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En studie av elevkommunikation i skuggan av ett paradigmskifte

Kristin Larsson

Sammanfattning
Nyare klassrumsforskning visar att arbetet i klassrummet idag mer sällan leds av läraren i 
helklassundervisning, utan istället organiseras som bänkarbete, gruppsamtal och grupparbeten. 
Samtidigt är det preciserat i Lpf94 att elever själva ska ta ansvar för sitt lärande och resultat i 
förhållande till kurskriterier. Min undran utifrån detta var hur eleverna förvaltar dessa 
lärandesituationer och hur ansvarstagandet kan se ut i kommunikation elever emellan. Syftet 
med uppsatsen är att försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som skapas, 
genom att beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärandesituation. Kommun-
ikationen som undersökts är tre autentiska gruppsamtal mellan elever arbetande med en rapport 
i religionskunskap. Arbetsmomentets lärandemål handlade om att eleverna skulle utveckla 
vetenskapliga begrepp inom området rit och symbol. Samtalen har filmats och transkriberats. 
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv har feedback eleverna emellan undersökts i 
syfte att avgöra kommunikationens kvalitet för lärande. Feedbacken har kodats utifrån Hattie 
och Timperleys modell för att kunna avgöra dess kvalitet för lärande. För att ytterligare fördjupa 
analysen av elevernas kommunikation tillfördes en kategori utanför den använda modellen, 
samt begreppen intersubjektivitet och alteritet. Resultaten visar att kommunikationen präglas av 
den spontana-vardagliga begreppsnivån och inte den vetenskapliga. Alteriteten står tillbaka till 
förmån för intersubjektiviteten, vilket försämrar möjligheterna till användning av de veten-
skapliga begreppen. Följden blir att kommunikationen innehåller feedback för lärande i begrän-
sad utsträckning. Den feedback som sker håller låg kvalitet. Slutsatsen är att de observerade 
eleverna inte tar ansvar för sin lärprocess genom att använda gruppsamtalet som det tillfälle till 
lärande det har möjlighet att vara. Detta diskuteras utifrån ett sociokulturellt perspektiv och de 
förändringar som svenska skolsystemet genomgått avseende kunskapsbedömningar. 

Nyckelord

Alteritet, bedömning, feedback, intersubjektivitet, kommunikation, provparadigm, scaffolding, 
sociokulturellt perspektiv
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When the responsibility is left 
to students
A study of communication between students in the shadow of a 
paradigm shift.

Kristin Larsson

Abstract
Recent classroom research shows that work in classrooms today is less likely to be led by the 
teacher, but instead by structured independent work, group dialogue and group work. At the 
same time the curriculum guideline states that students themselves should take responsibility for 
their learning and performance with respect to the course criteria. My interest on this basis was 
how the students respond in these learning situations and how they manage their respons-
ibilities. The purpose of this paper was to try to understand the opportunities and constraints for 
learning that are created in these situations. Research was done by describing and analyzing 
students' communication. The researched cases were three authentic group dialogues with 
students working on an assignment in religion course. The learning goals of the assignment was 
about developing scientific concepts in the field of religious rituals and symbols. The dialogues 
have been filmed and transcribed. Based on a sociocultural perspective, feedback between the 
students was studied in order to determine the communication quality for learning. The dia-
logues were then encoded according to the Hattie and Timperley model to determine the quality 
of feedback for learning. To further deepen the analysis of students' communications,  a 
category outside the model was added, and the concepts ‘intersubjectivity’ and ‘alterity’ were 
introduced. The results showed that the communication was characterized by spontaneous 
everyday concepts and not scientific ones. Alterity was pushed back in favor of intersubject-
ivity, which made it difficult for the students to use the scientific concepts. The result is that the 
communication in these cases contain feedback for learning to a limited extent, but the feedback 
that occurs is of low quality. The conclusion is that the observed students do not take respons-
ibility for their learning process because they do not use the full communication potential in 
these situations. The results are then discussed from a sociocultural perspective along with the 
paradigm shift in knowledge assessments, that has occurred in the Swedish school system. 

Key words

Alterity, assessment, communication, feedback, intersubjectivity, assessment paradigm, 
scaffolding, sociocultural perspective.
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
Klassrum idag, 2010, ser annorlunda ut än kring 1970 då klassrumsforskningen uppstod som 
forskningsfält (Sahlström, 2008). Då var plenarundervisning (helklassundervisning, katederunder-
visning) den gängse formen. Några av de mer omtalade forskningsrönen från den tidiga klassrums-
forskningen visade att läraren använde 2/3 av talutrymmet (Bellack, 1966), att en styrgrupp av 
elever tillsammans med läraren satte nivån och spelreglerna kring undervisningen (Lundgren, 1972) 
samt att den vanligaste formen av lärare-elev-kommunikation bestod av att läraren initierade en 
fråga, eleven gav respons, och att läraren avslutade med att bedöma elevens respons, initiative – 
response – evaluation, förkortat I-R-E (Sinclair & Coulthard, 1975; Mehan, 1979). Även i 
plenarundervisningen skedde parallella samtal utanför det som var tänkt att vara själva under-
visningen, men detta undersöktes sällan. Fokus låg på kommunikation mellan lärare-elev och inte 
elev-elev. De tekniska förutsättningarna som rådde då i form av film- och ljudupptagning, 
begränsade också möjligheterna att undersöka klassrum på det sätt som är möjligt idag (Sahlström, 
2008, s. 69). 

Idag har plenarundervisning som undervisningsform stor konkurrens av elevarbete, vilket kan ske 
individuellt, i par eller smågrupper. Elevers möjligheter till kommunikation har förändrat karaktär. 
Sedan 15-20 år tillbaka är det dominerande paradigmet inom utbildningsvetenskap och skolans 
styrdokument det sociokulturella. Där betonas samspelet mellan deltagarna i en lärandesituation. 
Tidigare ansågs läraren vara ägare av kunskapen som skulle spridas till eleverna, men idag läggs 
större vikt vid det sociala samspelet mellan lärare och elever och elevernas bidrag till lärprocessen 
(Selander, 2003; 2009, s. 19f). Sadler (1989, s. 121) ser lärande i undervisningssammanhang som 
minskning av det glapp mellan vad den eleven kan och vad målet är att den ska kunna. Om den 
metaforen blir en utgångspunkt, hur förvaltas då det ökade ansvaret för lärandeprocessen av 
eleverna, när möjligheterna till kommunikation dem emellan ökar? Vad i kommunikationen kan 
stödja elevernas lärande? 

En viktig del i processen att minska gapet mellan vad eleven kan och vad den borde kunna är feed-
back (Lundahl m. fl. 2010, Hattie & Timperley 2007). Hattie och Timperley (2007) definierar feed-
back som information som ges av en agent (vilket kan vara lärare, annan elev, instruktion, bok, 
egen erfarenhet) som säger något om elevens prestation eller förståelse. En lärare kan ge korrekt 
information, en annan elev kan visa en alternativ lösning och en bok kan bidra till att klargöra 
tankar eller en elev kan själv inse behovet att kontrollera en uppgift. Feedback är att således en 
konsekvens av prestation. För att feedbacken ska kunna vara till nytta så behöver både sändare och 
mottagare ha gemensam uppfattning om vad lärandemålet är, annars blir inte den information feed-
backen kommunicerar till nytta om syftet är att utveckla lärande. 

