt när hon ska fortsätta arbeta. 

Lisa önskar att hon skulle få mer personlig positiv feedback. Lisa menar att hon får mindre 
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mängd positiv feedback av somliga lärare och tror att detta beror på att hon inte är bra i dessa 

ämnen. Under intervjun berättar Lisa att hon inte tycker att hon ska få någon positiv feedback i 

de ämnen som hon inte presterar lika bra i. Lisa berättar under intervju att hon blir glad när hon 

får positiv feedback och kopplar detta till sin motivation. 

 

Maja: Hur känner du dig om du inte får positiv feedback om du har gjort någonting som du är 

väldigt nöjd med? 

Lisa: Då blir jag lite deppig och tänker typiskt också, blir besviken så kanske. 

Maja: Om du får positiv feedback hur känner du dig då i kroppen? 

Lisa: Jag blir glad och peppad och vill göra mer saker i det ämnet, vill liksom lära mig mer.  

                       (ur intervju med Lisa) 
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Analys 

Denna del av studien kommer att delas upp i ett antal underteman som har visat sig vara viktiga 

för att kunna besvara frågeställningarna i studien. Dessa underteman är; Lärare och elevers 

uppfattningar om positiv feedback, Självkänsla, Motivation och Skriftlig och muntlig positiv 

feedback. Analysen bygger på tidigare forskning samt den information som framkom under 

intervjuerna med lärare och elever. För att underlätta analysarbetet ligger de valda teoretiska 

utgångspunkterna till grund för analysarbetet. 

Dessa underteman har delats upp mellan Maja Karlsson och Julia Grehn, vilket betyder att vi 

ansvarar för lika stora delar i analysen. I analysen har vi även valt att beskriva skriftlig och muntlig 

positiv feedback närmare, eftersom det uppkom som en viktig aspekt under intervjuerna och kan 

kopplas till positiv feedback och dess kvalité.  

Lärare och elevers uppfattningar om positiv feedback 

Positiv feedback beskrivs som en form av återkoppling där syftet är att vägleda och motivera 

eleven i att lägga ner mer kraft och energi på sitt arbete (Gamlen & Smith, 2013, s. 152). Läraren 

har i detta fall en definitionsmakt och kan påverka eleverna i den riktning som läraren anser vara 

önskvärd och eftertraktad (Juul & Jensen, 2013, s. 245). Detta kan kopplas till behaviorismen och 

lärarens makt, eftersom läraren har möjlighet att reagera med förstärkande responser som 

etablerar ett önskvärt beteende (Anward, 1971, s. 18).  

De intervjuade lärarna har den gemensamma uppfattningen att positiv feedback är viktigt och 

att det påverkar eleverna på flera olika sätt. Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet 

ledning- eller överföringsmetaforen central. Budskap överförs mellan lärare och elever, vilket de 

lagrar för att sedan kunna utnyttja för framtida bruk. I detta fall är läraren förmedlare och 

eleverna mottagare (Säljö, 2000, s. 24-25). Ur det perspektivet har lärare en makt, vilket kan 

kopplas till det behavioristiska perspektivet där läraren, genom att stimulera önskvärda 

beteenden, kan utveckla eleverna (Skinner, 2008, s. 29).  

Läraren Monika beskriver under intervjun att hon betraktar positiv feedback som ständigt 

pågående i allt skolarbete. Läraren Karin beskriver positiv feedback genom att koppla detta 

begrepp till de situationer när hon stöttar elever när det behövs. Läraren Susanne har liknande 

tankar och säger att positiv feedback handlar om att lyfta fram positiva exempel. Enligt Susanne 

har alla människor behov av att få positiv feedback oberoende av ålder. Jerlang och Ringsted 

(2007, s. 278) beskriver inom det sociokulturella perspektivet att människan utvecklas i det sociala 

samspel som individen föds in i, där språket är centralt för människans utveckling. Monika 

beskriver under intervjun att hon genom positiv feedback kan få eleverna att växa och prestera 

mer, vilket stämmer överens med de övriga intervjuade lärarnas uppfattningar. Läraren Susanne 
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menar att hennes positiva feedback både kan vara medveten och omedveten. Om Susanne ger 

medvetet riktad positiv feedback funderar hon mer på syftet och hur hon formulerar sig. Det kan 

kopplas till Juul och Jensen (2003, s. 245) som betonar lärarens definitionsmakt. I det fallet 

använder sig Susanne av positiv feedback i de situationer när hon vill framhäva ett specifikt 

önskvärt beteende, vilket leder till att hon använder sin makt för att påverka eleverna i önskad 

riktning.  

De intervjuade lärarnas uppfattningar skiljer sig åt i frågan om de tycker det finns en risk i att 

ge positiv feedback i vissa situationer och om elever kan få för mycket positiv feedback. Karin 

tycker inte att det är möjligt att ge för mycket positiv feedback, eftersom alla individer behöver 

känna sig sedda och viktiga. Susanne har en liknande uppfattning, men det finns vissa skillnader i 

deras uppfattningar. Susanne menar i likhet med Karin att alla behöver positiv feedback 

oberoende av ålder, men att en lärare inte får ”slösa med positiv feedback”. Genom att ge för 

mycket positiv feedback kan innehållet gå förlorat och eleverna riskerar att tappa tron på det hon 

säger. Detta stämmer även överens med elevintervjuerna där Torbjörn hävdar att det skulle bli 

”tjatigt” om han fick mer positiv feedback än han får i dagsläget. Även eleven Rosanna visar på 

liknande tankar när hon säger att hon inte skulle vilja ha mer beröm i samband med att hon 

jobbar som vanligt och att det då skulle kännas konstigt. Eleven Lisa menar att hon får mindre 

mängd positiv feedback i de ämnen som hon uppfattar sig själv svagare i, eftersom hon i det läget 

inte förtjänar positiv feedback. Om hon skulle få positiv feedback i dessa ämnen skulle det göra 

henne förvirrad.  

