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Förord 
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Abstrakt 
I dagsläget har lärare inom e-lärande svårt att identifiera var de studerande befinner sig i sitt 
lärande. Tidigare forskning inom traditionellt klassrumslärande visar på att formativ feedback 
är väsentligt för att utöka sina kunskaper, däremot finns det begränsad forskning kring hur 
digitala utbildningsmedier bör designas för att stötta formativ feedback mellan studerande och 
lärare. Syftet med denna studie var att identifiera hur tidigare etablerade teorier för formativ 
feedback inom traditionellt klassrumslärande kan användas inom e-lärande. Detta genomfördes 
med en designorienterad forskningsansats där kategorier för formativ feedback inom 
traditionellt klassrumslärande implementerades i en prototyp. Detta för att kunna identifiera 
vilka delar av formativ feedback som var mest väsentliga inom e-lärande. Studien resulterade i 
tre designförslag för hur digitala utbildningsmedier bör designas för att kunna stötta formativ 
feedback mellan lärare och studerande.  
 
Nyckelord: E-lärande, formativ feedback, digitala utibldningsmedier, digitala 
utbildningsvideor  



Abstract 
Currently, e-learning teachers find it difficult to identify the students’ level of learning. Previous 
research in traditional classroom learning shows that formative feedback is essential to 
expanding the students’ knowledge. However, there is limited research on how online 
instructional media should be designed to support formative feedback between learners and 
instructors. The purpose of this study was to find out how previously established theories for 
formative feedback within traditional classroom learning can be used in e-learning. This was 
done with a design-oriented research approach where categories for formative feedback within 
traditional classroom learning were implemented in a prototype. This made it possible to see 
which parts of formative feedback were most crucial in e-learning. The study resulted in three 
design proposals for how digital education media should be designed to support formative 
feedback between teachers and students.  
 
Keywords: E-learning, formative feedback, online instructional media, online instructional 
video  
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1 Introduktion  
Att sprida kunskap och information online har inom lärande blivit ett effektivt tillvägagångssätt 
eftersom det är kostnadseffektivt och kan ske i realtid (Mohammadyari & Singh, 2015; Zhang, 
Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004). Digitaliseringen har gjort det möjligt att studera på distans 
genom e-lärande. E-lärande ger även studerande mer kontroll över vad de vill lära sig (Krause, 
Stark & Mandl, 2009). Av dessa anledningar har e-lärande blivit allt vanligare inom olika former 
av utbildningar (Mayer, 2017). E-lärande kan definieras som undervisning som levereras genom 
digitala tjänster (Mayer, 2017).  

Inom e-lärande finns det olika typer av digitala utbildningsmedier, exempelvis Teamtreehouse 
och Youtube. Det är vanligt att dessa digitala utbildningsmedier använder sig av animation, 
video, bild och text i syfte att undervisa (Mayer, 2017). Strömmande media som exempelvis 
ljud och bild är fördelaktiga för att studerande lättare ska kunna förstå komplexa koncept som 
är svåra att förklara med enbart text (Hartsell & Yuen, 2006). Ett annat stöd kan till exempel 
vara diskussionsforum, som är en vanlig kommunikationskanal där studerande har möjlighet att 
dela med sig om de har förstått innehållet av en kurs samt vad de tyckte om den (Shin, Ko, 
Williams & Kim, 2018).  

En nackdel inom e-lärande är att digitala utbildningsmedier saknar interaktivitet och flexibilitet 
på grund av ett passivt och ostrukturerat innehåll för inlärning (Mohammadyari & Singh, 2015; 
Zhang et al., 2004). Till exempel kan studerande vilja ställa frågor om materialet och få svar 
direkt istället för att gå igenom en hel instruktionsvideo för att hitta svaret (Zhang et al., 2004). 
Digitala utbildningsmedier som saknar interaktivitet gör att de studerande får begränsad kontroll 
över inlärningsprocessen (Zhang et al., 2004). Detta kan i sin tur kan leda till att de studerande 
inte får sina individuella behov uppfyllda eftersom inlärningen blir ineffektiv och tidskrävande 
(Mohammadyari & Singh, 2015; Zhang et al., 2004). Att ge ut formativ och skräddarsydd 
feedback har även identifierats som en viktig utmaning inom e-lärande (Gros & García-Peñalvo, 
2016). 

Formativ feedback kan definieras som information med syfte att förbättra inlärningen hos den 
studerande genom att förändra dess tankesätt eller sätt att arbeta (Shute, 2008). Formativ 
feedback handlar om att utöka kunskap, förmågor och förståelse hos den studerande (Mulliner 
& Tucker, 2017; Shute, 2008; Zhang & Zheng, 2018). Däremot behöver formativ feedback inte 
alltid vara något som uppfattas som positivt, om det istället uppfattas som negativt kan det leda 
till försämrat välmående för de studerande (Hattie & Timperley, 2007; Zhang & Zheng, 2018). 
Formativ feedback kan accepteras, leda till förändring eller förkastas och för att formativ 
feedback ska vara effektiv krävs det initiativ från den studerande (Hattie & Timperley, 2007). 
För att förbättra inlärning och förståelse inom olika utbildningsområden har formativ feedback 
blivit en effektiv strategi (Gikandi, Morrow & Davis, 2011; Hattie & Timperley, 2007; Jeria & 
Villalon, 2017; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Zhang & Zheng, 2018).  

Även om digitala utbildningsmedier används i den utsträckning som de gör, har lärare svårt att 
veta om de studerande utvecklar sina kunskaper (Shin et al., 2018). Shin et al. (2018) förklarar 
samtidigt att det finns kommunikationskanaler att framföra formativ feedback mellan lärare och 
studerande som diskussionsforum och externa webbsidor. Däremot är de antingen inte 
tillräckligt tydliga eller endast få som använder sig av dem (Shin et al., 2018). För att formativ 
feedback ska vara effektiv måste den vara klar, betydelsefull och överensstämmande med den 
studerandes tidigare kunskaper (Hattie & Timperley, 2007). Dagens digitala utbildningsmedier 
kan ses som en otillräcklig källa för formativ feedback (Shin et al., 2018) eftersom de bland 
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annat saknar interaktivitet (Mohammadyari & Singh, 2015; Zhang et al., 2004) samtidigt som 
lärare har problem att förstå de studerandes upplevelse av kursen (Thakkar & Joshi, 2015).  

Även om e-lärande har blivit allt vanligare inom olika utbildningar som ett dominerande sätt att 
sprida kunskap och information online (Mayer, 2017; Mohammadyari & Singh, 2015; Zhang, 
Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004) saknas fortfarande effektiva sätt att framföra feedback (Shin 
et al., 2018). Inom traditionellt klassrumslärande är formativ feedback ett effektivt 
tillvägagångssätt för att utveckla lärandet hos den studerande (Hattie & Timperley, 2007; 
Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008). Men även om tidigare forskning pekar på att formativ 
feedback är väsentlig för att utöka sin kunskap (Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-
Dick, 2006; Shute, 2008) finns det begränsad forskning om hur formativ feedback effektivt kan 
användas online (Deng, 2018; Shin et al., 2018). För att utöka kunskapen om detta område ställs 
följande frågeställning:  

Hur kan digitala utbildningsmedier designas för att stötta formativ feedback mellan lärare 
och studerande?  
 
1.1 Syfte 
Utifrån en systematisk litteraturstudie har det framkommit att det finns ett begränsat antal 
artiklar som diskuterar hur formativ feedback kan användas eller tillämpas inom e-lärande. De 
mest relevanta artiklarna fokuserar på formativ feedback inom traditionellt klassrumslärande 
(Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Shute, 2008) och utifrån dessa 
artiklar har det tagits fram teorier för anpassning av formativ feedback. Syftet med denna studie 
är därför att utforska hur dessa tidigare teorier inom traditionellt klassrumslärande kan tillämpas 
online och hur de kan användas för att ta fram designförslag för design av digitala 
utbildningsmedier för att stötta formativ feedback.  
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2 Relaterad litteratur 
Nedan presenteras det som är väsentliga för att besvara studiens frågeställning. Det som 
beskrivs är digitala utbildningsmedier, feedback samt formativ feedback. Vi har valt att använda 
begreppet studerande istället för studenter. Studerande definieras i denna studie som individer 
som vill utveckla sina kunskaper men de behöver nödvändigtvis inte gå i skola eller högskola.  
 
2.1 Digitala utbildningsmedier 
E-lärande kan definieras som undervisning som levereras genom digitala tjänster (Mayer, 2017; 
Mohammadyari & Singh, 2015). Eftersom e-lärande har gjort undervisning tillgänglig 
oberoende av plats och tidpunkt spelar det nu en signifikant roll inom utbildning (Mayer, 2017). 
E-lärande förekommer ofta inom olika typer av skolor och universitet, men även inom olika 
tjänster vars syfte är att lära ut olika färdigheter online, till exempel Khan Academy eller 
Lynda.com (Mayer, 2017).  

Massive open online course (MOOC) är ett exempel på en typ av e-lärande som utmärker sig 
från andra online-kurser genom att kunna hantera en omfattande mängd studerande (Zheng, 
Wisniewski, Rosson & Carroll, 2016). För att kunna hantera den omfattande mängden 
studerande kan lärare i sin tur inte kan bidra med personlig feedback (Zheng et al., 2016). I 
dagsläget har lärare även svårt att veta om de studerande faktiskt lär sig något av utbildningens 
innehåll (Shin et al., 2018). Shin et al. (2018) skriver samtidigt att diskussionsforum har 
möjligheten att användas för att kunna ta reda på var de studerande befinner sig i inlärningen 
och sedan kunna hjälpa dem att åtgärda sina misstag. Problemet är däremot att endast ett fåtal 
studerande deltar i dessa diskussionsforum (Shin et al., 2018).  

Det finns ett flertal sätt att att kommunicera och ge ut formativ feedback online som har sina 
fördelar jämfört med traditionella sätt (Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). Tre vanliga sätt att 
ge ut formativ feedback online är genom formulär, e-post och kommentarer på de studerandes 
arbeten (Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). Fördelen med dessa sätt att är att den formativa 
feedbacken kan levereras snabbare, tas emot mer effektivt samt säkrar kvaliteten 
(Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). För att säkerställa att de studerande kan ta till sig av den 
formativa feedbacken krävs det ett tillvägagångssätt för effektiv kommunikation 
(Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). 

Andra sätt som lärare och studerande kan kommunicera och ge feedback på är genom bland 
annat diskussionsforum (Shin et al., 2018), betygsättning av mediet (Khan, 2017) och quiz 
(Glance, Forsey & Riley, 2013). På digitala tjänster som Twitter, limiteras inlägg till ett visst 
antal tecken för att hålla konversationer korta och koncisa (Lee et al., 2011) eller att kunna 
hänvisa till en specifik tidpunkt i materialet för enklare navigation (Hubbles, McDonald & Lee, 
2017). Detta är dock inte lika vanligt förekommande inom utbildningsmedier.  

Även om det finns fördelar med e-lärande finns det även en del brister jämfört med traditionellt 
klassrumslärande (Zheng et al., 2016). Ibland kan de studerande till exempel vilja ställa en fråga 
angående materialet och få svar direkt, men det är få digitala utbildningsmedier som stödjer 
detta (Shin et al., 2018; Zhang et al., 2004). Tidigare forskning visar också på att det finns flera 
olika anledningar till att studerande inom e-lärande upplever otillräcklig effektivitet, 
tillfredsställelse och motivation, där bland annat bristfällig planering, analys och feedback är 
exempel på orsaker (Urh, Vukovic & Jereb, 2015).  

En effektiv miljö för e-lärande bör främja kontakten mellan studerande och lärare samt 
samarbetet mellan studerande (Urh et al., 2015). Det rekommenderas även att lärare bör ge 
snabb och positiv formativ feedback, anpassa uppgifter efter kunskapsnivå samt dela upp mål i 
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mindre delmål (Urh et al., 2015). Urh et al. (2015) skriver att huvudsyftet med e-lärande är hög 
effektivitet, engagemang och tillfredsställelse hos de som studerar. För att e-lärande ska vara 
effektivt behöver dock särskilda kriterier uppfyllas (Steen, 2008). Generellt bör effektiv e-
lärande till exempel vara lättillgänglig, lätt att använda, underhållande, minnesvärd och relevant 
(Steen, 2008).  

Inom e-lärande är det också vanligt att arbeta med automatiserad och kortfattad feedback. 
Automatiserad feedback är mer ekonomiskt och gör det möjligt för de studerande att få feedback 
direkt, vilket är rekommenderat när det är ett högt antal studerande i kursen (Daradoumis, Bassi, 
Xhafa & Caballé, 2013; Krause et al., 2009). På till exempel MOOCs som har en omfattande 
mängd studerande är det inte möjligt för lärare att gå igenom de studerandes uppgifter och ge 
personlig feedback; för att hantera en så stor mängd studerande kan automatiserad feedback 
användas (Daradoumis et al., 2013). Automatiserad feedback kan däremot upplevas som 
begränsande och otillräcklig utan detaljerade förklaringar kring vad som bör åtgärdas 
(Daradoumis et al., 2013). 

Inom e-lärande har det även identifierats utmaningar att tillhandahålla de studerande med 
formativ, läglig och skräddarsydd feedback utefter behov (Gros & García-Peñalvo, 2016). Ny 
forskning inom e-lärande har betonat vikten av att använda feedback som är formativ, läglig i 
tiden, effektiv och skräddarsydd för att hjälpa de studerande ta sig vidare i sitt lärande (Gros & 
García-Peñalvo, 2016). Effektiv användning av formativ feedback kan leda till att designen av 
e-lärande hjälper de studerande att enklare kommunicera med varandra (Brown & Voltz, 2005). 
 