Feedback och bedömning relaterar till varandra. För att kunna ge feedback av hög kvalitet så ligger 
en bedömning av den lärandes prestation eller förståelse som grund. Skillnad görs mellan 
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bedömning som är formativ och bedömning som är summativ (Bl. a. Korp, 2003; Gipps, 1994; 
Black & Wiliam, 1998a, 2009). Den summativa bedömningen summerar elevens kunskapsnivå 
efter undervisning och är bedömning av lärande. Betyg på kurser är summativ bedömning, likaså 
när bedömningen uttrycks som ett visst poängantal på ett prov eller ett betyg på en skrivning. Sum-
mativ bedömning fyller flera syften i skolan och samhället (jfr Lundahl, 2006; Korp, 2003), men 
den sortens bedömning ger inte besked om elevens styrkor och svagheter, vad exakt eleven förstått 
och inte eller hur den ska gå vidare för att lyckas bättre nästa gång. Summativ bedömning är lärar-
ens ansvar, enligt läroplanen (Lpf94, 1994). Formativ bedömning är bedömning för lärande. For-
mativ bedömning i lärandesituationer kan användas på flera sätt. Några exempel är lärarens feed-
back på elevernas arbeten och prov, i IUP, i utvecklingssamtal, vid portföljmetodik och i klassrums-
situationer. Det centrala är feedbacken till eleven om dess insats i förhållande till lärandemålet, 
samt information om hur eleven kan nå dit. Betoningen ligger på de möjligheter feedbacken ger att 
formera lärande samt tydliggöra och knyta lärandeprocesser till lärandemålet. Formativ bedömning 
och feedback åligger läraren, men det ansvaret menar flera forskare bör delas med eleverna (t. ex. 
Black & Wiliam 1998b), samtidigt som ökad förmåga till självvärdering uttrycks i styrdokumenten, 
se nedan 

Styrdokument

Både i Läroplanskommitténs (1994) särtryck ur betänkandet inför Lpo/lpf 94 samt i läroplanerna så 
framträder de sociokulturella strömningarna starkt i den kunskapssyn som ska förmedlas till verk-
samma i skolan. ”Individen lär sig inte genom att 'ta in' utan genom att interagera med sin omgiv-
ning” (Läroplanskommittén, 1994, s. 40f.). I kurs- och läroplanerna från 1994 så har lärandemål 
tydligare skrivits fram jämfört med tidigare (Lundahl, 2006), och den trenden har delvis förstärkts i 
den kurs- och läroplaner som träder i kraft höstterminen 2011. Bakgrunden till nya kursplaner var 
att ett behov av tydligare mål och kunskapskrav, vilket ska underlätta för både lärare och elever. I 
styrdokumenten finns regelverket för den summativa bedömningen, men också avsnitt som behand-
lar den formativa delen av bedömningen och lärandet. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna  
(Lpf94) så står det att:

Läraren ska

• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna 

(Lpf94, 1994, s. 16)

Detta kan ses som att läraren har ett ansvar att ge feedback i syfte att öka lärandet. Vidare står att:

Skolan skall sträva mot att varje elev

• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och

• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. 

(Lpf94, 1994, s. 15)

Det är således inte bara läraren som har ansvar för elevens prestationer och kunskaper i förhållande 
till lärandemålen, utan även eleverna själva. Läroplanen för gymnasiet kräver inte bara att lärarna 
ska göra en summativ bedömning i form av betyg på elevers insatser. Lärare ska också ge feedback 
i syfte att öka lärandet i sin tjänsteutövning, och skolan ska sträva mot att eleverna bedömer sig 
själva. I läroplanen står inte uttryckligen att elever ska ge varandra feedback av formativ karaktär. 
Men samtidigt har lärarens utrymme i klassrumskommunikationen minskat, och kommunikationen 
mellan elever ökat (Granström i Selander, 2003, s. 223-243, Carlgren i Österlind, 2005, s. 11-38). 
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Sadler (1989, s. 121) beskriver lärande som reduktion av diskrepansen mellan elevens aktuella 
kunskaper och de kunskaper eleven bör utveckla. Feedback är ett kraftfullt redskap att använda för 
att minska dessa diskrepanser, vilket diskuteras vidare i ”Tidigare forskning”-kapitlet. Därför är det 
av intresse att undersöka på vilket sätt kommunikationen mellan elever ger möjligheter till lärande, 
genom att studera elevers kommunikation och den feedback de ger varandra när de i grupper ska 
samtala om en inlämningsuppgift. 

Syfte och forskningsfrågor 
Mitt syfte är att beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärandesituation, för att försöka 
förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår. Ett vidare syfte är att försöka 
förstå kommunikationsmönstren utifrån det nya provparadigmet. För att få svar på dessa syften 
ämnar jag arbeta med följande forskningsfrågor: 

1. Vilka är arbetsmomentets lärandemål?

2. Hur kommunicerar elever i gruppsamtal i ett arbetsmoment i religion?

3. Vilka mönster av feedback kan identifieras i kommunikationen?

4. Vilka mönster av intersubjektivitet och alteritet kan identifieras i kommunikationen?

Uppsatsens disposition

I kapitlet ”Inledning” presenteras den undran uppsatsens utgår ifrån: Hur använder eleverna den tid 
de har under skoldagen, som inte är lärarledd? Bakgrund ges i form av forskning som visar på en 
ändrad organisation av arbetet i klassrummet och introduktion till begreppet feedback. Läroplanens 
formuleringar kring elevers och lärarens ansvar för lärandet tas upp, och slutligen presenteras syftet 
och forskningsfrågorna.

I kapitlet ”Tidigare forskning” så redogörs för forskningen inom de olika områden som uppsatsen 
tar avstamp i. Det är forskning om klassrumskommunikation, gruppsamtal mellan elever/studenter, 
feedback i allmänhet och i synnerhet mellan elever. Extra vikt har lagts vid en genomgång av den 
förändrade synen på kunskap och kunskapsbedömningar både internationellt och i Sverige, i syfte 
att kunna förstå uppsatsens resultat på mikronivå i relation till den institutionella makronivån.

I kapitlet ”Teoretiskt perspektiv” presenteras de begrepp uppsatsen utgår från, vilka främst är häm-
tade från sociokulturell teori. Bakhtins dialogism samt intersubjektivitet och alteritet presenteras 
också. Hattie och Timperleys modell för feedback och en definition av vad begreppet feedback 
innebär i undersökningen introduceras .

I kapitlet ”Metod” så diskuteras observation som metod för undersökningen och de observerade 
kommunikationen i form av gruppsamtal mellan elever utan lärarintervention presenteras. Material-
bearbetningen i form av hur arbetsuppgiftens lärandemål analyserats, hur Hattie och Timperleys 
modell använts och hur intersubjektivitet och alteritet bidragit till analysen presenteras och dis-
kuteras. Ett tillägg av ytterligare en kategori av feedback görs, utöver den använda modellen. Detta 
presenteras och motiveras. Extra tyngd har lagts vid att visa hur yttranden kodats inom Hattie och 
Timperleys modell för feedback. Avslutningsvis har aspekter på metodens tillförlitlighet diskut-
erats, samt etiska överväganden.
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I kapitlet ”Resultat” redogörs för svaren på forskningsfrågorna genom att visa och diskutera exem-
pel ur transkriptionen. Först analyseras arbetsmomentets lärandemål. Sedan beskrivs kommunika-
tionen i grupperna, en i taget. Därefter kodas yttrandena i kommunikationen enligt Hattie och 
Timperleys modell för feedback, samt enligt den tillagda kategorin. Mönstren av intersubjektivitet 
och alteritet i kommunikationen analyseras. 

I kapitlet ”Diskussion” tolkas resultaten först utifrån ett sociokulturellt perspektiv och diskuteras 
sedan relaterat till det nya provparadigmet. Några reflektioner kring forskningsprocessen delges, 
och några funderingar kring nya frågor undersökningen fört med sig. 
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Kapitel 2 Tidigare forskning
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärandesituation, för att 
försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår där. En aspekt av 
lärande i kommunikationen är feedback på prestationer, eftersom feedback i hög grad kan hjälpa 
elever att reducera det glapp mellan nuvarande kunnande och önskat kunnande. Den undersökta 
kommunikationen är gruppsamtal elever emellan utan lärarinblandning. Frågan blir då hur möns-
tren av feedback i elevkommunikationen ser ut. I det här kapitlet kommer först en genomgång av 
klassrumsforskning och elevsamtal i mindre grupper. Sedan presenteras tidigare forskning om den 
förändrade syn på kunskap vilken i sin tur bidragit till nya perspektiv på bedömningens och feed-
backens betydelse och funktion i lärandesammanhang samt till sist forskning om feedback i 
allmänhet och specifikt feedback mellan elever. Forskningen används för att ge bakgrund och 
sammanhang till kunskapsområdet, men också som teoretiskt ramverk. 