Gamlen och Smith (2013, s. 153) menar att den positiva effekten av positiv feedback blir 

störst om elever får information och uppmuntran som är personligt riktad. Det kan relateras till 

elevernas uppfattningar som tyder på att det är viktigt att de kan identifiera sig med den positiva 

feedback de får av läraren för att den ska uppfattas som betydelsefull. Kvalitén på lärarens 

uppmärksamhet är viktig för att eleverna ska bli motiverade och uppmärksamheten bör, enligt 

Webster-Stratton (2004, s. 88-93), vara meningsfull och konsekvent och stärka elevernas 

självkänsla. Resonemanget kan kopplas till läraren Karin som under intervjun beskrev hur viktigt 

hon tyckte att det var att den positiva feedback hon ger i klassrummet förmedlas direkt i 

situationen för att det ska verka effektivt. Det finns samband mellan Karins uppfattning och 

Gamlen och Smith (2013, s. 159) som genom en studie kommit fram till att elever föredrar direkt 

återkoppling. Den direkta återkopplingen ger ett kvitto på det eleven presterat samt ett 

godkännande som kan höja elevens självkänsla och som gör det möjligt för eleven att se positivt 

på de egna resultaten. Eleven Lisa berättar under intervjun att hon blir glad när hon får positiv 

feedback av sin lärare och att hon genom lärarens kommentarer får vetskap om hon har gjort rätt 

eller fel, vilket är viktig för henne. Jerlang och Ringsted (2007, s. 278) beskriver den sociala 

omgivningens betydelse för individen inom det sociokulturella perspektivet och belyser att 

individen utvecklas i konfrontation med andra människor i omgivningen. Det kan relateras till 
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eleven Lisas tankar som belyser vikten av lärarens sociala påverkan och hur det i sin tur påverkar 

hennes fortsatta arbete.  

Självkänsla 

Inom behaviorismen talar man om respons och förstärkande betingelser där lärarens 

förhållningssätt och positiva förstärkningar har en påverkande roll på elevens utveckling (Skinner, 

2008, s. 18-21). Samspelet mellan lärare och elever har en förstärkande påverkan som leder till 

tolkningar, ageranden och prestationer. Detta är betydelsefullt inom det sociokulturella 

perspektivet (Jerlang & Ringsted, 2007, s. 278; Säljö, 2000, s. 66). Lärandet bidrar till att elevens 

självkänsla kan förstärkas och tilltron till den egna förmågan är viktig för att eleverna ska 

utvecklas (Juul & Jensen, 2003, s. 238). Lärarna Karin och Susanne menar att det är viktigt att se 

varje individ i klassrummet. Annika Lilja (2013, s. 18-23) beskriver i sin avhandling att läraren bör 

lägga stor vikt vid det individualistiska och att det påverkar elevernas lärandeprocesser.  

I de elevintervjuer som utförts nämner flertalet av eleverna att de blir glada när de får positiv 

feedback av sina lärare. De beskriver det som en förstärkning som därmed gör att de vill fortsätta 

arbeta. I koppling till det beskriver läraren Monika att hon ofta ger eleverna små kommentarer i 

klassrummet, vilket i sin tur gör att hon ser dem stärkas till egna individer. Exemplet när läraren 

Monika medvetet ger eleverna positiv feedback i hopp om att stärka eleverna har starka 

kopplingar till behaviorismen. Monika har på så sätt en makt när hon genom kontinuerligt riktad 

förstärkning kan utlösa ett önskvärt beteende och som i detta fall skulle innebära att eleverna 

utvecklas till en egna individer. Skinner (2008, s. 73) beskriver att eleverna själva kan alstra stimuli 

när det önskvärda beteendet uppnåtts, vilket kan kopplas till läraren Monikas tankar. Monika har 

möjligheten att ge eleverna stimuli och påverka dem i rätt riktning. Då eleverna har nått en större 

självsäkerhet genom Monikas förstärkning kan de själva alstra ett fortsatt stimuli och utvecklas 

ytterligare.  

Den positiva feedback och uppmärksamhet som läraren ger till eleverna är en meningsfull 

förstärkare och påverkar deras prestanda, men det är viktigt att den formuleras i ett konsekvent 

syfte. Men detta menar Carolyn Webster-Stratton (2004, s. 89) att det måste vara kvalité på den 

positiva feedback som ges för att den ska ha en effekt på det fortsatta lärandet. I koppling till det 

beskriver läraren Susanne i sin intervju att man inte ska ”slösa” med positiv feedback. Susanne 

menar att det inte blir lika betydelsefullt om man säger det i fel syfte. Susanne beskriver vidare 

under intervjun att hon ofta ger positiv feedback med ett bestämt syfte. Hon menar att det är 

viktigt att lyfta fram vad det är som gjort att eleven får positiv feedback.  

Det är inte ovanligt att lärare använder sig av positiv feedback som förstärkning, men det är 

viktigt att specificera denna form av förstärkning samt vara noga med att den överensstämmer 

med elevens egna uppfattningar (Brophy, 1981, s. 7). Detta kan i omvänd form skapa 

problematik hos eleven och få en motsatt effekt. När elevens självkänsla inte överensstämmer 

med den feedback som eleven tar emot kan elevens syn på sin egen kompetens påverkas. Det 
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egna värdet och det egna självuppfattningen kan påverkas negativt och eleven känner sig inte 

stärkt. Det är därför viktigt att som lärare identifiera sig med riktad positiv feedback och ge den i 

motivationssyfte, vilket stärker eleven till fortsatt arbete och inte skapar en osäkerhet hos eleven 

(Henderlong & Lepper, 2002, s. 488; Juul & Jensen, 2003, s. 244).  

I intervjun med eleven Mia beskriver hon att hon kan bli irriterad och ibland arg om hon inte 

får det beröm som hon anser att hon förtjänar när hon gjort något som hon själv är nöjd med. 