2.1.1 Digitala utbildningsvideor  
Digitala utbildningsvideor har blivit ett vanligt sätt att lära ut inom dagens utbildning. Video 
kan ses som en framgångsrik kommunikationskanal som länkar ihop ljudet och det visuella för 
att skapa en multisensorisk upplevelse (Donkor, 2011). Denna typ av teknologi tillåter 
studerande att lära sig komplexa koncept på ett lättare sätt (Hartsell & Yuen, 2006). Material 
som tidigare bara har delats ut i klassrum finns nu tillgängligt online, till exempel 
undervisningsmaterial, uppgifter eller andra visuella verktyg (Hartsell & Yuen, 2006). En av de 
största fördelarna med video inom e-lärande är den individuella kontrollen över studietakten 
(Hartsell & Yuen, 2006). Genom video kan studerande få tillgång till material hemifrån 
oberoende av tidpunkt, så de är inte längre beroende av traditionella klassrum eller bibliotek för 
att ta del av instuderingsmaterial (Hartsell & Yuen, 2006). En annan fördel med video är att de 
studerande har möjlighet att spela upp, spela om, pausa och spola tillbaka till specifika delar 
(Donkor, 2011; Hartsell & Yuen, 2006).  

Lärare har spelat in utbildningsvideor nästan lika länge som formatet har existerat (Guo, Kim & 
Rubin, 2014). Utöver att läsa och kommunicera genom till exempel e-post kan studerande få 
mer varierande och visuellt tilltalande instruktioner genom strömmande media (Hartsell & 
Yuen, 2006). Genom strömmande media kan lärare dessutom göra det lättare för de studerande 
att förstå de olika koncept som undervisas (Hartsell & Yuen, 2006). När praktiska färdigheter 
undervisas, oavsett om det är online eller inte, krävs exakta instruktioner som tillåter studerande 
att följa processen och därefter repetera det som de lärt sig (Donkor, 2011). På MOOCs har 
videor blivit centrala för de studerandes inlärningsupplevelse (Guo et al., 2014).  

Även om utbildningsvideor har blivit vanliga inom e-lärande saknas fortfarande kunskap om 
hur effektiva de faktiskt är kopplat till lärande och användbarhet (Chorianopoulos & Giannakos, 
2013). Trots att det finns tidigare forskning om video i samband med lärande finns det begränsad 
forskning kopplat till design av digitala utbildningsmedier. Liu, Kim och Wang (2018) skriver 
att befintliga videospelare saknar effektiva stöd för navigation och lärande. För tillfället finns 



 5 

det problematik för studerande att lokalisera delar av en video där specifika koncept hänvisas 
till (Liu et al., 2018). Om studerande inte får stöd från lärare kan det bli utmanande för dem att 
på egen hand att förstå sig på de olika koncept som presenteras i en video (Liu et al., 2018).  
 
2.2 Feedback 
Feedback inom lärande kan definieras som information om luckan mellan den nuvarande 
kunskapsnivån och den avsedda kunskapsnivån som systemet eller individen vill uppnå 
(Ramaprasad, 1983) (se bilaga 1). Informationen kan senare användas för att uppnå den avsedda 
kunskapsnivån och utöka kunskapen hos systemet eller individen (Hattie & Timperley, 2007; 
Ramaprasad, 1983). Feedback behöver dock inte alltid vara något positivt utan det är en 
konsekvens av ens egen prestation (Zhang & Zheng, 2018). Den studerande kan godkänna, 
utöka, justera eller omkonstruera feedbacken utefter behov, men hur feedbacken tas vidare beror 
på individen (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008).  

Den avsedda kunskapsnivån är den nivå studerande vill uppnå med hjälp av feedback, medan 
den nuvarande kunskapsnivån är var den studerande befinner sig just nu (Hattie & Timperley, 
2007; Ramaprasad, 1983) (se bilaga 1). Hattie och Timperley (2007) har framfört tre kriterier 
för lärande och individer. De tre kriterier som tagits fram för att uppnå effektiv feedback är 
följande: “Vart är jag påväg?”, “Hur tar jag mig dit?” och “Vart ska jag härnäst?” (Hattie & 
Timperley, 2007). Det mest ideala scenario för dessa tre kriterier är när de används i samband 
med varandra samt att lärare och de studerande samarbetar för att besvara dem (Hattie & 
Timperley, 2007).  

Feedback kan hjälpa de studerande att förstå, engagera sig i eller utveckla olika sätt att gå 
tillväga för att kunna bearbeta den information som de ska lära sig (Fluckiger et al., 2010; Hattie 
& Timperley, 2007). För att vara effektiv bör feedback vara klar, betydelsefull och 
överensstämmande med vad den studerande kan sedan tidigare (Hattie & Timperley, 2007; 
Shute, 2008). Feedback bör också förhålla till klara och specifika mål som den studerande har, 
gör den inte det kan det istället leda till förvirring (Hattie & Timperley, 2007).  
 
2.3 Formativ Feedback 
Formativ feedback kan definieras som information med syfte att förbättra inlärningen hos den 
studerande (Shute, 2008). Det som skiljer feedback och formativ feedback åt är enligt Shute 
(2008) att formativ feedback har i syfte att utveckla lärandet hos den studerande. Feedback är 
däremot information som den studerande kan använda för att uppnå den avsedda kunskapsnivån 
men informationens syfte är inte att utveckla lärandet. Ett exempel på detta: om en lärare endast 
ger ut ett betyg betyder det inte att lärandet kommer att utvecklas då det endast verifierar om 
den studerande klarade uppgiften eller inte. Ger en lärare däremot kommentarer men inte ett 
betyg kan det leda till utvecklat lärande då den studerande får reda på vad som behöver förbättras 
och hur det kan göras.  

Mulliner och Tucker (2017) har genomfört en undersökning om hur lärare och studerande 
upplever formativ feedback. Majoriteten av deltagarna i undersökningen indikerade att formativ 
feedback bör vara läglig i tiden, konstruktiv, uppmuntrande, adressera specifikt vad som är fel 
med arbetet och ge instruktioner till vart den studerande ska ta arbetet vidare, alltså “vart ska 
jag härnäst?” (Mulliner & Tucker, 2017). Individuell formativ feedback upplevdes som mest 
effektiv medan gruppfeedback upplevdes som mindre effektiv då det ansågs vara mindre 
betydande för individen (Mulliner & Tucker, 2017).  

Överlag indikerade lärarna att den formativa feedback de gav till de studerande var användbar, 
rimlig, förståelig, konstruktiv och detaljerad, till skillnad från de studerande som i majoriteten 
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av fallen inte tyckte att feedbacken var tillräcklig (Mulliner & Tucker, 2017). Detaljgraden av 
den formativa feedbacken var det som de studerande uttryckte mest missnöje med (Mulliner & 
Tucker, 2017). Detaljerad formativ feedback kan definieras som nivån av informationen som 
presenteras (Shute, 2008). Denna typ av formativ feedback brukar vara mer direktiv än 
stödjande samt ge information som kan hjälpa den studerande att enklare ta sig vidare (Mulliner 
& Tucker, 2017; Shute, 2008). Direktiv feedback kan hjälpa de studerande genom att berätta 
vad som behöver rättas till medan stödjande feedback inte är lika specifik utan består ofta bara 
av generella kommentarer och förslag (Shute, 2008; Zhang & Zheng, 2018). Tidigare forskning 
pekar på att formativ feedback är betydligt mer effektivt om det specificeras vad som behöver 
göras för att uppnå förbättring istället för att bara säga om det är rätt eller fel (Shute, 2008).  

Även om förändring har skett inom lärande har inte samma förändring skett inom formativ 
feedback där läraren fortfarande kontrollerar och har ansvar för stora delar av den feedback som 
delas ut (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Lärare får allt större arbetsbörda då antalet 
studerande ständigt ökar (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). För att kunna lösa detta problem 
behöver sättet som feedback levereras på tänkas om och förändras genom till exempel 
gruppfeedback eller egenbedömning (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Bra och effektiv 
formativ feedback är definierat som något som kan stärka den studerandes kapacitet att anpassa 
sitt arbetssätt och inlärning (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Nicol och Macfarlane-Dick 
(2006) har tagit fram sju principer för att underlätta anpassningen och lyder följande: förtydliga 
vad som är mål, kriterier, standarder med uppgiften; underlätta egenbedömning; framföra 
högkvalitativ formativ feedback; uppmuntra dialog mellan lärare och grupp i lärandekontext; 
främja positiv motivering och självkänsla; förse möjligheter att minska kunskapsluckan; använd 
feedback för att förbättra undervisning.  
 
2.3.1 Timing  
Timing är en viktig aspekt av formativ feedback och kan sorteras in i två kategorier: omedelbar 
(immediate) och senarelagd (delayed) (Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008). Senarelagd 
formativ feedback är relativ till omedelbar formativ feedback och har i syfte att utveckla lärandet 
hos studerande genom reflektion över den fråga som de har ställt (Shute, 2008) medan 
omedelbar formativ feedback kan vara mer effektiv för praktiska färdigheter (Mulliner & 
Tucker, 2017; Wiliam, 2011). Beroende på vad det är för uppgift kan antingen omedelbar eller 
senarelagd formativ feedback vara effektiv (Mulliner & Tucker, 2017). Omedelbar formativ 
feedback kan vara bra att använda till exempel direkt efter att en studerande har utfört en uppgift 
(Fluckiger et al., 2010; Shute, 2008). Ytterligare delar som kan påverka effektiviteten för 
formativ feedback är typ av uppgift och skickligheten hos den studerande; om uppgiften till 
exempel är för svår kan omedelbar feedback användas för att stötta den studerande (Shute, 2008; 
Wiliam, 2011).  

Formativ feedback är som mest användbar för studerande om den är läglig i tiden, alltså om den 
har god timing (Mulliner & Tucker, 2017). I undersökningen som genomfördes av Mulliner och 
Tucker (2017) indikerade majoriteten av studerande och lärare att formativ feedback är mest 
effektiv då den returneras så snabbt som möjligt. Shute (2008) förklarar vidare att det finns både 
positiva och negativa aspekter med omedelbar och senarelagd formativ feedback och beroende 
på kontexten syns antingen de positiva eller de negativa aspekterna tydligare. Utifrån uppgifter 
som genomförts i en laboratoriemiljö visar forskning att senarelagd formativ feedback fungerar 
bättre medan omedelbar formativ feedback fungerar bättre i praktiken (Shute, 2008).  
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2.3.2 Komplexitet och omfattning  
Komplexitet och omfattning inom formativ feedback kan definieras som hur mycket och vilken 
typ av information som ges ut (Shute, 2008). Klar och tydlig formativ feedback är att föredra 
över komplex och alltför omfattande formativ feedback (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 
2008). Alltför komplex formativ feedback kan leda till det omvända för de studerande, alltså att 
de blir förvirrade och får det ännu svårare att förstå (Shute, 2008). Effektiv formativ feedback 
bör vara av hög kvalitet och bör vara förklarade i hur de studerande kan ta sitt lärande vidare 
(Nicol & Macfarlane-Dick, 2006).  

Den mest grundläggande nivån av formativ feedback bör antingen verifiera om resultatet är rätt 
eller fel (Shute, 2008). Formativ feedback är som mest fördelaktigt när det hjälper den 
studerande genom antydningar som främjar egen sökning av ny kunskap (Hattie & Timperley, 
2007). Ju mer komplex och omfattande den formativa feedbacken är desto svårare kommer de 
studerande ha att rätta sina fel och att utveckla sitt lärande (Shute, 2008). Shute (2008) skriver 
att det har visat sig att den minst komplexa formativa feedbacken kan leda till att studerande lär 
sig mer effektivt och får ett bättre resultat i slutändan (Shute, 2008). Shute (2008) skriver också 
att lärare bör fokusera på att ge studerande ytterligare information om lärandemål och hur de 
kan uppnås på bästa sätt.  
 
2.3.3 Specificitet  
Specificitet inom formativ feedback kan definieras som nivån av informationen som förmedlas 
(Goodman et al., 2011; Shute, 2008). Formativ feedback kan antingen ha låg specificitet 
(otydlig, ospecificerad) eller hög specificitet (tydlig, specificerad). Formativ feedback är 
betydligt effektivare om det inkluderar information om hur den studerande kan utveckla sina 
svar och sitt arbete, till skillnad från att endast godkänna eller underkänna arbetet (Shute, 2008). 
Är formativ feedback inte tillräckligt specifik kan det leda att de studerande ser den som 
oanvändbar och inkorrekt; det kan också leda till att de studerande inte vet hur de ska gå vidare 
samt skapa en större osäkerhet kring vad som är rätt och fel (Goodman et al., 2011; Shute, 2008).  
För att uppnå hög specificitet bör läraren även förtydliga vad som är mål, kriterier och 
standarder med uppgiften som har genomförts (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Shute (2008) 
skriver samtidigt att oavsett om de studerande har låga eller höga lärandemål fungerar hög 
specificitet bättre än låg. Direktiv formativ feedback uppnår denna nivå av specificitet genom 
att förmedla vad de studerande behöver åtgärda (Shute, 2008). Formativ feedback som är 
direktiv brukar också vara mer utarbetad än stödjande formativ feedback som ofta består av rätt 
eller fel (Shute, 2008). Ju högre nivå av specificitet på den formativa feedbacken desto större 
chans är det att de studerande kan rätta sina fel och undvika missuppfattningar som kan uppstå 
(Shute, 2008).  
 