Avseende forskning kring klassrumsforskning så har Fritjof Sahlströms forskningsöversikt varit 
vägledande för att hitta litteratur (Sahlström, 2008). Anne Palmérs avhandling från 2008 gav en 
inblick och vägledning i tidigare forskningen kring elevers samtal i mindre grupper, kombinerat 
med Leijons (2010) avhandling som undersöker gruppkommunikation ur det designteoretiska 
perspektivet och Liljestrands avhandling som behandlar diskussioner i klassrummet (2002). I en 
studiecirkel tillsammans med kollegor lästes den för lärare skrivna boken Lärande bedömning av 
Anders Jönsson (2009). I den tas feedback upp och författaren hänvisar till flera aktuella forsk-
ningsöversikter (Black & Wiliam, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Med forsknings-
översikterna som guide har relevant litteratur sökts. I forskningsöversikterna diskuteras det nya 
kunskaps- och bedömningsparadigmet och i Helena Korps forskningsöversikt över bedömning från 
2003 så ges en bakgrund till detta paradigm, likaså i Lundahls avhandling från 2006. Lundahl och 
Korp diskuterar även feedback utifrån ett sociokulturellt perspektiv och båda nämner främst Gipps 
(1994) och Shepard (2000, 2005). Nyligen har också ytterligare en forskningsöversikt kring svensk 
bedömningsforskning, men med internationella utblickar, publicerats av Vetenskapsrådet (Forsberg 
& Lindberg, 2010). I en rapport svarar några av bedömningsforskarna från Pedagogiska institu-
tionen vid Uppsala universitet på regeringens betänkande kring betyg från år 6 och även den 
rapporten är av intresse (Lundahl, Román & Riis, 2010). Artiklar publicerade senare än år 2000 har 
sökts i ERIC-EBSCO med nyckelorden (hämtade från EBSCO:s nyckelordsguide/thesaurus) 
Feedback, Peer Evaluation, Formative Evaluation, Student Participation, Communication och 
Classroom communication. Sökning på 

• Communication AND Feedback ger 100 träffar

• Feedback AND Communication AND Group ger 10 träffar

• Feedback AND Communication AND Discussion ger 7 träffar

• Classroom Communication AND Feedback ger 30 träffar

• Feedback AND Peer Evaluation AND Formative Evaluation ger 5 träffar. 
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• Feedback, AND Student Participation, AND Formative Evaluation ger 3 träffar, vilka 
också påträffas i sökningen ovan.

Forskning om klassrumskommunikation

Fritjof Sahlström har för Vetenskapsrådets räkning sammanställt en forskningsöversikt över klass-
rumsforskningens utvecklingslinjer i Sverige, med internationella utblickar (2008). Han redogör för 
klassrumsforskningens knappt femtioåriga historia och olika strömningar som utvecklats inom både 
val av perspektiv, metod och inspelningsteknik. Som beskrivits kort i inledningen, så var klass-
rumsforskningens kunskapsobjekt på 60-70-talet främst inriktad på organiseringen och fördelningen 
av deltagandet i klassrummet. Forskningsrönen från 60-70-talet visade att 2/3 av talutrymmet an-
vändes av läraren (Bellack,1966), att en styrgrupp av elever tillsammans med läraren satte under-
visningsnivån och -normerna (Lundgren, 1972) samt att den vanligaste formen av lärare-elev-
kommunikation bestod av att läraren tog initiativ till en fråga, eleven svarande, och att läraren 
avslutade med att bedöma elevens svar, s. k. initiative – response – evaluation, förkortat I-R-E 
(Sinclair & Coulthard, 1975; Mehan, 1979). En stor förändring inom klassrumsforskningen var det 
sociala skiftet, d. v. s. när det sociokulturella perspektivet bröt igenom och blev dominerande. 
Sahlström skriver: 

Med avseende på teoretiska förskjutningar är den viktigaste trenden den synnerligen 

dominerande förflyttningen till en syn på centrala fenomen som lärande och identitet som 

situerade och konstituerade i interaktion, i möten mellan människor och möten mellan människor 

och artefakter.(Sahlström, 2008, s. 8) 

Vad detta paradigmskifte innebär för skolan diskuteras närmare i stycket om den bedömningens 
historiska rötter nedan. 

Skiftet förändrade klassrumsforskarnas syn på vad som hände i klassrummet och vad som var 
viktigt att beforska. Betoningen på situerat lärande, lärande som socialt fenomen och användningen 
av artefakter gav andra kunskapsobjekt i studierna av klassrumsinteraktion och -kommunikation. 
Tidigare hade klassrum undersökts för att interaktionen och kommunikationen gav uttryck för feno-
men som kognition, sociala strukturer eller genusmönster, och den tidiga klassrumsforskningen 
präglades av en kvantitativ ansats och vilja att kategorisera. Sahlström skriver att kunskapsobjekten 
de senaste åren ändrats i riktning mot elever och deras interaktion/kommunikation och lärande, 
inom samtliga områden (Sahlström, 2008, s. 8). Perspektivförändringen har medfört andra fokus 
och följaktligen andra resultat än de tidigare, skriver Sahlström i forskningsöversikten (Sahlström, 
2008, s. 40). Trenden idag går mot kvalitativa studier, ofta på mikronivå, men många metoder finns 
och används i studierna av klassrum, både i Sverige och internationellt.

Ett konkret exempel Sahlström tar upp är nyzeeländarna Alton-Lee, Nuthall och Patricks undersök-
ningar av elevers språkande (Alton-Lee m. fl., 1993). De har spelat in de samtal eleverna för utan-
för lärar-elev-samtalet under lektionen. Deras resultat visar att det mesta av det inofficiella samtalet 
i klassrummet var relaterat till lektionens innehåll. Dessa samtal hade tidigare inte undersökts. 
Etnologen Jonas Frykman menar att samtalen i svenska klassrum är mer personliga och mindre 
ritualiserade än tidigare. Elever uppmuntras att småprata med varandra vid problemlösning och 
arbete med arbetsuppgifter. Likaså är rörelserna i klassrummet mer tillåtna nu än tidigare,t. ex. för 
att eleven ska kunna hämta material och liknande. (Frykman, 1998). Kjell Granström (refereras i 
Sahlström, 2008, s. 41) har gjort liknande observationer i svenska skolor och funnit att 2/3-regeln 
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till lärarens favör inte stämmer längre. Förhållandet mellan lärarens talutrymme och elevernas är 
snarare 1/6. 

Sahlströms egen avhandling undersöker hur de krav jämlikhet i skolan som fick en framträdande 
plats i läroplanen från 1980 såg ut i praktiken (Sahlström, 1999). Med samtalsanalytisk metod har 
han undersökt hur talordning och talutrymme, och erbjudanden och begränsningar till dessa, för-
delas i klasser. Han har undersökt klassrum med plenarundervisning, vilket skiljer sig från uppsats-
ens undersökning. Hans resultat visar att kön, härkomst och social klass påverkar utrymmet elev tar 
och får i klassrummet, och att detta är ett mönster som upprepas. På grund av detta bör lärare ta 
ansvar för att variera par- och gruppbildning i klassrummet, för att på så sätt minska tendensen att 
de elever som annars hörs mest, också får tillfälllet att välja studiekamrater, vilket ytterligare ökar 
ojämlikheten. Detta råd menar Sahlström går stick i stäv med önskan på institutionell nivå att öka 
elevinflytandet. Att både öka jämlikheten och öka elevinflytandet kan därför bli svårt. 