Även eleven Olle beskriver att han blir besviken om denna situation sker. Eleven Rosanna hävdar 

i sin tur att hon inte skulle känna sig lika omtyckt av läraren om hon inte får beröm för sina goda 

prestationer. Exemplen på när eleverna känner sig arga, ledsna och misslyckade när de inte får 

den positiva feedback som de önskar kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000, 

s. 12-13) beskriver att elever möter nya erfarenheter i skolan, men även motgångar som kan 

utveckla eleverna. Eleverna lär sig genom misslyckanden och hur omgivningen ser ut och 

fungerar, vilket leder till självinsikt. Eleven Mia beskriver att hon blir ledsen och arg om hon inte 

får det beröm hon anser sig förtjäna. Det leder till att hon kämpar för att få beröm och därmed 

arbetar flitigare och hårdare. När Mia inte får beröm för en uppgift hon är nöjd med och arbetar 

hårdare leder det till att hon utvecklas mer. Det hela blir en motgång för Mia som leder till 

utveckling och ny erfarenhet.  

Eleven Torbjörn däremot hävdar att det huvudsakliga är att han själv är nöjd med det han gör 

i skolan, trots utebliven feedback, vilket kan kopplas till självkänslan. Då det sociokulturella 

perspektivet syftar på interaktionen och samspelet mellan individer är det viktigt att 

kommunikationen inom den sociala kontakten får en central roll (Jerlang & Ringsted, 2007, s. 

278). Bedömning och förstärkning, som ges till eleverna, måste ligga till grund för att de ska få en 

tilltro till den egna förmågan och det är viktigt att denna utveckling sker individuellt för att 

utveckla varje elev och dennes prestationsförmåga (Henderlong & Lepper, 2002, s. 488; Gamlen 

& Smith, 2013, s. 159).  

Läraren Monika hävdar att vissa elever har större behov av positiv feedback än andra. Vissa 

behöver det stöd som positiv feedback innebär för ett fortsatt arbete medan vissa börjar arbeta 

direkt. Läraren Karin beskriver att de elever som är mer säkra på sig själva inte har samma behov 

Likaså beskriver läraren Susanne att elever med lägre tilltro till sin egen förmåga är i behov av 

mer upprepad positiv feedback än andra. Eleven Mia beskriver att hon inte får samma positiva 

feedback i de ämnen som hon upplever sig sämre i. Hon anser att hon inte förtjänar samma 

beröm när hon inte uppnår ett gott resultat. Mias erfarenheter stämmer inte överens med lärarnas 

uppfattning då lärarna anser att det är viktigt att ge positiv feedback i de ämnen som eleverna 

upplever sig själva prestera sämre i. Brophy (1981, s. 11) beskriver i sin forskningsstudie att lärare 

använder sig av positiv feedback på olika sätt där spontana reaktioner på elevers prestationer kan 

vara en faktor. Forskning visar att det är viktigt att stärka elevers självkänsla och hela tiden 

utveckla elevernas individuella tilltro. Att som lärare hitta elevernas drivkraft och därmed hitta 

deras inre självkänsla är centralt i lärarens arbete (Hörnqvist, 1999, s. 26-28).  



31 

 

Behaviorism inriktar sig på förstärkande betingelser. I och med det kan man även tala om 

önskvärt beteende, vilket är något som både lärar- och elevintervjuerna berör. Främst betonar 

lärarna Monika och Susanne detta, men de ser det ur olika perspektiv. Monika menar att hon ofta 

ger positiv feedback som leder till att stärka en elev. Om en annan elev hör detta så kan det även 

leda till förstärkning för denna elev, men det är inget som hon gör medvetet. Susanne däremot 

använder detta för att nå ett önskvärt beteende. Läraren har en definitionsmakt där önskvärt 

beteende är något som uppnås genom positiv feedback (Juul & Jensen, 2003, s. 245). Om en elev 

får individuell feedback inför andra elever kan det fungera som en modell för övriga elever och 

skapa ett önskvärt beteende för resterande elever i klassrummet.  

Motivation 

Inom det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan människor centralt där kommunikation 

mellan lärare och elev är en viktig länk (Säljö, 2000, s. 67). Utifrån det perspektivet har 

omgivningen en stark påverkan på eleverna då de lär sig tolka, agera och prestera utifrån det 

läraren uppmuntrar till (Säljö, 2000, s. 66). Eleven Torbjörn berättade under intervjun att han 

föredrog att få positiv feedback ”muntligt” till skillnad från skriftlig positiv feedback. Om läraren 

gav Torbjörn positiv feedback genom direkt kommunikation kunde han då säga ”tack”, vilket för 

honom upplevdes som betydelsefullt. Det kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där 

kommunikationen mellan lärare och elev är en viktig länk och individen utvecklas i mänsklig 

verksamhet (Säljö, 2000, s. 12-13). I likhet med detta menar Gamlen och Smith (2013, s. 166) att 

positiv feedback och motivation har starka kopplingar till varandra och att det är en fråga om 

bemötande. Motivation uppkommer som ett resultat av det bemötande elever får samt de 

erfarenheter som ligger till grund för elevers framgångar. Stolthet inför den egna prestationen och 

lust att slutföra uppgiften är tydliga tecken på att eleverna är motiverade. Enligt Miller och 

Rollnick (2010, s. 29) krävs det att eleverna har viljan och tron på den egna kompetensen för att 

känna motivation.  