2.4 Syntes av litteraturstudien  
Tidigare forskning har etablerat teorier för formativ feedback som grundar sig i traditionellt 
klassrumslärande (Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Shute, 2008) 
och även om de har använts i en online-miljö har det ännu inte klargjorts vilka delar som är 
mest väsentliga i en online-miljö. Utifrån tidigare forskning går det att skapa en 
sammanställning över vad som är mest väsentligt för att uppnå effektiv formativ feedback inom 
traditionellt lärande. Detta inkluderar tre övergripande kategorier och lyder följande: timing, 
komplexitet och omfattning samt specificitet. Dessa tre kategorier har identifierats som det mest 
väsentliga att ta i beaktning för att uppnå effektiv formativ feedback inom traditionellt lärande. 
Inom varje kategori har det också identifierats subkategorier som kan användas för att uppnå 
effektiv formativ feedback inom motsvarande kategori. Dessa subkategorier lyder följande: 
omedelbar feedback och senarelagd feedback (timing), utvecklad feedback och hanterlig 
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mängd (komplexitet och omfattning), tydlighet och direktiv feedback (specificitet). Nedan 
presenteras de mest väsentliga kategorier för formativ feedback som har identifierats utifrån 
litteraturstudien samt vilka subkategorier som faller inom vilken kategori. Litteraturstudien har 
också lagt grunden för de designförslag som användes för att designa prototypen och dessa 
presenteras senare i kapitel 4 (se tabell 3).  
 

Tabell 1. Sammanställning av de mest väsentliga delarna för formativ feedback. 

Kategori Riktlinje för formativ 
feedback 

Referens 

Timing 
Omedelbar feedback 

Fluckiger et al., 2010 Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 
2008;  

 
Senarelagd feedback Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008; Wiliam, 2011 

Komplexitet och 
omfattning Utvecklad feedback Hattie & Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 

2006; Shute, 2008 

 
Hanterlig mängd Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008 

Specificitet 
Tydlighet 

Goodman et al., 2011; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; 
Shute, 2008 

 
Direktiv feedback Shute, 2008 

 
  



 9 

3 Metod  
3.1 Metodansats  
För att besvara frågeställningen “Hur kan digitala utbildningsmedier designas för att stötta 
formativ feedback mellan lärare och studerande?” har en designorienterad forskningsansats 
tillämpats. En designorienterad forskningsansats kan ge ytterligare kunskap och förståelse av 
en problemformulering utifrån skapande och utvärdering av en prototyp (Hevner, March, Park 
& Ram, 2004). Genom en designorienterad forskningsansats blev det möjligt att få förståelse 
för vilka utmaningar och möjligheter som kan uppstå vid design av digitala utbildningsmedier. 
Utvärdering av prototypen gav en tydligare uppfattning över vad som är viktigt för att kunna 
stötta formativ feedback mellan lärare och studerande. En prototyp kan även hjälpa designern 
att identifiera framtida effekter av designen på konkreta sätt (Lim, Stolterman & Tenenberg, 
2008).  

Studien har delats in i tre olika steg: förstudie, prototyputveckling och utvärdering. Det första 
steget möjliggjorde en kunskapsbas för studien genom en grundlig litteraturstudie där de mest 
väsentliga delarna av formativ feedback identifierades och sammanställdes. Litteraturstudien 
tillförde också ytterligare förståelse kring hur e-lärande och digitala utbildningsmedier ser ut 
idag. Nästa steg var en kreativ utvecklingsprocess med prototyputveckling där design samt 
iteration utifrån litteraturen ledde fram till en prototyp som senare kunde testas och utvärderas 
med informanter. En designorienterad forskningsansats kan belysa de möjligheter och 
utkomster som finns genom design av en artefakt (Hevner et al., 2004). Prototypen hjälpte till 
vid utvärdering av våra framtagna designförslag (se tabell 3). Designförslagen är baserade på 
de tidigare etablerade kategorierna för formativ feedback inom traditionellt lärande (se tabell 
1). Designförslagen kunde testas med informanter genom utvärdering där fokus var på 
upplevelsen av den formativa feedbacken i prototypen samt om de studerande uttryckte 
utveckling i sitt lärande. I studien har även semistrukturerade intervjuer använts vid 
utvärderingen för att få ytterligare förståelse kring hur informanternas tankar och känslor kring 
formativ feedback och e-lärande.  
 
3.2 Förstudie  
För att få en översikt över det aktuella forskningsområdet genomfördes en litteraturstudie. Med 
hjälp av en litteraturstudie kan litteratur sökas, avgränsas och värderas för att sedan kunna välja 
ut den litteratur som anses mest relevant för att kunna besvara frågeställningen (Rienecker & 
Stray Jørgensen, 2017). Genom att identifiera centrala begrepp inom de aktuella 
forskningsområden som genomsöktes kunde en bredare kunskapsgrund skapas för att därmed 
kunna besvara frågeställningen.  

Litteraturstudien inleddes med att utföra öppna sökningar i databaser och konferenser där 
sökningen började i det som var relevant för frågeställningen. I detta fall var artiklar som 
handlade om till exempel feedback, formativ feedback, digitala utbildningsvideor och e-lärande 
av intresse. Denna litteraturstudie har främst utgått från Scopus för att kunna hitta intressant och 
relevant litteratur, men artiklar hittades även på Google Scholar och “Conference on Human 
Factors in Computing Systems” (CHI). Eftersom CHI är en etablerad konferens för “Human-
computer interaction” (HCI) där det senaste inom interaktiv teknologi diskuteras var det en 
trovärdig konferens där aktuell och passande litteratur för studien kunde hittas. Exempel på 
nyckelord som söktes på var “formative feedback”, “e-learning” och “instructional video”, som 
även kombinerades med fler relaterade nyckelord och benämningar.  

Under denna systematiska sökning har ett flertal överväganden gjorts. En del artiklar valdes bort 
på grund av att de inte hade några citeringar eller hade låg rankning, med undantag på 
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nypublicerade artiklar som istället granskades extra noggrant. Artiklar valdes även bort om de 
hade koppling till andra fält som inte ansågs relevanta för studien, till exempel medicin 
och  ekonomi. Eftersom digitala utbildningsmedier är beroende av teknik som ständigt utvecklas 
var det fördelaktigt att inkludera nypublicerad litteratur. Nypublicerad litteratur definieras i 
denna studie som litteratur från de senaste fem åren. Utifrån litteraturen om feedback valdes 
även äldre litteratur eftersom den fortfarande upplevdes relevant samtidigt som begreppet 
feedback funnits under en längre tid och inte har haft någon radikal förändring under de senaste 
åren. Artiklarna analyserades först utifrån abstrakt, introduktion och slutsats men efter 
bortsortering analyserades artiklarna mer genomgående och delades in i olika kategorier där 
fokus främst låg på feedback, formativ feedback, digitala utbildningsmedier och e-lärande.  
 
3.3 Prototyputveckling  
För att utvärdera designförslagen som tagits fram för att stötta formativ feedback användes en 
prototyp med två olika gränssnitt (se tabell 3). Vidare var det aktuellt att designa två gränssnitt 
därför att digitala utbildningsmedier ofta har två typer av gränssnitt, ett anpassat för lärare och 
ett anpassat för studerande. Detta för att det är två olika användargrupper med olika behov och 
sätt att använda digitala utbildningsmedier. Prototypen inspirerades av lärplattformen 
Blackboard som används på Högskolan i Halmstad. Prototyp som verktyg kan hjälpa designers 
att utforska, generera och förfina idéer i själva designen (Lim et al., 2008). Med hjälp av 
prototypen kunde informanterna få en upplevelse av hur utbildningsmedier kan vara mer 
interaktiva och bidra till stöttande av formativ feedback. De studerandes gränssnitt var anpassad 
för att utvärdera hur de upplever att deras lärande kan utvecklas med hjälp av formativ feedback. 
Detta skedde genom att designa in diverse sätt att ge formativ feedback online, som till exempel 
en funktion där de kan kommentera vad de tycker om videon. Lärarna fick ta del av ett annat 
gränssnitt där målet var att testa hur de kan framföra formativ feedback genom att till exempel 
ta del av de studerandes tidigare kunskap.  

Prototypen hjälpte till vid utvärdering de designförslag som tagits fram utifrån litteraturen (se 
tabell 3). Detta för att enklare kunna förstå vad det är som kan göra att formativ feedback blir 
effektivt eller inte inom e-lärande. Fokus vid designen av prototypen låg därför på att skapa sätt 
för att kunna stötta formativ feedback mellan lärare och studerande. Eftersom denna prototyp 
utvärderades med lärare och studerande på Högskolan i Halmstad har den designats för att 
efterlikna gränssnitten som berör utbildningsvideor på lärplattformen Blackboard. Inför varje 
utvärdering med lärare anpassades gränssnittet utefter ämnen som läraren har tidigare 
erfarenheter av. På detta sätt kunde lärarna få möjligheten att ge mer utförliga svar till de 
förutbestämda kommentarerna i prototypen eftersom de var mer bekanta med de frågor som 
ställdes.  
 
3.4 Utvärdering  
3.4.1 Datainsamling 
Under denna studie samlades data in genom intervjuer i samband med utvärderingarna. 
Utvärderingarna utfördes enskilt med informanterna för att inte låta deras tankar påverkar 
varandra. Datainsamling utfördes i form av två olika uppgiftsbaserade utvärderingar med hjälp 
av en prototyp med två gränssnitt. Prototypen utvärderades genom att låta informanter testa den 
och sedan förklara hur de upplevde att designförslagen kunde stötta deras inlärning och sätt att 
arbeta. Den första utvärderingen utfördes med lärare och de fick navigera på gränssnittet som 
var anpassat för lärare. De uppgifter som lärarna fick genomföra hade fokus på formativ 
feedback och hur lärare kan uppnå och framföra effektiv formativ feedback (se bilaga 2). Den 
andra utvärderingen utfördes med studerande och de fick navigera på gränssnitt som var 
anpassat för studerande. Detta gränssnitt var videobaserat med diverse frågor och funktioner 
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kring videon (se bilaga 4). Uppgifterna som de studerande fick genomföra hade fokus på 
formativ feedback samt utveckling av deras inlärning. Efter utvärderingarna genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med informanterna för att få så utförlig empiri som möjligt. Då 
målet med utvärderingen var att ta reda på hur informanterna upplevde den formativ feedbacken 
i prototypen var intervjuer en lämplig metod. Intervju är en kvalitativ metod som går på djupet 
där fokus ligger på hur och varför (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). Efter utvärderingarna 
ställdes öppna frågor (se bilaga 3, 5) angående prototypens delar kopplat till 
utvärderingsuppgifterna och formativ feedback. Testerna tog ungefär 30-40 minuter att 
genomföra i sin helhet inkluderat både utvärdering och intervju.  
 
3.4.2 Urval 
För att formativ feedback ska vara effektivt behövs tvåvägskommunikation där samtliga parter 
både ger och tar (Dowden, Pittaway, Yost & McCarthy, 2013; Hattie & Timperley, 2007), därav 
inkluderades både lärare och studerande i undersökningen. Tanken var först att genomföra 
utvärderingarna med företag som arbetar med vuxenutbildning för att inte limitera oss till endast 
skolor. De företagen som kontaktades ville inte delta i studien och därför togs beslutet att 
genomföra studien med studerande och lärare från Högskolan i Halmstad. E-lärande i denna 
studie är inte endast limiterat till distanslärande utan kan även vara användande av lärplattformar 
online. Informanterna som deltog hade tidigare erfarenheter av e-lärande och detta val har gjorts 
för att de ska ha en förståelse över hur e-lärande fungerar och hur det kan se ut i dagsläget. Dessa 
informanter kontaktades i första hand via e-post och sociala medier.  
 

Tabell 2. De informanter som deltog i utvärderingen. 

Informant Yrke Kön Intervjulängd 

1 Lärare Man 48 min 

2 Lärare Man 32 min 

3 Lärare Kvinna 37 min 

4 Studerande  Man 29 min 

5 Studerande  Man 39 min 

6 Studerande  Kvinna 23 min 

7 Studerande  Kvinna 31 min 

8 Studerande  Man 21 min 

9 Studerande  Kvinna 32 min 

 
3.4.3 Analysmetod 
Kvalitativ dataanalys kan definieras som att systematiskt undersöka och strukturera sitt 
datamaterial för att senare komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg, 2014). 
Intervjumaterialet som samlades in under utvärderingen spelades in för att senare kunna 
transkriberas. Genom att transkribera det egna materialet kan forskaren bli mer involverad i 
innehållet och därmed få detaljerad kunskap om intervjuns helhet (Wellard & McKenna, 2001). 
Det transkriberade materialet gjorde det enklare att gå tillbaka för att se vad som sades under 
intervjun och för att kunna förstå varför informanterna tyckte som de gjorde.  
 
Det insamlade materialet från utvärderingarna strukturerades och analyserades utifrån de tre 
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framtagna designförslagen (se tabell 3). Designförslagen baserades på kategorierna för formativ 
feedback som identifierades i litteraturen och kunde hjälpa till att skapa en tydlig struktur i 
materialet.  

Materialet analyserades genom att först läsa igenom de transkriberade intervjuerna och bryta 
ner materialet till en mer hanterlig mängd. Meningar bröts ner i koder och citat för att sedan 
kunna placeras under någon av de tre framtagna designförslagen. Koder kan förklaras som ord 
som sammanfattar eller beskriver meningar utifrån det insamlade materialet (Fejes & 
Thornberg, 2014; Myers, 2013). Under designförslaget designa för framförande av 
tidsanpassad formativ feedback sorterades koder in som till exempel “snabbt svar”. Under 
designförslaget designa för att möjliggöra klar och överskådlig formativ feedback sorterades 
koder in som till exempel “ute efter kommunikation”. Under det sista designförslaget designa 
för transparens och tydlighet mellan lärare och studerande sorterades koder in som till exempel 
“tydligare mot min lärare”. Analysen resulterade i ytterligare förståelse kring hur digitala 
utbildningsmedier bör designas för att stötta formativ feedback mellan lärare och studerande. 
Designförslagen som utvärderades kunde sedan revideras baserat på analysen.  
 