Ingrid Carlgren m. fl. (2006) diskuterar utvecklingen mot mer ”eget arbete” i svenska klassrum. En 
trend med ökat eget arbete har funnits sedan tidigt 1980-tal, men detta har uttryckts språkligt främst 
i läroplanerna från 1994. Där uttrycks för första gången idén om att eleverna inte bara ska vara 
ansvariga för sitt liv, utan också för sitt eget lärande. Yttersta ansvaret för denna process vilar på 
läraren. En möjlighet för läraren att kunna hantera detta ansvar och ökade krav på individualisering 
av undervisning var att försöka öka elevernas självreglering och främst gällde detta då när eleverna 
arbetar enskilt med t. ex. uppgifter på beting. Istället för att läraren ska ägna tid åt instruktion åt 
varje enskild elev så kan eleven själv göra progression i egen takt och läraren kan använda sin tid 
till att stötta de som behöver. Carlgren skriver att ”eget arbete” var en praktisk metod för dessa nya 
krav och passar som hand i handske med målstyrning och standardisering. Kopplingen mellan 
självreglerande metoder som ”eget arbete” och den nya läroplanens mål att eleven ska ta ”ansvar 
för sitt lärande och sina studieresultat” och kunna ”bedöma sina studieresultat och utvecklings-
behov i förhållande till kraven i kursplanerna” (Lpf94, s. 15) är uppenbar (Carlgren m. fl., 2006, s. 
307). Carlgren menar att trenden går mot en individualisering i liberal anda. Under tidigt 1900-tal 
så var frågan hur individen kunde bidra till samhället, medan frågan idag snarare formuleras hur 
samhället kan bidra till skapandet av individen. Carlgren gör kopplingar till ”den dolda läroplanen” 
(Jackson, 1968/1990; Broady, 1980/2007). I klassrumsforskningens linda, när I-R-E-mönstren 
dominerade, handlade de oskrivna reglerna om att elever främst skulle lära sig sitta still, vänta på 
att de andra eleverna ska bli klara med sina uppgifter och att göra uppgifter som uppfattades som 
meningslösa. Det var en del av lärandet i skolan, men det var ofta implicit för både lärare och 
elever. 2000-talets dolda läroplan handlar istället om att elever ska ta ansvar. I en artikel i en 
antologi redigerad av Österlind skriver Carlgren att detta ”ansvar” elever behöver utveckla ”verkar 
vara benämningen på att eleverna själva ser till att göra det lärarna(och samhället) förväntar sig att 
de ska göra. Det är alltså förknippat med att ha internaliserat reglerna” (Carlgren i Österlind, 2005, 
s. 11-38) . De behöver utveckla självreglerande beteende när det gäller att se sina behov, planera 
sina studier därefter och kunna strukturera tidsmässigt (Carlgren m. fl., 2006, s. 320f). Carlgren 
kopplar i sin tur dessa slutsatser till Foucaults tankar om normalitet och ökad internaliserad 
självkontroll. De elever som utvecklar dessa beteenden har större chans att lyckas väl i skolan. 

Sahlström efterfrågar i sin forskningsöversikt undersökningar av elevers lärande och socialisation 
samt om elevers interaktion/kommunikation vid bänkarbete. Han understryker att forskare inte bara 
ska undersöka hur elevinteraktionen är organiserad och upprätthålls, utan att forskningen ska kon-
centrera sig på själva lärandet.
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Forskning om elevers kommunikation vid arbete i smågrupper

Barnes och Todd har undersökt meningsskapande hos elever som deltar i utforskande gruppsamtal. 
Först undersöktes detta i en studie publicerad 1978, sedan 1995 då samma data undersöktes med 
modernare sociokulturellt influerade teorier (Barnes & Todd; 1995). Forskningsdata består av 
transkriberade ljudinspelningar där Barnes och Todd varit med och planerat undervisningens upp-
lägg. I den senare publikationen intresserar de sig i högre grad för hur grupperna omskapar och 
utvecklar sina tankar genom samtal. Viktigt för att samtalen ska vara utforskande är att elevernas 
yttranden är öppna för modifikation, d. v. s. möjliga att diskutera och förändra meningen i. Barnes 
och Todd kommer också fram till att det lärarstyrda samtalet till stor del hämmar detta utforskande 
(exploratory) språkande som är en stor källa till lärande. I lärares närhet blir språket istället 
presenterat (presentational), d. v. s. anpassat till vad eleverna tror att läraren vill höra, istället för av 
att eleverna talar om sina egna funderingar kring ämnet, vilket Barnes och Todd visar är av stor vikt 
för meningsskapandet.

En fylligare genomgång av tidigare forskning kring smågruppssamtal finns i Palmér (2008). Hon 
nämner bl.a. Hägerfelths avhandling (Hägerfelth, 2004), som bl.a. innehåller undersökning av 
gymnasieelevers användning av naturvetenskapliga begrepp i naturkunskapsämnet i syfte att fånga 
lärandeprocessen. Urvalet är elever med svenska som både första- och andraspråk, och hon gör en 
jämförelse dem emellan när det gäller att använda naturvetenskapliga begrepp. I studien ingår också 
intervjuer med lärare och elever om kunskapssyn, språkdagböcker m. m. Hägerfelth har observerat 
helklassundervisning och filmat par- och gruppsamtal. I dessa samtal har hon skiljt ut tre olika 
samtalsmönster, som hon döpt till Vattenspinnarsamtal, Vadarsamtal och Vävarsamtal, efter vatten-
insekterna och deras rörelsemönster. Vattenspinnarna rör sig på ytan och arbetar snabbt och mekan-
iskt med de frågor de får. Hos Vadarna ser Hägerfelth ett behov av att knyta svaren på frågorna till 
de personliga erfarenheterna, men deltagarna har svårt att fokusera på helheten och är antingen 
mycket övergripande eller fastnar i detaljer. Slutligen finns Vävarna, som har ett utvecklat språk-
bruk, genomför uppgifterna noggrant och lägger vikt vid både samtalets produkt och process. 
Undersökningen visar att eleverna, i stort sett oavsett språklig bakgrund, inte använder begreppen 
fullt ut och att de ofta har svårt att röra sig mellan vardaglig nivå, som omfattar de egna erfaren-
heterna och uppfattningarna, och den naturvetenskapliga. Hägerfelth menar att det beror på att 
helklassundervisningen ofta ser ut på liknande sätt, d. v. s. att elevernas röster och erfarenheter inte 
får stor plats utan undervisningen kännetecknas snarare av ett klassiskt I-R-E-mönster (Hägerfelth, 
2004, s. 282). I intervjuer med de undervisande lärarna framkommer också att de har låga för-
väntningar på elevernas möjlighet att resonera naturvetenskapligt. Hägerfelth skriver: 

Lärandet handlar här huvudsakligen om elevernas förmåga att imitera och reproducera de 

auktoritära texterna. Undervisningspraktiken bygger också på en uppfattning att dessa elever 

mår bäst av att undervisas på sådant sätt som sker, dvs. genom att läraren gör genomgångar 

och eleverna lyssnar och antecknar. (Hägerfelth, 2004, s. 283)

Anna Malmbjers avhandling (2007) har undersökt hur lärarstudenter i början av sin utbildning 
använder grupparbetet och gruppdiskussionen som lärandetillfällen. Hennes undersökning, utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv, visar att lärarstudenterna i samtalen strävar efter konsensus, att de 
oftast anlägger ett informellt perspektiv på uppgiften och att det informella samtalet dominerar. För 
att gruppdiskussionerna ska fungera som lärandetillfälle så måste deltagarna tydligare driva sam-
talet mot att finna kritiska punkter att diskutera och ha ett mer utforskande angreppssätt, menar 
Malmbjer.
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Marie Leijons avhandling har undersökt hur en grupp lärarstudenter analyserar och diskuterar sina 
egna medieproduktioner (Leijon, 2010). Samtalsformen kallas reception, och är vanlig inom bild-
pedagogik. Den går ut på att deltagarna både blir författare och läsare av texterna/medieproduk-
tionerna. Det hon främst kommer fram till är hur lärarstudenterna använder resurserna de erbjuds 
och hur hon i det kan se tecken på lärande. Men det som är intressant för denna uppsats är hur hon 
beskriver samtalen grupperna har. Hon använder där begreppen intersubjektivitet och alteritet 
(förklaras närmare i uppsatsens teorikapitel) och hennes resultat visar hur samtalen löper mellan 
alteritet och intersubjektivitet på ett sätt som, tillsammans med de många resurserna, erbjuder stor 
variation och därmed flera möjligheter till meningsskapande (Leijon, 2010, s. 159f).