Under intervjun med Monika berättade hon att hon tydligt kunde urskilja glädje hos eleverna 

när hon gav dem positiv feedback och att det är möjligt att använda positiv feedback för att 

påverka eleverna så de jobbar vidare och inte ger upp arbetet. Monika definierar begreppet 

motivation genom att beskriva de situationer när eleverna tar sig an en uppgift med glädje och att 

resultatet leder till att eleven känner sig nöjd med sina egna prestationer. Monikas resonemang 

stämmer överens med eleven Torbjörn som under intervjun hävdade att beröm i skolan gör 

honom glad och ger honom viljan att avsluta en arbetsuppgift. Det kan kopplas till Gamlen och 

Smith (2013, s. 166) som menar att det finns starka kopplingar mellan positiv feedback och 

motivation där lärarens bemötande har stor betydelse för eleven. Eleven Olle beskriver under 

intervjun att det är viktigt för honom att han får beröm i ämnet matematik, eftersom han tycker 

att det är mindre roligt. Om hans lärare ger honom positiv feedback anser sig Olle bli mer 

motiverad och utebliven positiv feedback skulle leda till att han skulle ha svårare att komma igång 
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att räkna. Olle beskriver även att han tycker att en lärare ska agera som en fotbollstränare, 

eftersom hans fotbollstränare genom positiv feedback får honom att vilja träna hårdare. Enligt 

Skinner och behaviorismen (2008, s. 18-29) kan lärarens förstärkning utpekas som en 

betydelsefull orsak till en förändring i en elevs beteende och med hjälp av stimuli kan läraren 

påverka elevernas prestationer. Detta synsätt stämmer överens med flera av lärarintervjuerna.   

Läraren Susanne berättade under intervjun att hon kunde se tydliga kopplingar mellan positiv 

feedback och motivation. Enligt Susanne är det viktigt att eleverna vill bli bättre och har viljan att 

utvecklas. Susanne menar vidare att hon som lärare kan hjälpa eleverna att jobba mer och göra 

mer på lektionerna genom att ge eleverna positiv feedback. Motivation är, enligt Susanne, mycket 

viktigt och grunden till allt. Detta visar på att Susanne lägger stor vikt vid sitt eget 

motivationshöjande arbete.  

Webster -Stratton (2004, s. 89) menar att lärare ofta har lite kunskap om hur de genom positiv 

feedback kan påverka en elevs motivation. Under intervjuerna var det dock tydligt att de 

intervjuade lärarna hade en klar bild över hur de kan påverka elevernas motivation och varför de 

anser det viktigt. Uppfattningarna om svårigheterna kring positiv feedback och motivation skiljde 

sig dock åt mellan de intervjuade lärarna.  

Monika berättade under intervjun att det kan vara svårare att motivera vissa elever och 

beskriver att dessa elever har en lång ”startsträcka”. När Monika väl nått fram till dessa elever 

växer de mycket.  I likhet med detta beskriver läraren Karin att det kan vara svårt att motivera 

elever som känner en hopplöshet och ett ointresse inför uppgifterna. Enligt Karin finns det 

tillfällen när det är praktiskt taget omöjligt att motivera dessa elever och att hon kan känna en 

hopplöshet när hon inte får något gensvar. Susanne har en annorlunda uppfattning och menar att 

det inte finns något lärande utan motivation och att det är möjligt att genom långsiktigt arbete 

motivera alla elever. Enligt Susanne kan ett långsiktigt arbete och en nära kontakt med eleven 

leda till att hon hittar elevens intresseområden som hon då kan fokusera på att stimulera för att 

öka motivationen. Susannes tankar kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där 

kommunikation och vardagligt samtal beskrivs som länken mellan individer (Säljö, 2000, s. 67). 

Genom att kommunicera med eleven och hitta elevens intresseområden kan Susanne genom 

interaktion hitta metoder för att motivera eleven och utveckla eleven ytterligare.  

Enligt Webster-Stratton (2004, s. 89) är det möjligt att påverka en hel elevgrupp i rätt riktning 

genom att ge positiv feedback, eftersom det kan skapa ett beteendemönster samt ge eleverna 

information om vad som anses vara ett önskvärt beteende. Det finns kopplingar mellan den 

åsikten och det behavioristiska perspektivet där omgivningens reaktioner betonas som 

förstärkande, vilket leder till att beteenden som anses positiva befästs (Anward, 1971, s. 18). 

Eleven Lisa berättar under intervjun att hon skulle tycka att det var positivt om hon fick beröm 

inför hela klassen, vilket kan kopplas till Webster-Strattons (2004, s. 89) resonemang, där positiv 

feedback kan påverka en hel elevgrupp.  
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Skriftlig och muntlig positiv feedback 

Både i lärar- och elevintervjuerna berörs hur positiv feedback förmedlas. Under elevintervjuerna 

talar eleverna om de kommentarer som de får i sina böcker efter att uppgiften blivit rättad. Dessa 

kommentarer kan ta form som ett ”bra”, ”toppen” eller ”R” och det påpekas i flertalet 

elevintervjuer som viktiga kommentarer för dem, eftersom det är bra att veta att man har gjort 

rätt. Lärarna Karin och Monika brukar använda bokstaven ”R” i elevernas böcker för att markera 

det som är rätt. Detta ser de som en metod att få eleverna motiverade att arbeta vidare. Eleven 

Olle beskriver denna skriftliga form av positiv feedback som en automatiserad respons från 

läraren. Han påpekar att skriftlig feedback inte är lika betydelsefull som muntlig, eftersom det 

känns som att skriftlig feedback gärna ges till alla utan någon värdering. Karlberg (2011, s. 47-49) 

beskriver att förstärkning kan förmedlas av läraren både genom materiella, verbala och sociala 

förstärkningar. Verbal förstärkning anses kunna påverka elevens självkänsla och relationen mellan 

lärare och elever. Detta kan kopplas till Olles beskrivning, eftersom han anser att muntlig positiv 

feedback är mer betydelsefull. Positiv feedback ges ofta som ett godkännande av det som 

eleverna har presterat och Gamlen och Smith (2013, s. 159) beskriver det som ett kvitto på det 

presterade materialet samt ett bevis på att det är rätt. En viktig aspekt i relation till detta är att 

dagens lärande ofta styrs av prestationsmål som i sin tur påverkar elevernas motivation. Målen 

ska uppfyllas, vilket skapar stora prestationsbehov. Eleverna bygger upp sina egna uppfattningar 

om sin kompetens (Giota, 2002, s. 281-284). I det skedet är positiv feedback betydelsefull, men 

framställningen av den har också stor betydelse.   