3.5 Etiska överväganden  
Undersökningen har utgått från individskyddskravet samt forskningskravet då människor är 
involverade. Dessa krav bör inte ses som absoluta utgångspunkter men måste konstant vägas 
mot varandra (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet tillämpas genom att tydliggöra och berätta vad syftet med undersökningen 
är samt att deltagande i undersökningen är frivillig (Vetenskapsrådet, 2002). Vid första kontakt 
med informanterna informerades de om vad syftet med undersökningen var och de fick också 
en generell beskrivning över hur utvärderingen skulle genomföras. Samtyckeskravet handlar om 
att samla samtycke från samtliga deltagare och berätta för dem att de kan avbryta sin medverkan 
när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna informerades att deltagande är frivilligt 
och att de får avbryta sitt deltagande när som helst. Konfidentialitetskravet handlar om 
anonymisera data från samtliga medverkande så att det inte går att identifiera vilka individerna 
är (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet klargjordes tydligt för informanterna innan 
utvärderingen genom att berätta att de kommer vara helt anonyma i undersökningen. Genom att 
göra det tydligt för informanterna att är de anonyma kan det leda till att de svar som erhålls är 
mer trovärdiga. När materialet från utvärderingen transkriberades och analyserades har 
anonymisering utifrån Vetenskapsrådets (2002) varit i åtanke, alltså att ingen ska kunna 
identifieras. Nyttjandekravet handlar om att använda empirin endast för forskningsändamål och 
inte för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Då alla undersökningar är unika, kan 
ovannämnda krav ses som vägvisare för vilka vägar som finns att ta. Empirin som samlades in 
under undersökning användes endast för att kunna besvara vår frågeställning.  
 
3.6 Metoddiskussion  
Ett centralt kvalitetsbegrepp inom kvalitativ forskning är värdigt ämne (worthy topic) (Tracy, 
2010). God kvalitativ forskning bör vara relevant, betydelsefullt, intressant och ligger i tiden 
(Tracy, 2010). Vår studie är relevant för forskning då Shin et al. (2018) uppmanar framtida 
forskning att utforska hur digitala utbildningsmedier kan designas. Formativ feedback är väl 
etablerad inom forskning om traditionellt klassrumslärande. Däremot finns det begränsad 
forskning kring hur det kan tillämpas och designas för online, vilket gör vår studie betydande 
och intressant då det är det vi ämnar att besvara.  

Tracy (2010) skriver också att trovärdighet är ett centralt kvalitetsbegrepp inom kvalitativ 
forskning. Trovärdighet enligt Tracy (2010) handlar om hur pålitlig, sannolik och rimlig 
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studiens resultat är. För att stärka studiens trovärdighet valdes informanter som har stor relevans 
för studien, alltså både lärare och studerande. Vid val av informanter utgick vi också från 
studiens fråga och syfte. Informanterna valdes med anledning att det är representativa för vår 
frågeställning samt aktuella till den kontext vi har undersökt. 

Ett annat begrepp som Tracy (2010) diskuterar är uppriktighet, som går att uppnås genom 
reflektion, ärlighet och transparens. I denna studie har vi varit uppriktiga genom transparens då 
vi har presenterat hela vår forskningsprocess. Vi har presenterat studiens styrkor och i stycket 
nedan presenteras dess svagheter och förbättringsmöjligheter.  

En del som kan ses som en förbättringsmöjlighet i studien är att det är svårt att utvärdera 
inlärning. Ett problem med att utvärdera lärande är att många läranderesultat är svåra att mäta 
(Prince, 2004) och det finns inga konkreta metoder för att kvantifiera studerandes beteenden 
eftersom de baseras på attityder (Sri, 2018). I studien har kvalitativa metoder använts där 
semistrukturerade intervjuer var en viktig komponent för att kunna förstå informanternas 
attityder och beteenden. I denna kontext skulle den kvalitativa metodens vetenskaplighet kunna 
kritiseras då resultatet inte blir representativt, men den ansågs ändå tillräcklig då det i dagsläget 
inte finns någon konkret metod för att mäta lärande. 
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4 Designstudien  
4.1 Problemidentifieringsfas  
Ny forskning visar på att lärare har svårt att veta var studerande befinner sig i sin inlärning och 
det finns dessutom inte något effektivt sätt att kommunicera och framföra formativ feedback 
mellan lärare och studerande på digitala utbildningsmedier (Shin et al., 2018). Att formativ 
feedback är väsentlig för att utöka sin kunskap har redan diskuterats i stor omfattning (Hattie 
& Timperley, 2007; Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Shute, 2008), däremot finns det begränsad 
forskning om hur formativ feedback kan appliceras inom e-lärande (Shin et al., 2018). Studien 
ämnar därför att undersöka hur formativ feedback kan användas i samband med e-lärande. Detta 
undersöktes med hjälp av en prototyp där tidigare etablerade kategorier för formativ feedback 
har sammankopplats med olika sätt att ge feedback online. De designförslag som utvärderades 
var designa för framförande av tidsanpassad formativ feedback, designa för att möjliggöra klar 
och överskådlig formativ feedback och designa för transparens och tydlighet mellan lärare och 
studerande.  

För att kunna öka interaktiviteten, förbättra inlärningen hos de studerande och göra det enklare 
för lärare att identifiera var de studerande befinner sig i sitt lärande har kategorierna för formativ 
feedback kopplats samman med olika sätt att ge feedback online. Antaganden kring vilka sätt 
att ge feedback online som passar med vilka kategorier av formativ feedback presenteras nedan 
(se tabell 3).  

Vid komplexa uppgifter kan det vara gynnsamt att använda omedelbar feedback för att stötta de 
studerande (Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008; Wiliam, 2011). Implementation av 
kommentarer kan tillåta enkel kommunikation mellan två eller flera parter. En brådskande 
indikation på kommentarer som tydligt visar hur stort behov av hjälp den studerande har kan 
stödja omedelbar feedback. För att utveckla inlärning hos den studerande kan det vara gynnsamt 
att designa för senarelagd feedback (Mulliner & Tucker, 2017). Kommentarer kan uppmana till 
mer kontinuerlig kommunikation mellan lärare och studerande. Quiz som uppstår i samband 
med en videolektion kan även hjälpa de studerande genom att öka interaktiviteten samtidigt som 
den kan hjälpa de studerande att skapa en bättre förståelse över ämnet som diskuteras. Utifrån 
ovanstående antaganden kommer designförslaget för kategorin timing därför att vara designa 
för framförande av tidsanpassad formativ feedback.  

Formativ feedback bör vara utvecklad och fokusera på vad som behöver förbättras (Nicol & 
Macfarlane-Dick, 2006; Shute, 2008). När lärare svarar på studerandes frågor bör de ge ut 
utvecklad feedback för att utveckla inlärning och när studerande ger feedback till lärare genom 
till exempel kursvärdering bör de också tänka på att vara sakliga och fokusera på det som 
behöver förbättras. Genom att implementera en reflekterande betygsättning eller en ett till fem- 
skala som de studerande får genomföra kan lärare utveckla och förbättra kursen. Genom att hålla 
formativ feedback saklig och i en hanterlig mängd kan det leda till ett bättre resultat i slutändan 
(Shute, 2008). Genom att implementera teckenlimitering vid svar på kommentar tillåts endast 
ett visst antal tecken i varje meddelande. Detta kan i sin tur leda till mer koncisa svar samt 
uppmana till mer dialog mellan lärare och studerande där aktiv interaktion från båda parterna 
krävs. Utifrån ovanstående antaganden kommer designförslaget för kategorin komplexitet och 
omfattning därför att vara designa för att möjliggöra klar och överskådlig formativ feedback.  

Formativ feedback som ges ut bör vara tydlig och lättförståelig för mottagaren (Hattie & 
Timperley, 2007; Shute, 2008), och genom att implementera en hänvisning till en specifik 
tidpunkt kan en så hög grad av tydlighet som möjligt uppnås (Hubbles et al., 2017). Detta kan i 
sin tur hjälpa lärare förstå vilken del av videolektionen som den studerande hänvisar till i sin 
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kommentar. För att uppnå hög nivå av specificitet bör formativ feedback vara utarbetad och 
förklarande i vad och hur fel bör rättas till (Shute, 2008). Denna direktiva feedback kan uppnås 
genom att implementera bakgrundsinformation om de studerande där lärare kan se tidigare 
utbildningar, yrkeserfarenheter och kunskapsnivå samtidigt som de svarar på deras 
kommentarer. Detta kan göra att lärare kan ge ut mer skräddarsydd feedback utifrån de 
studerandes bakgrundsinformation. Utifrån ovanstående antaganden kommer designförslaget 
för kategorin specificitet därför att vara designa för transparens och tydlighet mellan lärare och 
studerande.  
 
Nedan presenteras en tabell med de kategorier för formativ feedback som identifierades i 
litteraturstudien. Kategorierna i kombination med de sätt att ge feedback online har lagt grunden 
för de designförslag som har tagits fram.  
 

Tabell 3. Designförslagen som har lagt grunden vid designandet av prototypen 

Kategori för formativ 
feedback 

Feedback inom e-lärande - Sätt att 
ge feedback online  

Designförslag 

Timing Kommentar 
Brådskande indikation 
Quiz 

Designa för framförande av tidsanpassad 
formativ feedback 

Komplexitet och 
omfattning 

Kommentar 
Betygsättning  
Teckenlimitering 

Designa för att möjliggöra klar och 
överskådlig formativ feedback 

Specificitet Kommentar 
Tidshänvisning  
Bakgrundsinformation 

Designa för transparens och tydlighet 
mellan lärare och studerande 

Kategori för formativ feedback  
4.2 Designfas  
4.2.1 Brådskande indikation (timing)  
Omedelbar feedback syftar på att formativ feedback ska stötta de studerande vid komplexa 
uppgifter (Mulliner & Tucker, 2017). Detta implementerades i prototypen genom att designa 
en röd och tydlig symbol med ett utropstecken för att kunna indikera när de studerandes frågor 
var brådskande. När en fråga eller kommentar skulle publiceras på videon kunde de studerande 
välja om deras fråga var brådskande. På lärplattformar sker kommunikation ofta i form av e-
post till läraren eller via diskussionsforum (Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). Om en uppgift 
till exempel är för svår kan omedelbar feedback användas för att stötta den studerande (Shute, 
2008; Wiliam, 2011). Lärare har samtidigt svårt att identifiera var de studerande befinner sig i 
sitt lärande (Shin et al., 2018) och därför designades den brådskande indikationen då studerande 
önskar att få omedelbar feedback för att enklare kunna ta sig vidare i sitt lärande.  
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Figur 1. Brådskande indikation i prototypen. 
 
4.2.2 Kommentar (timing)  
Senarelagd feedback syftar på att formativ feedback som levereras efter en längre tid har i syfte 
att utveckla färdigheter och inlärning (Shute, 2008). Detta implementeras i prototypen genom 
kommentarer som låter lärare svara på de studerandes frågor om videon i den ordning och takt 
som läraren själv bestämmer. Läraren kan också länka till kurslitteratur i sitt svar för att göra 
det enklare för studerande att hitta exakt var de ska leta efter information. På lärplattformar sker 
även kommunikation mestadels via e-post eller diskussionsforum vilket kan ses som en 
otillräcklig källa för formativ feedback (Shin et al., 2018). Problemet ligger alltså i att frågorna 
måste ställas via en extern webbsida som är inte direkt kopplade till utbildningsmaterialet.  
 

 
Figur 2. Kommentar med ett svar från läraren. 

 
4.2.3 Quiz för studerande (timing)  
Utbildningsmedier är ofta statiska och saknar interaktivitet. De studerande behöver endast titta 
igenom en video, läsa en text eller liknande men behöver inte engagera sig särskilt mycket. 
Dagens videospelare saknar interaktivitet och stöd för lärande (Liu et al., 2018). I de studerandes 
gränssnitt implementerades omedelbar feedback genom en quiz med syfte att öka 
interaktiviteten i videolektionen. Quizen användes som sagt för att uppnå högre interaktivitet 
men också som ett tillfälle för läraren att hjälpa de studerande direkt genom snabba 
automatiserade svar som kan hjälpa de studerande att utveckla sitt lärande. Formativ feedback 
är som mest användbar om den är läglig i tiden och omedelbar feedback är som mest effektivt 
direkt efter att en studerande har utfört en uppgift (Fluckiger et al., 2010; Mulliner & Tucker, 
2017). Även om quiz är vanligt förekommande inom digitala utbildningsmedier var målet att se 
hur en quiz kan designas för att uppnå så effektiv formativ feedback som möjligt.  
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Figur 3. En fråga från quizen som de studerande genomför under videons gång.  

 
4.2.4 Betygsättning av video (komplexitet och omfattning)  
Utbildningar överlag brukar låta de studerande berätta vad de tyckte om kursen vid slutet av 
kursen genom till exempel en sammanfattande betygsättning. Genom att ha en betygsättning 
kopplat till varje del av utbildningen kan lärare enklare förändra kursen och samtidigt identifiera 
var de studerande befinner sig samt vad som är problematiskt med utbildningen. Utvecklad 
feedback innebär att feedback bör vara saklig och fokusera på vad som behöver förbättras. Klar 
och tydlig formativ feedback är att föredra över komplex och alltför omfattande formativ 
feedback (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Utvecklad feedback implementerades 
genom att låta de studerande i efterhand betygsätta och kommentera vad de tyckte och tänkte 
under videons gång. Betygsättningen kommer i slutet av videon och är tänkt att vara som ett 
reflektionsmoment för de studerande samt ett hjälpmedel för lärarna att kunna utveckla och 
förbättra utbildningen till nästa gång.  
 

 
Figur 4. Sammanställning av videolektionen med en exempelkommentar.  