Johan Liljestrands avhandling ”Klassrummet som diskussionsarena” (2002) undersöker planerade 
klassrumsdiskussioner i gymnasieskolan i ämnena religion och samhällskunskap utifrån ett kon-
versationsanalytiskt perspektiv. Avhandlingens huvudsyfte är att undersöka planerade diskussioner 
i klassrummet, skriver han. Två av hans forskningsfrågor är intressanta för uppsatsens undersök-
ning: ”Hur gör elever när de utbyter mening med varandra under diskussionerna?” (Liljestrand, 
2002, s. 16) och ”Vilka läroprocesser tar form under diskussionerna?” (Liljestrand, 2002, s. 16). 
Dock finns det skillnader i det empiriska materialet emellan Liljestrands och uppsatsens undersök-
ning. Liljestrand intresserar sig för lärarledda planerade helklassdiskussioner, och uppsatsens 
empiri är gruppsamtal mellan elever utan lärarledning. Ett begrepp Liljestrand använder sig av är 
konvergens, vilket innebär att målet är att resonera sig fram till ett korrekt svar, och divergens, som 
innebär att många aspekter på det diskuterade ämnet framkommer. För att diskussion, debatt och 
argumentation ska uppstå så krävs divergens, och det råder hög grad av divergens i de undersökta 
diskussionerna. De läroprocesser som sker i diskussionerna innebär att mening skapas när eleverna 
möter egna och andras yttranden, och tolkar dem och förbinder dem med varandra (Liljestrand, 
2002, kap 9). Detta sker löpande i diskussionerna. En viktig motor i diskussionerna är lärarens 
värderingar och elevernas stöd för och motstånd mot dem – i den interaktionen skapas mening och 
därmed lärande. 

Forskning om kunskapsbedömningens historiska rötter och utveckling

Bedömningar av kunskap har genom historien sett olika ut och haft olika syften. I sin avhandling 
Viljan att veta vad andra vet har Lundahl definierat kunskapsbedömningar:

Kunskapsbedömningar möjliggör ett vetande ur vilket människan utvecklar en relation mellan sig 

själv och sina kunskaper; t.ex. vad som är kunskaper, vilka kunskaper som är legitima och 

värdet av att ha dessa kunskaper. (Lundahl, 2006, s. 14)

Han undersöker hur vetandet och kunskapen kring kunskapsbedömningar sett ut i svenska skolan 
från tidigmodern tid fram till idag, genom att använda källmaterial från den undersökta tiden – 
under 1900-talet handlar det om kurs- och läroplaner, statliga utredningar kring skolan, lärar-
tidskrifter m.m. Att undersöka kunskapsbedömningar ger information om individers begåvnings-
mässiga förutsättningar och deras lärande i skolan under olika epoker och hur relationen mellan 
didaktik, lärares uppdrag och skolans uppdrag sett ut. Kunskapsbedömningar svarar både mot ett 
internt pedagogiskt behov och ett externt administrativt. Kunskapsbedömningar används inte bara i 
klassrummet för att bedöma enskilda elevers prestationer, utan även i syfte att utvärdera skolans 
verksamhet. Denna uppsats intresserar sig mest för Lundahls analys av hur läroplanerna som 
infördes 1994 arbetats fram och implementerats, och vilka förändringar i skolan styrdokumenten 
lett till.
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Forskare är överens om synen på kunskap och bedömning därav förändrades i slutet av 1900-talet. 
Helena Korp (2003) använder i sin forskningsöversikt kring kunskapsbedömning uttrycket ”det nya 
provparadigmet”. Hon refererar flera forskare som menar att skillnaderna i syn på kunskaps-
bedömning som uppkommit kring slutet på 1980-talet och framåt är så stora och genomgripande att 
det handlar om ett paradigmskifte (Korp, 2003, s. 55). Även Caroline Gipps (1994) använder ut-
trycket paradigmskifte när det gäller bedömning. Från att kunskap setts som något objektivt och 
därmed mätbart, så ses kunskap idag som något socialt konstruerat och situationsbundet (Alvesson 
& Sköldberg, 2008, del 1), vilket påverkat skolans uppfattning om vad som är kunskap. Detta i sin 
tur har förändrat synen på lärande och pedagogik. Det nya provparadigmet svarar på behovet av en 
ny bedömningskultur när synen på kunskap och lärande förändrats i samhället och skolan. I det nya 
paradigmet används inte bedömningen av psykometrisk normerande karaktär för att tillfredsställa 
samhällets behov av differentiering och kontroll att lärarna lärt eleverna avsedd kunskap, vilket 
varit fallet under 1900-talet. 

Det nya prov- och bedömningsparadigmet är inte renodlat och otvetydigt, men sammanfattningsvis 
handlar det om bedömning för lärande istället för enbart av lärande (Gipps, 1994, kap 1; Korp, 2003 
s. 55ff, Lundahl, 2006, s. 34f; Shepard 2000). En del i det nya paradigmet är ökat fokus på bedöm-
ning av och i process, medan det tidigare främst handlade om att bedöma produkt. Utvecklingen har 
gått från en provkultur till en bedömningskultur. Den grundläggande tanken är att kunskap och 
bedömning inte kan, eller ska, skiljas åt. I den gamla provkulturen skulle läraren förmedla så 
mycket kunskap som möjligt, vilket sedan testades genom ett konstruerat prov. Den bedömning 
eleven fick var ett provresultat. I det nya paradigmet ska bedömning och feedback kommuniceras 
eleven löpande i processen, i syfte att formera lärandet. Bedömningssituationen ska vara lik den 
kontext där kunskapen ska användas. Verktyg (detta begrepp diskuteras närmare i teorikapitlet) ska 
kunna användas, om så sker även i de situationer där kunskapen ska användas utanför skolan. 
Sätten att visa kunskap kan skifta beroende på kunskapens innehåll och kvaliteter – portfolio, före-
drag, problemlösning, utställningar, uppsatser etc. En viktig del i det nya provparadigmet är beton-
ingen på elevernas delaktighet. Att fastställa kunskapsmålen och vägen dit är en angelägenhet inte 
bara för läraren, som i den gamla provkulturen, utan för alla deltagare. Alla elever behöver ha en 
medvetenhet om vilken kunskap och vilket lärande som efterfrågas. Om denna medvetenhet saknas, 
lär elever för provet med ytkunskaper som följd (Gipps, 1994, s. 23). Och objektiva ytkunskaper 
som tämligen enkelt kan mätas tillhör det gamla paradigmet. Ytterligare en anledning till att invol-
vera eleverna i att klargöra lärandemålen är att det bidrar till att eleverna ska förstå dem. Om elev-
erna inte förstår målen, kommer de heller inte att förstå och kunna använda den feedback de får 
(Black & Wiliam, 1998A, 1998b; Hattie & Timperley, 2007, s. Shepard, 2000).