Inom det sociokulturella perspektivet är interaktionen viktig där kommunikation förespråkas 

(Säljö, 2000, s. 67). Därav har muntlig feedback en mer betydande roll i elevernas utveckling, 

eftersom den anses mer betydelsefull och individuell. I alla elevintervjuer tar eleverna upp den 

glädje de känner i kroppen när de får muntlig positiv feedback från sina lärare. Dock kan det ske 

oavsiktligt och spontant från lärarna, medan eleverna uppfattar den som något personligt 

(Brophy, 1981, s. 11).  

Avslutningsvis kan man se framställningen tvådelad. Att ge feedback och beröm skriftligt ger 

effekterna att det som eleverna presterat är rätt medan den muntliga utvecklar positiv feedback 

utifrån elevernas behov och kunskaper. Läraren Monika beskriver i sin intervju att hon ser 

feedback ur två olika perspektiv, framåtsyftande och situationsbaserad. I koppling till detta kan 

eleverna ta sig an framåtsyftande feedback lättare via muntlig framställning till skillnad från den 

skriftliga som ger en bekräftelse på att det eleverna har gjort är rätt, det vill säga situationsbaserad. 

Uttryck och situation avspeglar sig på resultat och prestanda och positiv feedback är en viktig 

aspekt och som behöver ges individuellt för att skapa goda förbättringsmöjligheter (Hattie & 

Timperley, 2007, s. 86).       
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Diskussion 

Diskussionen i studien presenteras utifrån fyra rubriker som fått sina namn utifrån citat som 

känns extra relevanta i koppling till syfte och frågeställningar. Dessa fyra citat uppmärksammades 

under arbetet med resultat och analys, vilket leder till diskussionen som befinner sig på en högre 

analytisk nivå.     

”Eleverna växer till egna individer” 

Läraren Monika beskriver under intervjun att hon använder sig av positiv feedback i pågående 

skolarbete främst genom att ge eleverna enkla kommentarer i syfte att påverka elevens 

motivation. Det tror Monika får eleverna att växa till ”egna individer” som presterar mer och kan 

kopplas till Monikas resonemang att det finns starka kopplingar mellan en elevs motivation och 

lärarens positiva feedback. Resonemanget visar även på uppfattningen att positiv feedback leder 

till högre prestationer och att det finns ett samband mellan positiv feedback, motivation och 

bättre resultat i form av prestationsutveckling.  

 Att döma av det empiriska materialet anser lärare att positiv feedback är ett viktigt inslag i 

undervisningen och att det kan hjälpa eleven att utvecklas mer samt stärka dennes utveckling. En 

gemensam uppfattning som går att utläsa i det insamlade materialet är att lärarna uppfattar att 

eleverna blir glada och nöjda när de får positiv feedback som i de flesta fall kan kopplas till 

motivation. En skillnad mellan lärarnas uppfattningar är att en lärare under intervjun, till skillnad 

från de övriga, menade att det i vissa fall är omöjligt att motivera elever som har en 

grundläggande omotiverad attityd. En uppfattning som står i motsats till detta resonemang är 

läraren Susannes argument. Susanne förklarade under intervjun att hon tror att alla elever kan 

motiveras och det är lärarens uppgift att hitta elevens intressen och bygga vidare på dessa. Det 

här ställer krav på både läraren och eleven då eleven måste öppna sig och dela med sig av sina 

tankar, men det ställer främst krav på lärarens förmåga att kommunicera och hitta elevens möjliga 

intresseområden. Inom det sociokulturella perspektivet lär sig eleverna i samspel med andra, 

vilket ställer stora krav på elevernas omgivning (Säljö, 2000, s. 66).  

Gamlen och Smith (2013, s. 159) beskriver i sin studie att eleverna vill ha ett kvitto på sin 

personliga prestanda för att positiv feedback ska verka positivt. Det ställer höga krav på läraren, 

eftersom det är lärarens uppgift att se varje individ samt göra det möjligt för eleverna att 

utvecklas och se positivt på sina egna prestationer.  

Sammanfattningsvis visar den insamlade empirin att lärarna anser sig ha en tydlig bild över hur 

de bör använda sig av positiv feedback samt vilka kopplingar det finns mellan positiv feedback 

och motivation. Lärarnas uppfattningar skiljer sig åt i vissa fall, vilket kan betraktas som naturligt 
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då vissa lärare använder sig av positiv feedback mer frekvent än andra. Detta kan enligt Brophy 

(1981, s. 11) bero på lärarens personlighet och lärarstil.  

”En lärare ska peppa som en fotbollstränare” 

Den insamlade empirin visar att flertalet av eleverna inte har kännedom om vad begreppet positiv 

feedback har för betydelse. Det är naturligt för eleverna att istället använda sig av begreppet 

beröm. I motsats till de övriga eleverna har eleven Lisa en uppfattning om vad begreppet positiv 

feedback har för betydelse.  Enligt henne leder positiv feedback till att det blir en bra stämning 

och en bättre gemenskap i en grupp. Det kan kopplas till elevernas kännedom om vad positiv 

feedback är och vad den har för betydelse. Eleverna har inte kunskap om vad positiv feedback är, 

men de har en känsla av att positiv feedback kan kopplas ihop med en bra magkänsla och ett 

tryggt klimat. Eleverna i studien har den gemensamma uppfattningen att positiv feedback är 

positivt, eftersom det leder till att eleverna blir glada, nöjda och vill fortsätta arbeta. 