 
4.2.5 Teckenlimitering (komplexitet och omfattning)  
Lärare ger idag ut olika mängder feedback via utbildningsmedier, vissa för stora mängder och 
vissa för små. På digitala tjänster som Twitter används en teckenlimitering för hålla 
konversationen kort och koncis (Lee et al., 2011). Detta är dock inget vanligt förekommande på 
digitala utbildningsmedier, då varken lärare eller studerande brukar limiteras på något sätt när 
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de kommunicerar. Hanterlig mängd syftar på att hålla feedback kort och koncis då det kan leda 
till ett bättre resultat i slutändan. Om feedback är för komplex och omfattande kan det leda till 
att de studerande istället blir förvirrade och att inlärningen försvåras (Shute, 2008). Hanterlig 
mängd implementerades i prototypen genom att uppmana lärare att hålla feedbacken i en 
hanterlig mängd genom att endast tillåta 400 tecken i sitt svar. Detta gör att lärare måste limitera 
sig till den mest väsentliga informationen för att sedan kunna hänvisa till kurslitteratur eller 
liknande.  
 

 
Figur 5. Text som dyker upp när läraren ska skriva ett svar till de studerande.  

 
4.2.6 Hänvisning till specifik tidpunkt (specificitet)  
Av de utbildningsmedier som låter studerande kommentera är det få som tillåter att hänvisa till 
specifika delar av innehållet i till exempel en video. Av denna anledning får personen som läser 
kommentaren i de flesta fall spendera lång tid på att gå igenom hela innehållet för att hitta det 
som hänvisas till. För att stärka tydlighet implementerades en funktion i prototypen som gör det 
möjligt för de studerande att vara mer specifika vid frågor eller kommentarer på en video. När 
de studerande publicerar en kommentar på videon finns möjligheten att länka till en specifik 
tidpunkt som tillåter läraren att direkt kunna se vad som hänvisas till. Att kunna hänvisa till en 
specifik tidpunkt i materialet kan leda till enklare navigation (Hubbles et al., 2017). Ju högre 
nivå av specificitet på den formativa feedbacken desto större chans att den studerande kan ta sig 
vidare och rätta sina fel (Goodman et al., 2011; Shute, 2008). Syftet med denna funktion är att 
minska risken för missförstånd om vad de studerande hänvisar till och underlätta lärarens 
möjlighet till att kunna ge mer utförlig formativ feedback.  
 

 
Figur 6. Tidpunkt i videon som kommentaren hänvisar till.  

 
4.2.7 Information om studerande (specificitet)  
Direktiv feedback innebär att formativ feedback bör nå upp en viss nivå av specificitet genom 
utförlig förklaring över vad som behöver rättas till och hur det kan rättas till (Shute, 2008). 
Utbildningsmedier i dagsläget låter lärare svara på frågor från studerande endast utifrån ett namn 
och möjligtvis en bild, men vanligtvis ingen ytterligare information. Med hjälp av 
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bakgrundsinformation om den studerande kan lärare enklare ge ut mer skräddarsydd och 
personlig formativ feedback. Informationen innehåller bland annat tidigare utbildning, 
yrkeserfarenheter och kunskapsnivå hos de studerande. Något som kan påverka effektiviteten 
för formativ feedback är skickligheten hos den studerande (Shute, 2008; Wiliam, 2011) och 
genom bakgrundsinformationen kan lärare få en överblick över var de studerande befinner sig 
innan en kommentar besvaras. För att detta ska vara möjligt krävs det att de studerande fyller i 
information om sig själv i början av en kurs för att sedan kunna få så effektiv formativ feedback 
som möjligt.  
 

 
Figur 7. Information om den studerande vid sidan av kommentaren. 
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5 Utvärdering 
Utvärderingen genomfördes med nio informanter varav sex var studerande och tre var lärare. 
Empiri samlades in genom uppgiftsbaserade tester (se bilaga 2, 4) som utfördes med hjälp av 
prototypen och semistrukturerade intervjuer (se bilaga 3, 5). Under intervjuerna fick 
informanterna navigera fritt i prototypen för att enklare kunna förstå vilka delar i prototypen 
som frågorna hänvisade till. Resultatet presenterar utkomsten av de tester och intervjuer som 
utfördes med både lärare och studerande. Resultatet har även delats in utifrån de tre framtagna 
designförslagen (se tabell 3). Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur de olika 
kategorierna för formativ feedback inom traditionellt klassrumslärande (se tabell 1) kan 
anpassas i en e-lärandekontext för att stötta formativ feedback mellan lärare och studerande.  
 
5.1 Designförslag 1: Designa för framförande av tidsanpassad formativ feedback 
För att utvärdera designförslaget designa för framförande av tidsanpassad formativ 
feedback användes brådskande indikation, kommentarer och quiz i prototypen.  
 
5.1.1 Brådskande indikation (Lärare) 
 Prototypen gjorde det möjligt för lärare att se vilka av de studerandes kommentarer som var 
brådskande genom en indikering. Samtliga informanter uttryckte sig liknande om att detta skulle 
kunna hjälpa dem genom att få en signalering om vilka kommentarer som bör prioriteras. 
Däremot uttryckte samtliga informanter även att de inte hade prioriterat att svara på en 
kommentar med brådskande indikation före någon annan kommentar. Informant 3 förklarar att 
det finns olika parametrar som påverkar hennes val, men att hon brukar prioritera de frågor som 
är enklast att svara på. Majoriteten av informanterna uttryckte även att en sådan indikation hade 
kunnat missbrukas eftersom snabba svar är något som alla studerande eftersträvar. Trots att en 
brådskande indikation hade kunnat leda till överanvändning uttryckte samtliga informanter att 
den hade varit användbar om den inte missbrukades av de studerande.  

“[...] om den hade använts som den bör användas, då hade den fyllt ett syfte, men jag 
misstänker att den inte kommer göra det.”  

- Informant 2 (Lärare)  

 
5.1.2 Brådskande indikation (Studerande)  
Den brådskande indikationen gav de studerande en möjlighet att indikera att de vill ha ett så 
snabbt svar som möjligt. Även de informanter som var studerande uttryckte precis som lärarna 
att denna brådskande indikation troligtvis skulle missbrukas och överanvänds. Samtliga 
informanter uttryckte att de själva med stor sannolikhet hade använt en brådskande indikation 
varje gång eftersom de alltid vill ha svar så snabbt som möjligt.  

“Om jag själv skulle göra det skulle jag nog kanske fylla i det varje gång.”  

- Informant 5 (Studerande)  

Informant 8 uttryckte sig ytterligare kring den brådskande indikationen och förklarade att då 
alla studerande vill ha svar så snabbt som möjligt blir alla frågor brådskande, vilket i sin tur 
leder till att inga frågor blir brådskande längre. Han förklarade att om till exempel 18 av 25 
frågor har en brådskande indikation skulle det ta lika lång tid att få svar. Informanten uttryckte 
dock att det skulle vara fördelaktigt för både lärare och studerande om den brådskande 
indikationen inte hade använts hela tiden. 
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“Har man fastnat vill man ha svar så snabbt som möjligt. Alla frågor blir brådskande.”  

- Informant 8 (Studerande)  
 
Informant 4 uttryckte att han först inte förstod att det var en brådskande indikation, utan trodde 
att den handlade om att rapportera en kommentar. När han senare förstod funktionens syfte 
uttryckte han att den brådskande indikationen skulle kunna leda till mer stress för läraren. 
Informant 4 beskrev att om alla studerande trycker i att de vill ha svar så snabbt som möjligt är 
detta det enda läraren ser och kan inte urskilja de brådskande från de som inte är det. Informant 
4 uttryckte att brådskande indikation är en bra funktion, men att det lätt kan utnyttjas på ett 
negativt sätt av de studerande.  

“Det känns som det kan bli lite stresspåslag för läraren om alla trycker i att den är 
brådskande så det är ju bra men jag tror det är lätt att utnyttjas på ett negativt sätt“  

- Informant 4 (Studerande)  
 
5.1.3 Quiz (Studerande)  
I prototypen implementerades en quiz i samband med videon som visades. Quizen möjliggjorde 
att de studerande kunde testa sina kunskaper och vad de hade lärt sig utifrån videon. Målet med 
quizen var att öka interaktiviteten och koncentrationen hos de studerande. Samtliga informanter 
uttryckte att en quiz skulle kunna hjälpa dem att fokusera på det som var mest väsentligt i videon. 
Informant 7 uttryckte att hon kan ha svårt att koncentrera sig på en video om hon inte känner att 
hon behöver testa sin kunskap på något sätt. Hon beskrev att en quiz är något som kan motivera 
henne till att lyssna och lära sig om det som tas upp i videon. 

“Jag vet själv att jag kan drifta iväg ganska lätt om det bara är en video som spelar. Med en 
quiz måste jag faktiskt lyssna och se till att jag lär mig någonting.”  

- Informant 7  

Majoriteten av informanterna uttryckte även att en quiz hade förändrat deras sätt att arbeta. 
Informant 4 uttryckte att quizen hade kunnat skapa en större förståelse över vad han har missat 
i videon och vad han behöver studera mer på. På så sätt skulle han få reda på vad han behöver 
prioritera i sin inlärning. Informanten 4 uttryckte även att en quiz är passande att ha i en 
lärandemiljö, då det kan kontrollera att de studerande har lyssnat på vad som sägs i 
videolektionen. 

“Den ger ganska tydligt svar på vad som du behöver läsa dig in mer på. Så man kan kanske 
prioritera i litteraturen eller vad man ska säga.”  

- Informant 4  

Informant 8 uttryckte att han inte föredrar en quiz då han upplever att det är ett moment som 
han bara vill ha överstökat. Informanten uttryckte att han är osäker på om en quiz kan bidra till 
att öka hans inlärning, då han förklarar att han varje gång kan gå tillbaka och se alla rätta svar 
om han gjort fel. Han beskrev att en quiz däremot kan vara hjälpsam för att se om han förstått 
videolektionens innehåll. Informanten beskrev att en quiz även kan användas när han vill gå 
tillbaka och testa sina kunskaper om han till exempel ska studera inför en tentamen. 
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“Jag vet inte om jag personligen lär mig så mycket av just quiz. Gör man fel så bara går du 
tillbaka, gör fel igen, gå tillbaka, sen vet du vilka alla rätta svar är... och det är mest bara för 
att ta sig igenom.”  

- Informant 8 (Studerande)  
 

5.1.4 Kommentarer (Lärare)  
Implementation av studerandes kommentarer nedanför videon i prototypen gav informanterna 
möjligheten att direkt ta del av de frågor som ställdes om videolektionen. Dessa kommentarer 
kan besvaras av lärarna kontinuerligt under kursens gång eller under en förutbestämd tid av 
lärarna. Informant 3 kommunicerar i dagsläget med studerande via e-post och uttryckte att 
kommentarerna upplevdes som en chatt där en dialog kunde föras mellan lärare och studerande, 
vilket ansågs som något positivt.  

“Jo det blir ju nästan som en chatt typ, så det är inget konstigt så. Det är väl bara bra.“  

- Informant 3 (Lärare)  

Samtidigt uttryckte informant 2 att det är fördelaktigt om andra studerande kan ta del av svaren 
och läsa dem. Han förklarade vidare att detta skulle kunna hjälpa honom då han kan svara på 
flera frågor samtidigt eller att studerande redan har svarat på frågan. Informant 1 uttryckte att 
han uppskattar när de studerande kommenterar frågor om videon eftersom han då får reda på 
om de förstår innehållet. Han beskrev att det är svårt att veta om de studerande förstår materialet 
eller om de tycker att det är för lätt om ingen kommenterar det eller ställer frågor. 

“Det är väldigt bra om de kommenterar och frågar för då vet vi också hur budskapet tas emot 
eller om de förstår överhuvudtaget.”  

- Informant 1 (Lärare)  
 

5.1.5 Kommentarer (Studerande)  
Samtliga informanter visade uppskattning när prototypen gav dem möjlighet att läsa och skriva 
kommentarer i samband med videolektionen. Informant 5 och 6 uttryckte att det är fördelaktigt 
och logiskt när kommentarerna finns direkt under videolektionen, samt att det ger känslan av en 
konversation eller dialog mellan lärare och studerande. Majoriteten av informanterna uttryckte 
att en chatt under videon skulle kunna leda till mer kommunikation mellan lärare och 
studerande.  

“Det är bra, det skapar lite dialog mellan lärare och andra. Det är lite av en diskussion och 
fråga-svar i en typ.”  

- Informant 5 (Studerande)  

Majoriteten av informanterna uttryckte även att det är positivt att kunna ta del av andra 
studerandes kommentarer då de kan få svar på sina frågor om de redan har ställts till läraren. På 
detta sätt uttrycker informanterna att de då inte behöver ställa samma fråga om någon annan 
redan har gjort det och istället kan ta del av lärarens svar på deras kommentarer.  

“Kommentarerna från andra studenter kan ju undra samma saker som jag gör och på så sätt 
kan jag ju enkelt ta del av det.”  

- Informant 7 (Studerande)  
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5.2 Designförslag 2: Designa för att möjliggöra klar och överskådlig formativ 
feedback 

För att utvärdera designförslaget designa för att möjliggöra klar och överskådlig formativ 
feedback och omfattning användes betygsättning och teckenlimitering i prototypen.  
 
5.2.1 Betygsättning (Lärare) 
Samtliga informanter betonade vikten av att kunna ta del av de studerandes feedback på 
videolektionen, särskilt om de studerande upplevde att den inte var hjälpsam. Samtliga 
informanter uttryckte även en uppskattning av att kunna ta del av de studerandes utvärderingar 
kontinuerligt under kursens gång, då detta kan ge dem en mer övergripande bild över de 
studerandes åsikter. Informant 2 uttryckte att denna typ av upplägg gör det möjligt att slippa en 
stor mängd feedback i slutet av en kurs.  

“Jag tror det är jättebra om man har det såhär, det gör också att man inte får en bomb i 
slutet av en massa innehåll eller feedback [...]”  