Under 1980-talet har de sociokulturella teorierna fått allt större utrymme, som en del i utvecklingen 
kring det nya provparadigmet. I forskningsöversikten The role of classroom assessment av Lorrie 
Shepard (2000) sammanfattar hon 1900-talets utveckling avseende syn på kunskaper, lärande och 
bedömningen därav genom att ställa det gamla och det nya paradigmet emot varandra. Det gamla 
kännetecknas av behaviorism, differentiering, medfödd intelligensnivå, objektiv mätbarhet och en 
positivistisk kunskapssyn. Det nya paradigmet bygger istället på grundantaganden om att alla kan 
lära, vikten av elevers delaktighet, fokus på begreppsbildning, autentiska bedömningssituationer, 
tydligt kommunicerade förväntningar och lärandemål, metakognitiva färdigheter m. m. Shepards 
perspektiv på lärande är sociokulturellt och även om hennes framställning utgår från modernare 
uttolkare så hänvisar hon löpande tillbaka till Vygotskij (återkommer i teorikapitlet). Denna för-
ändrade syn på kunskap, lärande och bedömning medför förändringar i klassrumskulturen. Både 
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Shepard (2000), s. 54f, Gipps (1994, 2002) och Black & Wiliam (1998a) påpekar vikten av ett om-
förhandlat didaktiskt kontrakt. Alla deltagare i lärandeprocessen måste ha en överensstämmande 
syn på vad som är kunskap och hur den nås och bedöms. Prestationer som belönades enligt det 
gamla paradigmet, kommer inte nödvändigtvis att göra det i det nya (Shepard, 2000). Feedback är, 
vilket diskuteras vidare nedan under rubriken ”Tidigare forskning om feedback” rätt använt ett 
effektivt verktyg för att öka möjligheterna till lärande i klassrummet. En bieffekt av feedback blir 
därigenom att den, förutom att innehålla information i den aktuella lärprocessen, också sänder 
signaler till eleven om lärarens uppfattning om didaktiska kontraktets innehåll och utformning 
(Tittle, 1994). 

Ovan beskrevs det nya provparadigmets påverkan i klassrummets lärpraktik, men förändringen har 
även påverkat det svenska skolväsendet institutionellt genom de nya kurs- och läroplaner som 
trädde i kraft 1994. Lundahl ger i sin avhandling en bakgrund till den svenska institutionella 
förändringen kring det nya provparadigmet avseende kunskapsbedömningar och diskuterar dess 
konsekvenser för skolan som lärande och bedömande institution (Lundahl, 2006, kapitel 20). Redan 
vid enhetsskolans införande i Sverige i slutet av 50-talet påpekades problematiken med att använda 
nationella prov (centrala prov, standardprov) och elevbetyg som mått på huruvida skolan som hel-
het uppnått sina mål. Denna problematik menar Lundahl har eskalerat under decennierna som följde 
och behovet av en modell som kunde användas för att utvärdera skolor både lokalt och i Sverige 
som helhet eftersöktes. Betygssytemet var det relativa med betygen 1-5 som fördelades efter en 
normalfördelningskurva, som i sin tur kalibrerades via nationella prov (centrala prov, standard-
prov). Dessa prov utarbetades alltmer så att de skulle kunna bedömas objektivt, vilket gav provsvar 
av sluten karaktär vilket minimerade risken för subjektivitet vid bedömning. Problemet var att den 
kunskapssyn som funnits sedan läroplanen 1969 förordar en mer öppen form av kunskap. Detta ger 
problemet att betygskalibreringen sker via prov som representerar andra kunskapskvaliteter än de 
läroplanen efterfrågar. Ytterligare ett problem var att proven genom sin utformning skickade 
signaler till lärarkåren om vilka sorters kunskaper som var önskvärda, samtidigt som lärarna inte 
kunde använda dessa nationella prov som stöd för att gestalta sina undervisningsämnen eftersom 
proven delvis stred mot kunskapssynen i kursplanerna. Läroplansvaliditeten på bedömningarna var 
således låg (Lundahl, 2006, s. 373). Detta system gav svårigheter att bedöma skolornas likvärdighet 
och huruvida skolorna nått läroplanens undervisningsmål eller ej, men möjligheter att kunna be-
döma detta efterfrågades av allt fler aktörer inom skolans område. 

I början av 1990-talet sker många förändringar inom svenska skolan: Nya läroplaner, kommunal-
isering och Skolverkets födelse. I Skolverkets första programförklaring så framgår tydligt att verk-
samhetens syfte är att vara informativt styrande, d. v. s. styra skolorna genom att tillhandahålla 
information (Lundahl, 2006, s. 375). Idén var att Skolverket skulle bistå med information i form av 
utvärderingar som sedan i samtal med de lokala huvudmännen skulle tolkas och diskuteras. Denna 
styrning via information skulle tillgodose behovet av att kunna utvärdera i vilken grad landets 
skolor uppnår målen i kurs- och läroplanen. Fokus i utvärderingarna skulle ligga på variation i 
resultat, variationer som sedan skulle undersökas och åtgärdas lokalt. Tanken var att skolans 
effektivitet och pedagogiska kvalitet skulle kunna förbättras genom målstyrning och ökat lokalt 
ansvar för såväl skolans resurser som undervisning. För att nå detta behövde gränserna mellan 
målprecisering, styrning, utvärdering och decentralisering förtydligas, för att därigenom skapa 
administrativa verktyg för att komma tillrätta med vad Lundahl benämner förvaltningsdilemmat. 
Förvaltningsdilemmat innebär att de administrativa verktyg som används för att utvärdera verk-
samheten, också har stora återkopplingseffekter för den verksamhet som ska utvärderas. Ett 
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exempel på detta dilemma finns i stycket ovan, där det beskrivs hur de nationella provens utform-
ning och användning fick stora effekter för det relativa betygssystemets validitet när det gällde att 
mäta elevers kunskap. Men återkopplingseffekter fanns även i 1990-talets system. Tidigt märkte 
man att skolans resultat inte gick att styra på avsett sätt (Lundahl, 2006, s. 378). Regeringens upp-
drag till Skolverket förtydligades 1998 genom att de uppdrogs att förtydliga metoder för kvalitets-
granskning, med effekten att Skolverket ökade sin bevakning av skolors resultat i form av betyg. 
Skrivelserna från Skolverkets håll om att utvärdering skulle ske i dialog med kommunerna för-
svann. Här menar Lundahl att Skolverket släppte den informativa styrning av processer som 
tidigare var målet för utvärderingen, för att istället fokusera på kvantifierbara resultat. Den tidigare 
målsättningen att förklara variationer i resultat genom att undersöka dem lokalt i samråd med 
huvudmännen har försvunnit. Det Lundahl ser är att arbetet för likvärdighet stäms av genom att 
resultaten ska vara likvärdiga – inte processerna. Bedömningens roll i detta blir att betygen används 
som resultatindikator på verksamheten. Betygen skulle avspegla de kunskapsmål eleverna nått – 
men detta var svårt att genomföra i praktiken, då lärare saknade kunskap om det nya systemet och 
Skolverkets roll som spridare av vetande kring den nya läroplansreformen inte användes så som 
avsett, för att den rollen sedan skulle uppluckras och försvinna. Det tolkningsutrymme i kurs-
planerna som gavs medförde stor spridning i tolkningar av mål och kriterier och därmed stora 
variationer i kunskapskrav vid betygsättningen av olika elever på olika skolor. Skolverkets egna 
undersökningar har kommit fram till att lärare i stor utsträckning medvetet justerar resultaten uppåt 
betygsmässigt (citeras i Lundahl, s. 388). Forsberg och Lindberg pratar om att det finns en ”second-
hand-business” för dessa utvärderingsresultat och nämner att bl.a. medier, politiken, myndigheter, 
fackliga organisationer och näringslivet använder sig av denna information (Forsberg & Lindberg, 
2010, s. 34). Lundahl ser också att fokus i Skolverkets arbete legat på summativ bedömning, inte 
feedback och bedömning i syfte att understödja lärandeprocesser (Lundahl, 2006, s. 396). Forsberg 
och Lindberg (2010) sammanfattar den svenska bedömningskulturen och påpekar liksom Lundahl 
förändringen mot att enskilda elevers betyg används som resultatindikator för verksamheten. De 
skriver att skolans styrning har gått från input till output. Tidigare mer omfattande regleringar av 
lärares uppdrag, skolämnens innehåll etc. har bytts mot en kontroll av vad skolan levererar i form 
av elevers betyg. Den förändring av läro- och kursplaner som pedagogiskt och didaktiskt sett skulle 
öppna för det nya provparadigmets genomslag, har således låtit vänta på sig i den svenska skolan. 
Just nu pågår en debatt om att tidigarelägga betygen, vilket Lundahl, Román och Riis (2010) i ett 
remissvar till utbildningsdepartementet visar är en komplicerad väg att gå, om målet är att öka 
förutsättningarna för lärande. Den bedömning som ger bäst resultat är inte summativ bedömning i 
form av betyg, utan precis kommunikation av feedback, vilket stöder elevens lärprocess. De 
förespråkar ökade insatser till lärares fortbildning inom detta område. I antologin Bedömning i och 
av skolan (Fichtelius & Lundahl, 2010) ger Vallberg Roth skrämmande exempel på formuleringar 
lärare skrivit i elevers individuella utvecklingsplaner, och efterlyser även liksom Lundahl m. fl. 
fortbildning för lärare inom feedbackområdet. Mer feedback för lärande skulle kunna minska några 
av de negativa aspekter på lärande som betyg innebär. Ytterligare en sak remissförfattarna påpekar 
är att de förmågor som i mångt och mycket är av samma art som efterfrågas hos eleverna i denna 
uppsats, som ”förmåga och vilja att lösa problem, att tolka komplicerade sammanhang och att 
kommunicera och ställa nya frågor” (Lundahl m. fl. 2010, s. 24) är de typer av kunskaper som 
hämmas mest av betygsättning, men främjas av högkvalitativ feedback. 