Detta går att utläsa när eleverna ska beskriva vad som utmärker en bra lärare. Ett citat som är 

relevant i denna studie är eleven Olles citat ”en lärare ska peppa som en fotbollstränare”. Det 

beskriver Olle som viktigt för honom, eftersom positiv feedback kan kopplas till hans motivation 

både på fotbollsplanen och i klassrummet. Gemensamt med Olles uppfattning visar den övriga 

insamlade empirin att elever kopplar samman positiv feedback med motivation att avsluta eller 

påbörja en ny uppgift. Ur ett behavioristiskt perspektiv kan detta exempel kopplas till att betrakta 

Olles tränare i fotboll på ett likvärdigt sätt som hans lärare i klassrummet. Olles fotbollstränare 

ger honom förstärkningar i form av positiv feedback då han kämpar hårt på fotbollsträningarna. I 

och med det skapas ett stimuli som gör att Olle vill träna hårdare och kämpa mer under 

träningarna. Det kopplar han till klassrumsmiljön där läraren ska ha samma funktion. Under 

intervjun berättar även Olle att han behöver positiv feedback under matematiklektionerna, 

eftersom han tycker det ämnet är tråkigt. I dessa situationer beskriver han att lärarens positiva 

feedback gör att han vill räkna mer. Det här visar på ett tydligt samband mellan fotbollstränaren 

och lärarens möjlighet att påverka Olles prestationer ur ett behavioristiskt perspektiv.  

Eleven Mia berättar under intervjun att hon ibland blir ledsen och arg om hon inte får positiv 

feedback av sin lärare. I dessa fall leder det till att hon försöker prestera mer för att få den 

positiva feedback hon eftersöker. Det här visar tydligt hur viktig positiv feedback kan vara för en 

enskild elev och hur viktigt det är för att eleven ska känna sig nöjd med sin egen prestation. En 

aspekt som framkommer är dock eleven Mias aktiva arbete för att få den positiva feedback hon 

söker. När Mia inte får positiv feedback för sin prestation väljer hon att självständigt försöka 

prestera mer för att få positiv feedback. Det kan kopplas till den övriga empirin som visar att 

somliga lärare inte vill använda sig av positiv feedback för ofta och i för stor utsträckning, 

eftersom de tycker att innehållet kan förloras. Det finns här motstridiga uppfattningar som visar 

att elever aktivt kan söka positiv feedback för att känna sig nöjda med sina egna prestationer 

samtidigt som lärarna medvetet ”sparar” på positiv feedback. Möjligheten finns att det här kan 
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drabba elever som eftersöker positiv feedback och inte får den. Det här resonemanget kan 

kopplas till Skinner och behaviorismen (2008, s. 123) som beskriver att det inte är ovanligt att 

förstärkning används i skolans värld för att etablera ett önskvärt beteende.  

En intressant aspekt som framkom under intervjuerna var elevernas uppfattningar om skriftlig 

positiv feedback. Det visade sig att eleverna uppskattade att få kännedom om sina prestationer i 

form av en skriftlig kommentar, men att kunskapen och förståelsen för vad dessa kommentarer 

betydde i vissa fall inte existerade. Eleven Tilda beskriver att hon får markeringar i form av ett 

”R” i sin bok när hon har gjort rätt, men hon är inte helt säker på vad detta ”R” betyder. Det kan 

kopplas till läraren Susannes resonemang när hon hävdar att det är viktigt att eleverna förstår 

varför de får positiv feedback och att ”tomma kommentarer” bör undvikas. I detta fall har eleven 

Tilda enbart kunskapen om att lärarens markering betyder att hon har gjort rätt, men hon vet 

egentligen inte att detta ”R” betyder rätt. Gamlen och Smith (2013, s. 159) beskriver i sin studie 

att elever uppskattar att få ett tydligt godkännande för sina prestationer och att de kopplar det till 

positiv feedback. Detta resonemang kan kopplas till elevernas känslor när de får positiv feedback. 

Empirin visar att eleverna blir glada och känner en tillfredställelse när de får positiv feedback, 

vilket kan kopplas till det godkännande de får för den egna prestationen.   

”Om jag är sämre i ett ämne får jag inte lika mycket positiv feedback” 

I stora drag stämmer lärarnas uppfattningar överens med elevernas uppfattningar om positiv 

feedback men det finns vissa skillnader som bör beaktas. En skillnad mellan lärarnas och 

elevernas åsikter blir tydligt då eleverna Mia och Lisa menar att de får olika mängd beröm i olika 

ämnen. De menar att de får mindre positiv feedback i de ämnen de upplever sig sämre i. I 

motsats till detta hävdar lärarna att de använder sig av positiv feedback för att motivera och 

stärka elever. Här talar lärarnas och elevernas uppfattningar emot varandra, eftersom eleverna 

inte uppfattar att de får positiv feedback i de ämnen där de har störst behov av det.  

  Det empiriska materialet visar att lärare tycker att positiv feedback är en viktig del i det 

dagliga arbetet och att det bör existera i alla situationer. I motsats till detta hävdar flertalet elever 

att de inte får positiv feedback i de ämnen där de upplever sig själva som mindre bra. Det kan i 

sin tur kopplas till en av lärarintervjuerna där läraren Monika menade att vissa elever har ett större 

behov av positiv feedback än andra elever beroende på elevernas motivation och prestationsnivå. 

Samtidigt hävdar både läraren Susanne och läraren Karin att alla individer behöver känna sig 

sedda och att detta är ett mänskligt grundläggande behov. En intressant koppling kan dras till 

elevintervjun med Rosanna. Det visade sig att Rosanna är en högpresterande elev som har höga 

krav på sina egna prestationer. Rosanna beskriver att hon tycker det är viktigt att läraren ger 

henne positiv feedback, eftersom hon annars riskerar att få känslan av att läraren inte tycker om 

henne. Detta visar att högpresterande elever har ett behov av positiv feedback, vilket kan kopplas 

till lärarna Susanne och Karins resonemang som menar att alla individer är i behov av att bli 

sedda.  
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”Huvudsaken är att jag själv är nöjd” 

Den insamlade empirin visar att det är viktigt att eleverna själva känner en tillfredsställelse över 

den egna prestationen. Under intervjuerna framkommer det att flertalet av eleverna anser att det 