- Informant 2 (Lärare)  
 
Informanterna uttryckte att betygsättning gör det möjligt för dem att få en bättre insikt över 
kursens upplägg och att om de studerande upplever att något är dåligt eller problematiskt med 
kursen kan detta åtgärdas inför nästa kurs. Informant 1 uttryckte uppskattning över att kunna se 
om en videolektion fått ett lågt betyg av de studerande, då det hade uppmärksammat honom om 
att videon bör ändras. Han beskriver att det kan användas för att hitta mönster, så om ett flertal 
studerande svarar likartat finns det antagligen skäl till den typen av kritik.  

“Jag tror det kan hjälpa jättemycket i och med att de blir direkta alltså att de skrivs direkt när 
någon känner någonting i kursen [...] hade de svarat inget eller en stjärna hade jag fått ändra 
video, det hade jag naturligtvis gjort så det är bara positivt.”  

- Informant 1 (Lärare)  
 

5.2.2 Betygsättning (Studerande) 
De informanter som var studerande uttryckte inte samma känsla av uppskattning som lärarna 
när det kom till betygsättning av en videolektion. Däremot uttryckte flera informanter att 
betygsättning kan vara bra för olika orsaker. Informant 4 och 7 uttryckte en känsla av att kunna 
påverka det material som används. Att kunna påverka materialet var något de studerande 
upplevde som positivt då det kan leda till mer kontroll över deras inlärning.  

“Det är ju positivt för det känns ju som man som elev får påverka lite mer av materialet som 
används.”  

- Informant 4 (Studerande)  

Informant 5 indikerade på att det kan ge en bild av hur de andra studerande upplever en video, 
men menar att det bör tas med en nypa salt då alla ligger på olika kunskapsnivåer och lär sig på 
olika sätt. Till skillnad från resterande informanter uttryckte informant 9 att hon inte hade brytt 
sig om hur hjälpsam de andra studerande i kursen upplevde att videolektionen var.  

“Jag tror nog inte ens jag hade brytt mig om att det typ stod något om att 87% tyckte den var 
hjälpsam.”  
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- Informant 9 (Studerande)  

Informant 7 förklarar vidare att ett lågt betyg på en videolektion kan bidra till att läraren tar reda 
på vad som inte uppskattades, medan ett högt betyg kan bidra till läraren blir medveten om vad 
som fungerat bra. Andra informanter uttryckte också att betygsättningen kunde vara ett sätt att 
vara tydligare mot läraren vad som kan omformateras med videon och vad som uppskattades.  

“På det sättet kan de i framtiden lägga om kurserna och kanske se över de videor som 
baserat på den feedbacken de har fått från eleverna. ”  

- Informant 7 (Studerande) 
  

5.2.3 Teckenlimitering (Lärare) 
Informanterna hade delade åsikter kring teckenlimitering då det både uttrycktes uppskattning 
men också att det potentiellt kunde ses som ett irriterande moment. Informant 1 och informant 
3 uttryckte sig likartat då de båda indikerade på att teckenlimiteringen uppmanade till mer 
kommunikation och konversation mellan lärare och studerande. De förklarade att denna typ av 
kommunikaton inte bör bestå av för långa texter, utan att de istället föredrar kortare svar som är 
mer relevanta till frågan.  
 
“[...] i det här fallet är vi ute efter att ha en kommunikation och då ska jag ju inte börja 
skriva en roman här utan då ska det vara relevant snabbt svar till frågan, så nej den känns 
bara positivt.”  

- Informant 1 (Lärare)  

Informant 2 uttryckte att teckenlimitering kan fungera bättre för en del lärare än för andra. Han 
förklarade att det kan vägleda ett antal lärare att skriva mindre och därmed hålla sig kort och 
koncis, men för andra lärare kan det istället vara en irritationspunkt om de behöver tänka på det 
varje gång de skriver ett svar.  

“[...] det är klart att det kan vägleda ett antal lärare men för andra kan det vara en 
irritationspunkt.”  

- Informant 2 (Lärare)  
 

5.2.4 Lärares kommentarer (Studerande) 
De studerande reagerade olika kring längden på de svar från lärare som presenterades i 
prototypen. I prototypen fanns tre svar från en lärare som urskilde sig genom att vara två korta 
svar och ett längre svar som hade tre gånger så många tecken som de andra. Informanterna hade 
varierade åsikter kring detta då informant 7 förklarade att hon tyckte det skulle vara bättre med 
ett kortare svar för då behöver hon utforska och lära sig själv istället för att bara få ett svar rakt 
av. Informant 5 förklarade vidare att videon finns för en anledning och att läraren bör hänvisa 
till den eller annat externt material.  

“Det känns som det inte blir lika bra ifall läraren skulle skriva massa långa texter. Då skulle 
man nog hellre t.ex. kanske bara hänvisa till video och lägga en liten kort kommentar [...]”  

- Informant 5 (Studerande)  
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Informant 6 uttryckte dock att längden på svaret inte spelade någon roll så länge hon fick svar 
på sin fråga. Hon förklarade vidare att beroende på vad det är för typ av fråga förväntar hos sig 
ett svar som är anpassat för just den frågan. Informant 6 uttryckte också att vi alla lär oss på 
olika sätt och alla behöver få svar på olika sätt.  

“[...] Mig spelar längden ingen roll bara jag får fram vad jag vill ha liksom.”  

- Informant 6 (Studerande)  
 

5.3 Designförslag 3: Designa för transparens och tydlighet mellan lärare och 
studerande 

Designförslaget designa för transparens och tydlighet mellan lärare och studerande 
utvärderades genom att implementera hänvisning till specifik tidpunkt, kommentarer och 
bakgrundsinformation i prototypen.  
 
5.3.1 Tidshänvisning (Lärare) 
Majoriteten av lärarna uttryckte att hänvisning till en specifik tidpunkt i videolektionen genom 
de studerandes kommentarer var något positivt. De förklarade också att tidshänvisningen skulle 
kunna effektivisera deras arbetssätt genom att enklare kunna ta reda på vad de studerande menar 
i sina kommentarer. Informant 3 uttryckte att det blir som en hjälp att förstå frågan och på så 
sätt blir det enklare att ge ett bra svar. Samtliga informanter uttryckte att tidshänvisning kan vara 
särskilt användbart vid längre videolektioner. Informant 1 berättade att det hade varit 
fördelaktigt i längre videolektioner eftersom det går att se specifikt vad den studerande hänvisar 
till utan att behöva titta igenom hela videon.  

“Nu är ju denna videon ganska kort i sig men låt säga att 22.30 eller något liknande, då hade 
det blivit ännu mer relevant att, frågan kom där, då kan det vara kul att gå in och titta mer 
specifikt så den är nog bra i större, längre videos.”  

- Informant 1 (Lärare)  
 

5.3.2 Tidshänvisning (Studerande) 
Även bland de informanter som var studerande uttrycktes stor uppskattning över att kunna 
hänvisa till en specifik tidpunkt i videolektionen. Samtliga informanter uttryckte att det ökar 
tydligheten när en fråga ska ställas om videolektionen. Informanterna indikerade även att detta 
skulle kunna underlätta för läraren att förstå specifikt vad frågan hänvisar till. Informant 4 
förklarade att genom en tidshänvisning skulle det bli mer effektivt och båda parterna skulle 
kunna spara tid.  

“Det hjälper mig att vara tydligare mot min lärare i vilken del av filmen som jag inte förstod”  

- Informant 4 (Studerande)  

Informant 7 uttryckte att tidshänvisningen även kan vara fördelaktig för andra studerande som 
har samma funderingar då de enkelt kan navigera sig till den tidpunkten i videon. Informant 8 
uttryckte att tidshänvisningen ger de studerande möjlighet att lättare göra sig förstådda om de 
vet var i videolektionen som problemet ligger. Han beskrev att det kan underlätta för studerande 
som inte är så bra på att formulera sin fråga, så läraren kan förstå lättare genom att titta på den 
tidpunkt som länkas. 
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“[...] om man då kan hänvisa till en exakt tid i videon när de snackar om det kan det bli 
lättare att besvara mer konkret vad det är jag undrar på. Jag tänker att det är bra för andra 
elever också som undrar samma fråga, som snabbt kan kolla... ja det var detta området jag 
också hade problem med”.  

- Informant 7 (Studerande)  
 

5.3.3 Bakgrundsinformation (Lärare)  
Bakgrundsinformation om de studerande fick olika bemötande av informanterna men 
majoriteten uttryckte att de inte ville spegla sitt svar och bli för påverkad utifrån informationen 
om de studerande. Informant 1 uttryckte att han försöker vara fördomsfri vid möte av nya 
personer och försöker lägga sig på samma nivå oberoende av kunskapsnivån hos den studerande. 
Därav uttryckte han att denna typ av information inte var relevant för honom.  

“Jag tror att när jag möter nya människor så försöker jag vara fördomsfri, och då vill jag 
inte veta av det här helt enkelt.”  

- Informant 1 (lärare)  

Informant 2 uttryckte att han var skeptiskt till bakgrundsinformationen om de studerande, då 
han inte var intresserad av tidigare yrken eller utbildning som inte var relaterade till kursen. Han 
förklarade att han hellre hade velat se mer informell information, som intressen om den 
studerande och på så sätt format sitt svar utefter det. Lärarna uttryckte att 
bakgrundsinformationen överlag skulle ge dem fördomar och förändra deras svar för det 
positiva eller negativa.  

“[...] ju mer jag vet om den här personen och vad den gör just nu, intressen och sådana 
saker, så kan det forma svaret på ett annorlunda sätt.”  

- Informant 2 (lärare)  
 

5.3.4 Bakgrundsinformation (Studerande)  
Informanterna som var studerande hade inte möjlighet att se bakgrundsinformation, men i början 
av utvärderingen fick de fylla i förutbestämd bakgrundsinformation om sig själva i prototypen. 
Majoriteten av informanterna uttryckte att bakgrundsinformationen kan vara till hjälp när 
läraren besvarar deras frågor. Informant 4 och 9 förklarar att bakgrundsinformation om tidigare 
utbildning kan leda till att läraren har möjlighet att hjälpa de studerande genom att vara mer 
specifik och använda andra begrepp istället för att bara förklara på en grundläggande nivå.  

Jag tänker såhär att man får mer relevant information, om man säger att man ligger på på en 
avancerad nivå att man får liksom... feedback på den avancerade nivån tänker jag.”  

- Informant 9 (Studerande) 

Informant 7 uttryckte även att informationen kan bidra till att det kan uppstå diskussion mellan 
lärare och studerande som annars inte hade varit möjlig. Fortsättningsvis förklarar hon att lärare 
kan hålla en annan nivå i konversationen med studerande som har goda kunskaper om ämnet 
till skillnad från studerande med mindre kunskaper om ämnet.  

“Jag tror att det kan underlätta ganska mycket för läraren att veta lite mer bakgrund till sina 
elever för att hjälpa dem på rätt sätt. För att hjälpa en student som till exempel har mycket 
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kunskap om hållbarhet innan, då kan man använda andra begrepp, man kan hålla en annan 
diskussion än med någon som inte har någon kunskap alls om det.”  

- Informant 7 (Studerande)  
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6 Diskussion  
Under litteraturstudien identifierades tre kategorier för att uppnå effektiv formativ feedback 
inom traditionellt klassrumslärande: timing, komplexitet och omfattning samt specificitet (se 
tabell 3). Dessa kategorier har kombinerats med olika tillvägagångssätt för att ge formativ 
feedback online. Vidare har detta resulterat i tre designförslag. Syftet med diskussionen är att ta 
reda på hur digitala utbildningsmedier kan designas för att stötta formativ feedback mellan 
lärare och studerande.  
 
6.1 Designförslag 1: Designa för framförande av tidsanpassad formativ feedback  
Utvärderingen pekar på att samtliga parter inom e-lärande vill ha svar så snabbt som möjligt. 
Även om uppgifterna i prototypen inte var för komplexa indikerar utvärderingen att de 
studerande ändå vill ha ett svar så snabbt som möjligt. Detta motsäger vad litteratur påvisar då 
omedelbar formativ feedback är att föredra vid komplexa uppgifter medan senarelagd bör 
användas för att utveckla lärandet hos de studerande (Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008).  

Utvärderingen pekar även på att kommentarer som är direkt kopplade till utbildningsmediet 
upplevdes effektivt och tydligt. Online är det vanligt att lärare ger ut feedback genom formulär, 
e-post och kommentarer på de studerandes arbete (Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). Genom 
dessa sätt kan den formativa feedbacken levereras snabbt, effektivt samt upprätthålla hög 
kvalitet (Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). Kommentarer som är direkt kopplade till 
utbildningsmediet kan medföra att den formativa feedbacken kan levereras ännu snabbare, mer 
effektivt och ha högre kvalitet än till exempel via e-post. Detta eftersom lärare och studerande 
då inte behöver lämna utbildningsmediet för att kunna ge och ta emot formativ feedback. 

Studiens utvärdering visar också att lärarna inte hade förändrat sitt arbetssätt även om de 
studerande hade indikerat att deras kommentar var brådskande. Lärarna uttryckte att de hade 
arbetat på samma sätt då alla studerande har rätt till samma typ av formativ feedback oavsett 
om de vill ha ett svar snabbt eller om deras kunskapsnivå är hög eller låg. I undersökningen som 
genomfördes av Mulliner och Tucker (2017) uttryckte majoriteten av studerande och lärare att 
formativ feedback är mest effektiv då den returneras så snabbt som möjligt. Studiens utvärdering 
pekar på att studerande föredrar svar så snabbt som möjligt, däremot pekar den samtidigt på att 
lärare inte hade prioriterat de kommentarer med en brådskande indikation. Ett snabbt svar 
behöver heller inte vara vad som är bäst för de studerandes inlärning, då senarelagd feedback är 
att föredra för att utveckla lärandet (Mulliner & Tucker, 2017). Det går dessutom att vara kritisk 
till hur informanterna uttryckte sig om hur snabbt de ville ha ett svar, då de inte nödvändigtvis 
var medvetna om fördelarna med ett senarelagt svar.  