Stiggins och DuFour (2009) beskriver i en artikel hur bedömnings- och utvärderingssystem på både 
klass-, skol-, och nationell nivå kan vara uppbyggda för att både bidra till elevers lärande och 
samtidigt kunna ge besked om kvaliteten på lärares skolors arbete. Stiggins förordar att lärare och 
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skolor ska arbeta fram tydliga lärandemål inom givna ramar, för att på så sätt kunna se tydliga 
resultat på elevernas utveckling i förhållande till dem. Detta ska möjliggöra jämförelser mellan 
klassrum, lärare och skolor.

I ljuset av ovanstående förändringar har de nya perspektiven på bedömningens och feedbackens 
betydelse och roll för lärande sin grund och utveckling. 

Forskning om feedback

Forskning om feedbackens inverkan på lärande och hur den ska kommuniceras är undersökt och 
beskrivet med termer som lärande bedömning, formativ feedback, återkoppling, dynamisk 
värdering m. fl. kombinationer. Skillnader finns mellan olika forskares och författares sätt att 
definiera begreppen. Sadler (1989) beskriver lärande som minskning av det gap mellan den 
lärandes kunnande och vad den har som mål att kunna, vilket är en fungerande metafor för lärande i 
uppsatsens undersökning, då den tydligt visar på feedbackens roll för lärandet. I litteraturen kring 
feedback framkommer tre frågor som är centrala när den ska kommuniceras (Black & Wiliam, 
2009; Hattie &Timperley, 2007). I Jönssons översättning, där ”jaget” representerar eleven, 
formuleras dessa frågor:

• Vart är jag på väg (d. v. s. vad är målet)?

• Var befinner jag mig i förhållande till målet?

• Hur ska jag närma mig målet? (Jönsson 2009, s. 76)

Tre aktuella forskningsöversikter kring feedback och bedömning är nämnda hos Jönsson (2009): 
Black och Wiliam (2009), Hattie och Timperley (2007) och Shute (2008). Både Hattie och 
Timperley (2007) och Shute (2008) redovisar metaanalyser vilka visar att feedback och formativ 
bedömning är en framkomlig väg att öka lärandet. Många av studierna refererade i Hattie och 
Timperleys (2007) översikt har undersökt lärarens interaktion med individuella studenter och oftast 
då med feedback i skriftlig form. De visar också exempel när feedback kan slå fel och inte nå 
av_sedd effekt. Hattie och Timperley har arbetat fram en modell för feedback utifrån sin forsk-
ningsöversikt. De menar att alla svar på de tre bedömningsfrågorna (vart är jag på väg? etc.) på-
verkar någon av de fyra nivåerna : Uppgifts-, process-, metakognitiv eller personlig nivå. Feedback 
på de olika nivåerna ger olika hög kvalitet avseende effekten på lärandet, vilket presenteras i teori-
kapitlet. Kritik mot forskningen kring feedback och formativ bedömning finns också. Dunn och 
Mulvenon har publicerat en kritisk forskningsöversikt, där de bl. a. menar att Blacks och Wiliams 
(1998a) forskningsöversikt innehåller statistiska oklarheter, och att effekten av feedback är över-
driven. De efterlyser en mer gemensam begreppsapparat kring bedömning och feedback, i syfte att 
nå jämförbara resultat. Björklund Boistrup menar dock att deras kritik bygger på en positivistisk 
syn på möjligheter kring operationalisering av feedback och bedömning som inte skulle gagna 
praktiken (Björklund Boistrup, 2010, s. 15f).

Black och Wiliam (2009, s. 7) diskuterar var ansvaret för formativ bedömning och feedback för 
lärande ligger. De tre frågorna som nämndes ovan (Vart är jag på väg? Vart befinner jag mig i 
förhållande till målet? Hur ska jag närma mig målet?) har traditionellt ansetts vara lärarens ansvar 
att hjälpa eleven att besvara, men Black och Wiliam påpekar nu vikten av att elever tar ett ökat 
ansvar för denna bit. För att klara det krävs metakognitiva färdigheter och därigenom förmågan till 
självvärdering. En diskussion om detta refereras också i Björklund Boistrups avhandling om 
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klassrumsbedömning i matematik. Hon hänvisar till ett antal forskare som är eniga om att elever 
kan och bör tränas i att bedöma varandra och ge varandra feedback (Björklund Boistrups , s.12f) .

Shepard gör i sin artikel ”Linking formative assessment to sacffolding” likhetstecken mellan 
scaffolding och formativ bedömning, men hennes ståndpunkter är teoretiska och ej testade empir-
iskt. Hon menar att både formativ bedömning och scaffolding är strategier för att använda den 
närmaste utvecklingszonen (Shepard, 2005). Hon ser formativ bedömning och scaffolding som 
starka redskap att använda i undervisning för att skapa kollektivt tänkande kring arbetsuppgifters 
innehåll och framgångsrika sätt att genomföra dem. Hon kopplar också detta till metakognition och 
vikten av att elever reflekterar kring hur de lär och löser arbetsuppgifter. 

Shepard (2000) tar upp tre punkter som är viktiga för att feedback i klassrummet ska ge önskvärda 
resultat. 

1. Feedback bör utgå från den närmaste utvecklingszonen (diskuteras närmare i teorikapitlet) 
och därför vara interaktiv och dynamisk, d. v. s. anpassa sig efter den som ska bedömas.

2. Feedback bör ske i klassen eller det sociala sammanhanget där lärandet sker, eftersom 
kunskap, sociokulturellt sett, är färdigheter som distribueras socialt i handling. På det sättet 
socialiseras elever in i lärande och kan dra nytta av varandras och hela gruppens feedback.

3. Shepard vill också att läraren ska anta den lärandes perspektiv i högre grad. Inte genom att 
släppa lärarrollen, utan genom öppna för mer interaktion mellan deltagarna. 

Samtidigt är Shepard medveten om att detta skifte kring bedömningen kommer att stöta på patrull 
hos både elever och lärare som utvecklat framgångsrika strategier i det psykometriska systemet som 
inte fungerar inom det nya provparadigmet (Shepard, 2000, s. 54-55). Men förändringen i klass-
rummen måste genomföras, menar hon.