är viktigast att de själva är nöjda med sina resultat. Om eleverna själva är nöjda med sina resultat 

är de inte i samma behov av positiv feedback av sina lärare för att bli nöjda med sina egna 

prestationer. Empirin visar dock att elever uppskattar positiv feedback och de känner att det leder 

till tillfredsställelse och positiva känslor. Det är tydligt att eleverna kopplar den positiva feedback 

de får av sin lärare till sina prestationer och de har en känsla av att goda resultat leder till beröm 

och positiv feedback. Det kan jämföras med empirin som visar att de intervjuade lärarna tycker 

att elevernas vilja är det viktigaste. Läraren Susanne berättade under intervjun att hon tycker att 

elever i unga år bör ha viljan att utvecklas. Hon menar att resultatet är hennes ansvar och 

motivationen kan enbart komma inifrån eleverna själva. Läraren har dock möjligheten att hjälpa 

eleverna att finna motivationen, men det är viktigt att skilja på resultat och motivation.  

En intressant aspekt som uppmärksammades under intervjuerna var att eleverna uppfattar att 

de får positiv feedback främst i form av små kommentarer med ett positivt budskap. I likhet med 

detta hävdar två av lärarna under intervjuerna att de ger eleverna positiv feedback främst i form 

av kommentarer som uppstår kontinuerligt i det dagliga arbetet i klassrummet. Dessa 

uppfattningar stämmer överens med varandra, men en lärare har en annan uppfattning. Enligt 

läraren Susanne försöker hon undvika att enbart ge enkla positiva kommentarer, vilka hon 

uppfattar som innehållslösa och tomma. Enligt Susanne leder dessa kommentarer till att eleverna 

enbart strävar efter att vara ”duktiga” och det ger ingen information till eleven om vad eleven har 

gjort eller presterat för att förtjäna positiv feedback. Det här kan kopplas till eleven Rosanna som 

under intervjun menade att det är viktigt för henne att hon känner sig omtyckt av sin lärare. För 

Rosanna är det tydligt att positiv feedback gör henne nöjd med sina egna prestationer, men att en 

osäkerhet finns då positiv feedback uteblir. Detta kan ställas mot eleven Torbjörns uppfattning 

när han beskriver att det huvudsakliga är att han själv är nöjd med det han själv presterar. 

Empirin visar att det finns tydliga samband mellan positiv feedback och elevens motivation, men 

det finns ett gap mellan positiv feedback och elevens självkänsla. För somliga elever har positiv 

feedback ingen påverkan på tilltron till den egna förmågan, men den motiverar dock eleven att 

fortsätta arbeta. För andra elever leder positiv feedback till en personlig tillfredsställelse och 

positiv feedback har då en stark påverkan på elevens självkänsla. Det här kan kopplas till läraren 

Susannes resonemang då hon menar att många elever enbart strävar efter att vara duktiga. Om 

eleverna anser det viktigt att vara omtyckta av sin lärare är positiv feedback viktig och kan 

kopplas till elevernas självkänsla, menar hon.   
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Konklusion 

Denna studie har tillfört kunskap om lärares och elevers uppfattningar om positiv feedback samt 

hur dessa uppfattningar i vissa fall skiljer sig åt. Studien har visat att det finns starka kopplingar 

mellan positiv feedback och elevernas motivation. Utifrån studiens resultat och analys kan vi 

konstatera att de medverkande lärarna och eleverna i studien uppfattar positiv feedback som 

betydelsefull. Resultatet av denna studie beskrivs närmare i resultat- respektive analysdelen, men 

vi väljer här att ta upp några viktiga aspekter som sammanfattar studiens resultat.  

Vi kan se att det i vissa fall uppkommer motsättningar mellan lärarnas uppfattningar och den 

feedback de ger i praktiken. Lärarna är överens om att positiv feedback är lika viktigt för alla 

individer, men det finns skillnader i lärarnas uppfattningar gällande om det är möjligt att ge elever 

för mycket positiv feedback och vilka risker det medför. Denna uppfattning stämmer överens 

med flera av elevernas uppfattningar då eleverna anser att överdriven mängd positiv feedback inte 

är positivt. Empirin visar tydligt att både lärare och elever har samma uppfattningar när det gäller 

reaktionen på den positiva feedback som ges. Lärarna anser att eleverna blir glada och 

motiverade. Eleverna hävdar att de blir glada, vill arbeta mer samt vill avsluta påbörjat arbete när 

de får positiv feedback.  

Vi kan dock se skillnader gällande hur elever uppfattar skriftlig respektive muntlig positiv 

feedback. Flertalet av de intervjuade eleverna i studien beskriver muntlig positiv feedback som 

mer betydelsefull än skriftlig feedback. Eleverna uppfattar att muntlig feedback känns mer 

personligt riktad, vilket vi kopplar till det sociokulturella perspektivet där kommunikation är det 

centrala och eleven utvecklas i samspel med det som omgivningen uppmuntrar. Vår slutsats 

gällande detta resonemang är att lärarna inte har lika uppfattning och att de i motsats till eleverna 

upplever att skriftlig och muntlig positiv feedback ger samma effekt. Vi uppfattar att elever 

känner sig utvalda och uppskattade då de får positiv feedback som är muntlig och personlig.      

Ytterligare en intressant företeelse som vi fastnade för under intervjuerna var eleverna Mia och 

Lisas tankar kring de tillfällen då de får mindre mängd positiv feedback. Under intervjuerna 

beskriver de att de upplever att de får mindre mängd positiv feedback i de ämnen som de anser 

sig ”sämre” i. Detta anser vi är en intressant motsägelsefull uppfattning, eftersom lärarna i studien 

anser att det är viktigt att ge positiv feedback för att motivera eleverna samt att det är extra viktigt 

i de ämnen som eleverna är svagare i.  