Utvärderingen pekar även på att quiz är ett enkelt och bra sätt att öka interaktiviteten för de 
studerande och i slutändan hjälpa dem ta sig vidare i sitt lärande. De studerande uttryckte att 
quizen var ett tydligt sätt att se vad som var viktigt med videolektionen och vilka områden de 
behöver studera ytterligare på. Att automatiserad feedback används vid en quiz kan vara 
fördelaktigt för att öka interaktiviteten på utbildningsmediet, men det går att ifrågasätta hur 
väsentligt det är för de studerandes inlärning. Automatiserad feedback kan upplevas som 
begränsande och otillräcklig då det ofta saknar förklaring (Daradoumis et al., 2013).  

Trots att senarelagd feedback är att föredra över omedelbar feedback för att utveckla lärandet 
(Mulliner & Tucker, 2017) kan automatiserad feedback vara en nödvändighet inom e-lärande 
då det inte är möjligt att ta emot feedback på samma sätt som i ett traditionellt klassrum. 
Studerande kan vilja ställa frågor angående materialet och få svar direkt, men det är få 
utbildningsmedier som stödjer detta (Shin et al., 2018; Zhang et al., 2004). För att de studerande 
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ska kunna få svar så snabbt som möjligt online kan automatiserad feedback vara en viktig del 
inom utbildningsmedier, vilket även stärks av studiens utvärdering. 

Formativ feedback är som mest användbar då den är läglig i tiden, alltså om den har god timing 
(Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008). Vad som klassificeras som god timing i detta fall kan 
bero på många olika anledningar, till exempel kunskapsnivå hos de studerande, tidigare 
erfarenheter och tidigare kunskaper. Detta medför att det kan vara svårt för lärare att avgöra vad 
som är god timing för de studerande då varje individ har olika bakgrund och behov. Gros och 
García-Peñalvo (2016) beskriver samtidigt att ny forskning inom e-lärande har betonat vikten 
av att använda formativ feedback som är läglig i tiden för att hjälpa de studerande att ta sig 
vidare i sitt lärande. Utvärderingen visar att både studerande och lärare indikerar att den 
formativa feedbacken bör vara läglig i tiden och att de vill ha ett svar så snabbt som möjligt. 
Dock visar litteraturen att senarelagd formativ feedback är att föredra för att utveckla lärandet 
(Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008).  

Även om ett snabbt svar är det som föredras av både lärare och studerande betyder inte det att 
det är vad är bäst för de studerandes inlärning. Det förklaras att det finns både positiva och 
negativa sidor med omedelbar och senarelagd formativ feedback då de är beroende av kontexten 
(Shute, 2008). Om en uppgift är för komplex för de studerande är omedelbar formativ feedback 
att föredra, medan senarelagd formativ feedback kan användas för att utveckla deras lärande 
(Fluckiger et al., 2010; Mulliner & Tucker, 2017; Shute, 2008). Inom en e-lärandekontext har 
lärare inte alltid möjlighet att bidra med utförlig formativ feedback till de studerande och då kan 
omedelbar formativ feedback eller automatiserad feedback användas snabbt hjälpa de 
studerande att ta sig vidare i sitt lärande.  

Utifrån ovanstående diskussion dras slutsatsen att designförslaget designa för framförande av 
tidsanpassad formativ feedback revideras till designa för timing av formativ feedback så den 
överensstämmer med uppgiftens komplexitet.  
 
6.2 Designförslag 2: Designa för att möjliggöra klar och överskådlig formativ 

feedback  
Studiens utvärdering pekar på att dialog mellan lärare och studerande är något som är önskvärt, 
genom ett format som till exempel en chatt. På detta sätt framstår inte formativ feedback alltför 
omfattande eller komplex. På andra digitala tjänster som till exempel Twitter blir användare 
limiterade till ett visst antal tecken för att hålla konversationer korta och koncisa (Lee et al., 
2011). Utvärderingen visar på att teckenlimitering kan vara vägledande för lärare eftersom de 
måste hålla sina svar korta och koncisa. Det framkom även att teckenlimiteringen kan leda till 
mindre komplex och omfattande feedback. När deras svar blir kortare kan det uppmana till mer 
dialog mellan lärare och studerande.  

Om formativ feedback är alltför komplex kan det leda till det omvända för de studerande, alltså 
att de blir förvirrade och får det ännu svårare att förstå (Shute, 2008). Utvärderingen visar 
däremot att de studerande har olika uppfattningar om hur omfattande ett svar från läraren bör 
vara. En del uttryckte att ett kort svar är att föredra då de lär sig mer, men andra uttryckte att 
längden inte spelar någon roll så länge de fick svar på sin fråga. Det går dock att ifrågasätta om 
de studerande är förmögna att avgöra själva vilken omfattning på svaret som hjälper deras 
inlärning mest utifrån ett formativ feedback-perspektiv, men att kunna föra en dialog var 
däremot något som båda parter ansåg meningsfullt. Att kunna kommunicera och föra en dialog 
på ett enkelt och effektivt sätt visar sig enligt utvärderingen vara viktigt för att uppnå god 
formativ feedback inom e-lärande.  
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Ett effektivt tillvägagångssätt för kommunikation krävs för att kunna säkerställa att de 
studerande kan ta till sig den formativa feedbacken (Hatziapostolou & Paraskakis, 2010). Shin 
et al. (2018) skriver att det finns det kommunikationskanaler som används för att framföra 
formativ feedback, till exempel diskussionsforum. Problemet är att de inte är tydliga nog eller 
att få studerande använder sig av dem (Shin et al., 2018). Utvärderingen pekar på att 
kommentarer som är direkt kopplade till utbildningsmediet upplevs logiskt och fördelaktigt, då 
det ger en känsla av konversation eller dialog. Om dagens diskussionsforum hade en mer direkt 
koppling till utbildningsmediet hade det kunnat leda till att fler studerande deltar och lättare kan 
ta till sig formativ feedback. 

Lärare inom digitala utbildningsmedier har idag svårt att veta om de studerande lär sig något 
överhuvudtaget (Shin et al., 2018). Utvärderingen indikerar att betygsättning är ett effektivt sätt 
att tydliggöra just detta. Prototypen gör det möjligt för lärarna att se hur många procent av de 
studerande som upplevde att videolektionen var lärorik. Shin et al. (2018) förklarar samtidigt 
att diskussionsforum och inlägg som skapas av studerande inte är tillräckligt detaljerade för att 
kunna förbättra utbildningen på dagens digitala utbildningsmedier. I prototypen kunde de 
studerande visa hur mycket de har lärt sig genom att ge utvecklad feedback om vad som var bra 
med videolektionen eller vad som kunde förbättras. Utvärderingen visar på att studerande och 
lärare ser betygsättning som ett viktigt moment för att kunna bidra till förbättring, men lärarna 
uttryckte mer uppskattning då kontinuerlig feedback från de studerande är att föredra över att få 
en stor mängd i slutet av kursen.  

För att formativ feedback ska vara effektiv krävs en tvåvägskommunikation där samtliga parter 
ger och tar (Dowden et al., 2013; Hattie & Timperley, 2007). Detta stödjs av då utvärderingen 
visar att kommunikation i form av en dialog är av stor vikt hos båda parter. Utvärderingen 
indikerar att det fanns delade åsikter kring hur omfattande ett svar bör vara samt om det bör 
limiteras eller ej, men gemensamt bland båda parterna är viljan att kunna föra en dialog mellan 
varandra. Då kommunikation inom e-lärande ofta är begränsat till trådar på diskussionsforum 
eller externa webbsidor (Shin et al., 2018) finns det fortfarande utmaningar för lärare när det 
kommer till förståelsen av de studerandes upplevelse av kursen (Thakkar & Joshi, 2015).  

Genom att tillåta lärare och studerande att kommunicera med varandra på ett enkelt och effektivt 
sätt hade det kunnat öka interaktiviteten och flexibiliteten på dagens digitala utbildningsmedier. 
Brown och Voltz (2005) skriver att effektiv användning av formativ feedback kan leda till att 
designen av e-lärande möjliggör en enklare kommunikation mellan de studerande. Om lärare 
och studerande kan kommunicera med varandra direkt via utbildningsmediet kan det ses som 
ett hjälpande stöd för de studerande. Utan stöd från lärare kan det kan bli utmanande för de 
studerande att på egen hand förstå sig på de olika koncept som presenteras under lektionen (Liu 
et al., 2018). Designförslaget designa för att möjliggöra klar och överskådlig formativ feedback 
kommer därför utifrån ovanstående diskussion att revideras till designa för att främja dialog 
mellan lärare och studerande.  
 
6.3 Designförslag 3: Designa för transparens och tydlighet mellan lärare och 

studerande  
Utvärderingens resultat visar att både lärare och studerande uttrycker sig likartat kring nivån av 
specificitet, då båda anser att en hög nivå av specificitet är det som hade hjälpt till mest. 
Utvärderingen pekar på att hänvisning till en specifik tidpunkt i videon kan leda till högre nivå 
av specificitet för både lärare och studerande. Liu et al. (2018) skriver att befintliga videospelare 
inom e-lärande saknar effektiva stöd för navigation och lärande. Det finns även problematik 
med att lokalisera delar av en video där specifika koncept hänvisas till (Liu et al., 2018). 
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Resultatet från utvärderingen pekar på att implementering av en hänvisning till en specifik 
tidpunkt kan minska problematiken med lokaliseringen i videon. Hubbles et al. (2017) skriver 
även att kunna hänvisa till en specifik tidpunkt i materialet kan leda till enklare och tydligare 
navigation.  

Ju högre nivå av specificitet på den formativa feedbacken desto större chans är det att de 
studerande kan rätta sina fel och undvika missuppfattningar som kan uppstå (Goodman et al., 
2011; Shute, 2008). Utvärderingen stärker detta som Shute (2008) diskuterar inom traditionellt 
klassrumslärande, alltså att ju tydligare studerande och lärare kan vara i sin kommunikation 
desto enklare är det att rätta de fel och minska antalet missförstånd som kan uppstå. Dock kan 
det uppstå problem om svaren från läraren blir för specifika då de inte längre är formativa utan 
berättar för de studerande exakt vad de ska göra. Lärare bör kunna hänvisa till specifik 
information utan att beskriva exakt hur informationen ska användas. Detta kan då ses som både 
hög och låg specificitet samtidigt.  

Utvärderingen pekar på att bakgrundsinformation om de studerande både kan hjälpa lärare men 
också leda deras svar, antingen positivt eller negativt. Lärarna uttryckte att de försöker vara 
fördomsfria när de ger formativ feedback till studerande och att alla bör ha samma rätt till samma 
typ av respons oberoende av bakgrund. Ny forskning inom e-lärande har betonat vikten av att 
använda feedback som är personlig för att hjälpa de studerande ta sig vidare i sitt lärande (Gros 
& García-Peñalvo, 2016). Däremot finns det problem på till exempel MOOCs som har en 
omfattande mängd studerande och detta kan leda till att lärare inte har möjlighet ge personlig 
feedback till samtliga studerande (Daradoumis et al., 2013). För att kunna ge ett ännu tydligare 
och mer personlig formativ feedback visar utvärderingen att informell information som till 
exempel intressen hos de studerande kunde vara till nytta för att kunna ge så personlig formativ 
feedback som möjligt. 

De studerande uttryckte att bakgrundsinformationen skulle kunna hjälpa lärare att ge ett 
tydligare och mer skräddarsytt svar på deras fråga. Utvärderingen indikerar att om lärare vet 
vilken nivå de studerande befinner sig på hade ett bättre svar kunnat utformats för just den 
personen. Dock kan det finnas problematik med att de studerande själva får avgöra vilken 
kunskapsnivå de ligger på, då de kan under- eller överskatta sina förmågor kring ämnet. 
Formativ feedback är betydligt mer effektiv om det inkluderar information om hur den 
studerande kan utveckla sina svar och sitt arbete, till skillnad från att endast godkänna eller 
underkänna arbetet (Goodman et al., 2011; Shute, 2008). Informationen som Goodman et al. 
(2011) och Shute (2008) skriver om kan vara betydligt enklare att ge ut då lärare kan få en 
uppfattning om var de studerande befinner sig och vad för typ av svar de behöver på sin fråga.  

Utvärderingen visar på att båda parter vill kunna tydliggöra var problematiken ligger för att 
sedan kunna få ett mer skräddarsytt och anpassat svar. Shin et al. (2018) argumenterar att lärare 
har svårt att identifiera var de studerande befinner sig i sitt lärande. Genom att hänvisa till en 
specifik tidpunkt i materialet visar utvärderingen att de studerande kan tydliggöra vad de 
behöver hjälp med och på så sätt visa läraren var de befinner sig. Gros och García-Peñalvo 
(2016) skriver även att ny forskning inom e-lärande har betonat vikten av att använda feedback 
som är personlig för att hjälpa de studerande ta sig vidare i sitt lärande. De studerande kan tydligt 
visa var de befinner sig i sitt lärande genom att fylla i bakgrundsinformation om sig själva som 
i sin tur kan leda till att lärare kan ge ut mer personlig formativ feedback. Det kan också leda 
till större kontroll över de studerandes egna inlärningsprocess och uppfyllandet av deras 
individuella behov.  
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Utifrån diskussionen dras slutsatsen att designförslaget designa för transparens och tydlighet 
mellan lärare och studerande revideras till designa för tydlighet och framförandet av feedback 
på en personlig nivå. 
 
6.4 Designförslag för design av digitala utbildningsmedier  
Samtliga designförslag har analyserats och diskuterats utifrån litteratur och utvärderingens 
resultat. Detta har resulterat i utökad kunskap kring hur formativ feedback i en e-lärandekontext 
skiljer sig från traditionellt klassrumslärande. I tabell 4 presenteras utvärderingens resultat i 
reviderade designförslag med en kort förklarande beskrivning. Designförslagen är ämnade att 
hjälpa vid design av digitala utbildningsmedier.  
 

Tabell 4. Sammanställning av designförslag för design av digitala utbildningsmedier. 

Designförslag Beskrivning 

Designa för timing av 
formativ feedback så den 
överensstämmer med 
uppgiftens komplexitet 

Utbildningsmedier bör designas för att möjliggöra framförande av 
formativ feedback som är anpassad efter uppgiftens komplexitet. Vid 
lägre grad av komplexitet bör utbildningsmedier möjliggöra 
senarelagd formativ feedback och vid högre grad av komplexitet bör 
omedelbar formativ feedback möjliggöras. 

Designa för att främja 
dialog mellan lärare och 
studerande 

Utbildningsmedier bör uppmuntra till dialog mellan lärare och 
studerande. Designen av utbildningsmedier bör möjliggöra att 
studerande enkelt kan uttrycka sina frågor om innehållet direkt via 
mediet. Lärare bör samtidigt ha enkel tillgång till de studerandes 
frågor och möjlighet besvara dem. 

Designa för tydlighet och 
framförandet av formativ 
feedback på en personlig 
nivå 

Utbildningsmedier bör designas för att möjliggöra enkel lokalisering i 
materialet. Genom tydlig lokalisering i materialet kan de studerande 
visa var problematiken ligger. Utbildningsmedier bör även göra det 
möjligt för de studerande att presentera information om sig själva. 
Lärare bör enkelt kunna ta del av informationen för att ge ut mer 
personlig formativ feedback. 

 
 
Sett i förhållande till samhälleliga aspekter är detta ett steg i rätt riktning för att formativ 
feedback inom e-lärande ska kunna nå samma nivå som den når i traditionellt klassrumslärande, 
där lärare har möjlighet att ge mer personlig formativ feedback. Inom e-lärande kan lärare få en 
annan roll än vanligt och kan inte bidra med denna personliga formativa feedbacken (Zheng et 
al., 2016). Inom traditionellt klassrumslärande ligger ansvaret främst hos läraren men inom e-
lärande kan det därför krävas engagemang från båda parter då det är en annan typ av 
kommunikation. Genom de reviderade designförslagen blir det möjligt för lärare och studerande 
att hålla en mer öppen dialog inom e-lärande. Ökad kommunikation kan resultera i att lärare 
därmed får mer information om de studerandes kunskapsnivå och kan ge mer skräddarsydd 
formativ feedback. Detta kan i sin tur leda till att fler personer väljer att utbilda sig online för 
att utveckla sina kunskaper. Då internet har blivit ett effektivt tillvägagångssätt för att sprida 
kunskap (Mohammadyari & Singh, 2015; Zhang, Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004) kan 
designförslagen gynna samhället då det kan leda till att fler individer som tidigare inte klarat av 
att utbilda sig online nu kan klara av det. 
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7 Slutsats  
Denna studie ämnade att besvara frågeställningen “Hur kan digitala utbildningsmedier designas 
för att stötta formativ feedback mellan lärare och studerande?”. Studiens syfte var att utforska 
hur tidigare etablerade teorier för formativ feedback inom traditionellt klassrumslärande kan 
tillämpas online och hur de kan användas för att ta fram designförslag för design av digitala 
utbildningsmedier. Baserat på de tidigare designförslagen och resultatet av utvärderingen har 
tre följande reviderade designförslag tagits fram för att besvara frågeställningen: 

• Designa för timing av formativ feedback så den överensstämmer med uppgiftens 
komplexitet  

• Designa för att främja dialog mellan lärare och studerande 
• Designa för tydlighet och framförandet av formativ feedback på en personlig nivå 

Designförslagen är tänkta att användas av designers som ska designa digitala utbildningsmedier 
där lärare och studerande kan ge och ta emot formativ feedback. Olika utbildningsmedier inom 
e-lärande saknar interaktivitet och flexibilitet (Mohammadyari & Singh, 2015; Zhang et al., 
2004), men med hjälp av designförslagen kan interaktiviteten samt kommunikationen öka. De 
reviderade designförslagen kan göra det möjligt för lärare och studerande att hålla en mer öppen 
dialog. 

Inom e-lärande har det även identifierats utmaningar när det kommer till att tillhandahålla de 
studerande med formativ, läglig och skräddarsydd feedback utefter behov (Gros & García-
Peñalvo, 2016). Designförslagen som tagits fram kan bidra med ytterligare kunskap i vad som 
behövs för att feedback inom e-lärande ska bli formativ, läglig i tiden och skräddarsydd utefter 
de studerandes behov.  

Forskning visar på att lärare inom e-lärande idag har svårt att veta om de studerande lär sig något 
överhuvudtaget (Shin et al., 2018). Med hjälp av de framtagna designförslagen kan designers 
enklare veta hur digitala utbildningsmedier bör designas för att stötta formativ feedback. Lärare 
kan även identifiera var de studerande befinner sig om digitala utbildningsmedier följer de 
framtagna designförslagen.  
 
7.1 Vidare forskning  
Vår studie indikerar att designförslagen kan appliceras på videobaserade medier, därför kan det 
vara relevant för vidare forskning kan utforska möjligheten hur väl designförslagen fungerar på 
andra utbildningsmedier. Då studiens utvärdering har utgått från ett färre antal studerande hade 
det även varit av intresse att utforska hur designförslagen hade fungerat i en kontext med en 
omfattande mängd studerande, till exempel MOOCs. 
 
Studien har gett en indikation på att designförslagen kan användas för att öka inlärning, men en 
mer omfattande studie hade kunnat behövas för att säkerställa resultatet eftersom många 
läranderesultat är svåra att mäta. Då lärande dessutom är något som utvecklas under en längre 
tid hade det också varit intressant att genomföra en undersökning och utvärderingar under en 
längre tid. 
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Bilaga 1  

 



 

Bilaga 2: Utvärderingsprotokoll (Lärare)  
Detta är en prototyp med begränsad funktionalitet, så det kommer inte gå att skriva någon text 
och bara en del alternativ kommer gå att klicka på. Föreställ dig att du precis loggat in på 
Blackboard och klickat dig in på kursen Energiförsörjning. Väl inne på kursen finns ett antal 
videolektioner från kursen och det finns notifikationer på några av dem.  

Du väljer att gå in på videolektion 1 - Introduktion Energiförsörjning. Väl inne på videon går 
det att se själva videon samt några andra funktioner. Innan första uppgiften kan du börja med 
att titta runt och göra dig lite bekant med gränssnittet.  

Uppgifter Lärare  
1. Läs informationen om en student och svara sedan på kommentaren.  
2. Nästa uppgift är att du ska svara på resterande kommentarer från de andra studenterna  
3. Ta reda på vad studenterna tycker om hela videon överlag i sammanställningen.  
Vi vill sedan att du läser igenom kommentarerna och berättar vad du tycker.  

 
  



 

Bilaga 3: Intervjuguide (Lärare)  

Kommentarer  
• Under videon fanns det en del kommentarer som studenter har ställt i samband med 

videon och kursen  
o Vad tänkte du när du såg kommentarerna? 
o Vad skulle du beskriva att syftet med kommentarerna var? 
o Hur tror du att kommentarerna kan påverka utförligheten av din feedback? 
o Hur hade du anpassat feedbacken beroende på typ av kommentar?  

Skriva kommentar  
• Du fick skriva ett antal svar på kommentarer till studenter  

o Vad brukar du tänka på när du ska svara studenters frågor? 
o Hur tycker du en kommentar bör vara strukturerad för att vara så effektiv/bra  

som möjligt?  
• Vilka delar bör finnas med?  

o På vilket sätt tror du att det kan hjälpa studenten?  

Information om studerande  
• Bland kommenterar fanns en funktion som visar information om studenten.  

o Hur tänkte du när du såg denna funktion? o Hur skulle du beskriva syftet med 
funktionen?  

o Vilken typ av feedback tror att du skulle kunna ge baserat på informationen om 
studenten?  

o Vad för annan typ av information skulle kunna vara relevant för att hjälpa dig  
ge ännu mer skräddarsydd feedback?  

Utropstecken  
• Vid vissa kommentarer fanns en röd symbol med ett utropstecken.  

o Vad skulle du beskriva att syftet med symbolen var? 
o Hur tror du att symbolen skulle förändra ditt tillvägagångssätt när du ger 

feedback? 
o Vad tror du att en funktion som denna kan hjälpa dig med?  

Tid till video  
• Vid kommentarerna fanns en funktion med en tidpunkt i videon  

o Berätta vad du tyckte om denna funktion 
o Berätta vad en sån här funktion skulle kunna underlätta för dig när du ger ut  

feedback?  

Hanterlig mängd  
• När du skulle skriva en kommentar fanns en liten text som sa “Tänk på att det kan bli 
överväldigande för studenten om svaret är för långt”  

o Hur reagerade du när du såg denna text/funktion? 
o Vad tror du en sån här funktion skulle kunna hjälpa dig med? 
o Hur tror du att du hade anpassat feedbacken om den här texten dök upp?  



 

Video/kurs betyg  
• Det sista du fick göra var att titta på vad studenterna tyckte om videon och kursen 
överlag.  

o Hur tror du dessa kommentarer och betyg kan hjälpa dig? 
o Vad hade du tagit för åtgärder? 
o Hade du förändrat något kopplat till kursen? 
o Vad för information hade hjälp dig mest?  

Vi kommer nu att ställa lite frågor om prototypen och hur du upplevde den.  
• Hur upplevde du att prototypen var överlag? Utöver utseendet, rent funktionsmässigt 

alltså.  
• Vad tror du dessa funktioner/element kan göra för lärare inom e-lärande?  

o Varför? Förklara  
• Andra kommentarer / inputs?  



 

Bilaga 4: Utvärderingsprotokoll (Studerande)  
Detta är en prototyp med begränsad funktionalitet, så det kommer inte gå att skriva någon text 
och bara en del alternativ kommer gå att klicka på. Föreställ dig att du precis har börjat en ny 
kurs på Blackboard om hållbarhet och innan kursen börjar vill läraren att du ska fylla i lite 
information om dig själv.  

Uppgifter Studerande  
1. Fyll i informationen om dig själv (Som sagt går det inte att skriva så du får klicka på  
de olika textrutorna för att automatiskt fylla i).  
2. Väl inne på kursen ser du att det finns ett antal videor om hållbarhet. Gå in på 
videolektion 1 - Introduktion hållbarhet. Här får du titta igenom gränssnitten och 
bekanta dig med det.Väl inne på denna sida går det att se själva videon. Det finns 
också några funktioner som kommentarer, hur brådskande studentens kommentar 
är, vilken tidpunkt i videon kommentaren hänvisar till samt vad för betyg videon 
har fått.  
3. Titta igenom videon introduktion hållbarhet. En stund in i videon kommer det att 
komma en quiz där du ska svara på de frågor som dyker upp. Du kommer bara att kunna 
välja vissa svar. Efter att quizen är färdig kan du se hur det gick för dig.  
4. Läs igenom kommentarerna från de andra studenterna och lärarens svar. Kolla även  
litteraturen som länkas.  
5. Skriv en egen kommentar på videon. 
6. Betygsätt videon.  



 

Bilaga 5: Intervjuguide Studerande 
Registrering av kurs  

• I början av prototypen fick du fylla i information om dig själv och din kunskapsnivå.  
o Vad tror du att syftet var med det?  
o Hur tror du att det kan bidra till bättre formativ feedback för studenter?  
o Hur tror du att det kan underlätta för läraren?  
o Var det någon typ av information som du tyckte saknades eller har du några 

andra synpunkter?  

Quiz  
I mitten av videon dök en quiz upp  

o Vad tänkte du när då såg denna quizen?  
o Vad tror du att syftet var med quizen?  
o Hur tror du att quizen kan påverka din inlärning? 
o Några andra synpunkter om quizen?  

Andras kommentarer / Lärarens kommentarer  
• Under videon fanns några kommentarer och frågor från studenter som läraren hade 
svarat på.  

o Hur tänkte du när du såg kommentarerna? 
o Hur tror du att de här kommentarerna hade kunnat hjälpa dig att ta dig vidare i  

ditt lärande? 
o Beskriv hur du helst skulle vilja att lärarens kommentarer ska vara uppbyggda 
o Vad tyckte du om funktionen där litteratur var länkad i lärarens kommentar?  

Tidsmarkering kommenterar  
• Ovanför kommentarerna fanns en en tidsmarkering kopplat till videon  

o Vad tror du att syftet var med att det fanns tidsmarkering på kommentarerna? 
o Beskriv hur du tror dessa tidsmarkeringar kan hjälpa dig?  

Utropstecken vid kommentarer  
• Vid vissa kommentarer fanns det en symbol med ett utropstecken  

o Vad tror du var meningen med den?  
o Vad ser du för för- och nackdelar med en sådan funktion? 
o Vad tror du att funktion som denna kan hjälpa dig med?  

Betygsättning  
• Intill videon finns ett genomsnittligt betyg över hur lärorik videon upplevs av kursens 
studenter.  

o Hur reagerade du när du såg denna funktion? 
o Vad kan denna funktion vara bra för? 
o Beskriv hur du tänkte när du fick betygsätta själv i slutet av videon.  

• Vi kommer nu att ställa lite frågor om prototypen och vad du tyckte om den.  
o Hur upplevde du att prototypen var överlag? Utöver utseendet, rent 

funktionsmässigt alltså. 



 

o Hur tror du dessa funktioner/element skulle påverka ditt sätt att 
arbeta?  

§ Varför?  
o Andra kommentarer / inputs?  
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