Med koppling till detta och till övriga intervjuer anser vi att det finns starka samband mellan 

positiv feedback och elevens självkänsla. Lärarintervjuerna visar att lärarna lägger ner mer energi 

och mer reflektion kring hur de ska ge positiv feedback till elever med lägre självkänsla för att 

utveckla deras resultat. Flertalet av eleverna anser att positiv feedback leder till att de blir nöjda 

med sina prestationer och känner en tillfredsställelse.  
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Det blir tydligt för oss under arbetet med studien, eftersom vi fokuserat på ett sociokulturellt 

perspektiv samt ett behavioristiskt perspektiv, att positiv feedback uppstår i interaktion mellan 

lärare och elev då både lärare och elever är aktiva. Läraren kan påverka eleverna genom att 

stimulera det beteende eller resultat som de anser är önskvärt. Empirin visar att lärare har en 

definitionsmakt, vilket vi tycker stämmer överens med det resultat som framkom under 

intervjuerna.  

Då vi utgått från det sociokulturella perspektivet och behaviorismen som varit relevanta i 

relation till syfte och frågeställningar, har vi kommit fram till att det finns starka kopplingar 

mellan behaviorismen och det sociokulturella perspektivet. Empirin visar att läraren genom 

förstärkning kan påverka en elevs beteenden. För att detta ska ske krävs interaktion och ett 

socialt samspel vilket det sociokulturella perspektivet påvisar. Med detta menar vi att 

behaviorismen kräver ett sociokulturellt perspektiv för att dess betydelse ska kunna analyseras 

och tolkas närmare.  

Studien visar att lärare och elever har liknande uppfattningar gällande positiv feedback och 

dess betydelse för elevens utveckling och motivation. Empirin visar att elever känner en stor 

glädje och att deras motivation påverkas i positiv riktning när positiv feedback formuleras på rätt 

sätt och vid rätt tidpunkt. En intressant iakttagelse är att det finns vissa skillnader mellan 

uppfattningarna gällande skriftlig och muntlig positiv feedback samt när eleverna är i störst behov 

av positiv feedback. Elevernas självuppfattning och prestationsförmåga påverkar lärarnas 

uppfattningar om den mängd positiv feedback som är lämplig. Vår slutsats är att det krävs en 

större och mer öppen diskussion mellan lärare och elever. Det är möjligt för lärare att genom 

interaktion, ett öppet arbetsklimat i klassrummet och en större förståelse för elevernas behov, 

påverka elevernas motivation och utveckling i positiv riktning.           

 

Vidare forskning 

I arbetet med denna studie har muntlig och skriftlig feedback berörts. Vidare forskning inom 

ämnesområdet kan leda till att detta perspektiv berörs ytterligare. Detta skulle kunna leda till en 

djupare förståelse och ytterligare kunskap inom ämnet. Detta kan även leda till att lärare får mer 

information om hur de på ett framgångsrikt sätt kan nå eleverna och påverka deras resultat och 

motivation genom positiv feedback.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide lärare 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

I vilken årskurs undervisar du?  

Hur länge har du undervisat dessa elever?   

 

Tema 2: Att ge positiv feedback 

Undertema 1: Uppfattning om positiv feedback 

Vad är positiv feedback?  

 

Undertema 2: Ge positiv feedback till eleverna 

Hur ger du positiv feedback till dina elever?  

   

Undertema 3: Situationer  

I vilka situationer passar det sig att ge positiv feedback till eleverna? 

 

Undertema 4: Placering 

Var känner du att du ger den här feedbacken? I klassrummet? I korridoren? Etc.   

 

Undertema 5: Feedback i för stor mängd 

Kan man ge för mycket positiv feedback? I så fall varför? 

 

Undertema 6: Självuppfattning 

Känner du att du ger mer negativ än positiv feedback?  

 

Tema 3: Reaktion  

Undertema 1: Elevernas reaktion 

Hur uppfattar du att eleverna reagerar på den positiva feedback du ger?  

 

Undertema 2: Reaktionsskillnader  

Reagerar vissa elever mer på denna feedback än andra? 
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Undertema 3: Behov  

Har vissa elever mer behov av att få positiv feedback än andra?   

 

Tema 4: Motivation 

Undertema 1: Samband 

Tror du att det finns något samband mellan feedback och motivation? 

 

Undertema 2: Påverkan 

Påverkar feedback elevernas motivation? I så fall hur? 

 

Undertema 3: Prestationer 

Använder du dig av feedback på ett medvetet sätt för att höja en elevs prestation och motivation? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide elever 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

Vilken klass går du i? 

Hur många elever är ni i din klass? 

Har ni en eller flera lärare i din klass? 

 

Tema 2: Elevens motivation 

Undertema 1: Läxor 

Brukar du vilja göra dina läxor när du kommer hem från skolan? 

 

Undertema 2: Skoluppgifterna 

Känner du ibland att du inte vill göra vissa uppgifter som din lärare säger att du ska göra? 

 

Undertema 3: Lärarens egenskaper 

Hur tycker du att en bra lärare ska vara? 

 

Tema 3: Feedback i skolan 

Undertema 1: Elevens kunskap om feedback 

Vet du vad feedback är för någonting? 

 

Undertema 2: Elevens syn på feedback? 

Brukar din/dina lärare i skolan ge dig beröm när du har gjort någonting bra? 

 

Undertema 3: Om eleven fick bestämma 

Skulle du vilja att din/dina lärare säger till dig att du är duktig mer än vad de gör? 

 

Tema 4: Elevens upplevelse av feedback 

Undertema 1: Olika lärare 

Säger vissa lärare att du är duktig, medan andra lärare inte säger det lika ofta? 

 

Undertema 2: Saknad feedback 

Om din/dina lärare inte säger till dig när du har gjort någonting bra, hur känner du dig då? 

 

Undertema 3: Elevens reaktion på feedback 

Om din lärare säger att du gjort någonting bra, hur känner du dig då? 

 

Undertema 4: Få positiv feedback 

Hur går det till när du får positiv feedback? Kan du berätta om någon speciell situation?   