Caroline Gipps skriver i Beyond testing – towards a theory of educational assessment (1994) om 
former och uttryck av lärande bedömning. Hon nämns ovanför i stycket om det nya provpara-
digmet, vilket är utgångspunkten i hennes framställning där hon även pekar på tankarna om red-
skapens roll för lärande och därigenom deras roll i bedömningen. Klassisk psykometrisk bedöm-
ning tillåter inte användning av redskap under testtillfällen, men att undanhålla redskapen från 
elevers möjlighet att prestera menar hon försämrar bedömningens validitet, om syftet med bedöm-
ningen är att ge en bild av vad eleven kan prestera under verkliga förhållanden, där verktyg är en 
realitet. Detta är en argumentation i linje med det sociokulturella perspektivets utgångspunkter, som 
tas upp i teorikapitlet. Hon tar också upp bedömning och feedback i relation till scaffolding, vilket 
hon benämner scaffolded assessment, och ger exempel på några undersökningar där det använts 
med framgång. Slutligen hänvisar hon återigen till Vygotskij och hans tankar om att metakognition 
är nödvändigt för att kunna appropriera ett område. 

Det finns också forskning på huruvida feedback ska ske direkt eller vara fördröjd. Jönsson (2009, s. 
81) refererar till Jeffrey Nyquist (2003) som visar att omedelbar feedback i klassrummet är mer 
effektiv än fördröjd. Shutes (2008, s. 165f) forskningsöversikt visar på inkonsistenser i under-
sökningarnas resultat och ger inte ett entydigt svar kring detta. De flesta refererade undersök-
ningarna i forskningsöversikterna är kvantitativa och utformade som experiment. I samtliga forsk-
ningsöversikter uttalas ett behov av undersökningar där klassrumsinteraktionens påverkan på feed-
backen ingår. Följaktligen är det få undersökningar som undersöker feedback och bedömning i 
klassrummet som refereras i forskningsöversikterna. Hattie och Timperley redogör för några av 
dessa klassrumsundersökningar, (2007, s. 100) De undersökningar intressanta för min uppsats är 
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inriktade på hur lärare levererar feedback och klassrumsklimatets och samhällets omgivande kulturs 
påverkan på elevernas mottagande av feedbacken. Alton-Lee och Nuthall (1990; 1998) refereras 
och deras undersökningar visar att ett tillåtande klimat är viktigt, och särskilt viktigt om negativ 
feedback ska ges och kunna tas emot. Det tillåtande klimatet ska inte bara tillåta att fel görs, utan 
eleverna måste vara inställda på att påpekande av fel eller uppdagande av missförstånd är en form-
ering av lärande. Vad Alton-Lee och Nuthall sett, är att elever i de flesta fall undviker att svara om 
de inte är säkra på att de kan svara rätt. 

Black och Wiliam (1998a, s. 34) tar upp två studier som diskuterar den sociala dimensionen av 
feedback – vilken de menar är ”hjärtat” i bedömningsprocessen, som är en social process i en social 
kontext med sociala aktörer. Båda studierna utgår från det didaktiska kontraktet, vilket omfattar de 
till stora delar implicita förväntningar och överenskommelser som utvecklas mellan lärare och 
elever (Brosseau 1984, refererat i Black & Wiliam 1998a). Detta styr sedan handlingsutrymmet. 
Schoenfeld (1985, refererat i Black & Wiliam 1998a), visar i en undersökning hur det styr lärarens 
handlingsutrymme. När en lärare vanligtvis givit slutna frågor och söker svar som är antingen rätt 
eller fel, så protesterar eleverna när kunskapen är av den kvaliteten att den ska förstås eller kunna 
användas och inte bara vara rätt eller fel. Tittle (1994, refererat i Black & Wiliam 1998a) har under-
sökt hur didaktiska kontrakt förhandlas fram vid de första mötena mellan lärare och elever och hur 
deras epistemologiska, pedagogiska och psykologiska grundtankar styr hur kontraktet utformas. 
Tittle visar hur det bakomliggande didaktiska kontraktet manifesteras i en lärares fråga till en elev. 
Det styr både frågans utformning och lärarens sätt att tolka svaret. Båda undersökningarna, och 
Brosseaus, utgår från matematikämnet. Vad som inte tydligt framgår av den refererade forskningen 
är elevernas roll i detta didaktiska kontrakt. 

I artikeln ”Working inside the black box” av Black och Wiliam (1998b) så presenteras de problem 
lärares frågeteknik kan medföra. Att ställa frågor enligt ett klassikt initiative-respons-evaluation-
mönster gör att läraren är ute efter ett specifikt svar på en fråga. På det sättet kan läraren inte få veta 
vad eleven vet eller inte vet inom det mycket avgränsade området frågan gäller. Svaret ger sällan 
information som läraren kan använda för att ge eleven lärande bedömning. Läraren värderar svar, 
snarare än tolkar vad svaret innebär för lärandeprocessen. Och som diskuteras i stycket ovan; elever 
lär sig snabbt att deras uppgift inte är att tänka ut egna svar, utan att försöka leverera det svar 
läraren vill ha. 

Shute (2008, s. 176-181) skriver även hon att mer forskning behövs kring feedback och bedömning 
på alla fronter p. g. a. inkonsistenser i resultat. Hon pekar särskilt ut bedömning och feedback i 
autentisk kontext – ett klassrum, där situationer och individer påverkar bedömningsprocessen. 
Samma sak skriver Gipps (1994). Feedback och bedömning är komplext och innehåller flera 
dimensioner. Det gör att området inte kan vara en exakt vetenskap, eftersom kommunikationen 
mellan läraren och eleverna, mellan eleverna, arbetsuppgiften och den omgivande kontexten gör att 
det blir svårt att generalisera resultat till andra elevgrupper, lärare, arbetsuppgifter och samman-
hang. Gipps skriver att dessa “ issues are well understood in the literature but ignored within much 
test and examination development because they are inconvenient” (Gipps, 1994, s. 159). 

Lisa Björklund Boistrup har undersökt löpande bedömning i klassrum där matematik undervisas 
(Björklund Boistrup 2007, 2008, 2010 & under tryckning). Hennes intresse är hur bedömning 
kommuniceras och det har undersökts ur ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv, och hennes 
data är video- och ljudinspelningar av matematiklektioner med tioåringar. Hon menar att bedöm-
ning sker hela tiden i klassrummet, både med uttalad och ickeverbal kommunikation. Hon använder 
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Hattie och Timperleys (2007) variant av de tre fundamenten i formativ bedömning; Feed back, 
feed-up och feed-forward (Vart är jag på väg? Vart befinner jag mig i förhållande till målet? Hur 
ska jag närma mig målet?). Björklund Boistrup intresserar sig främst för lärare-elev-interaktionen 
och inte elev-elev-interaktionen, som är fokus i uppsatsens undersökning. Ett institutionellt pers-
pektiv används för att se hur de bakomliggande traditionerna framkommer i interaktionen mellan 
lärare och elever. I artikeln under publicering visar undersökningen att lärarnas uppfattning om vad 
lärandemålet är inte kommuniceras fullt ut till eleverna. Detta får konsekvensen att elevens yttran-
den, när de inte passar in i lektionens mål, inte bedöms utefter de större lärandemålen i matematik, 
utan läraren har enbart fokus på det mål som är den aktuella lektionens. Björklund Boistrup menar 
att en ovana vid arbetssättet hos lärarna kan vara en tänkbar orsak. I avhandlingen från 2010 så 
urskiljs fyra olika bedömningsdiskurser i de observerade klassrummen. (1) ”Gör det fort och gör det 
rätt”, där fokus för feedback ligger på uppgiftsnivå och kommunikationen kännetecknas av korta 
yttranden och få tystnader. (2) ”Vad som helst duger”. Felaktigheter lämnas utan feedback och den 
feedback som sker är mest i form av beröm. Även där domineras kommunikationen av korta 
yttranden och få tysta pauser. (3) ”Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion”. Kommuni-
kationen här sker både mellan lärare och elev och mellan elever, till skillnad från de två första där 
läraren står för feedbacken. Feedbacken har oftast fokus på processen och inte rätt/fel svar. (4) 
”Resonemang tar tid”. Inom denna diskurs besvaras alla tre feedbackfrågorna (Vart är jag på väg? 
Vart befinner jag mig i förhållande till målet? Hur ska jag närma mig målet?). Feedbacken riktas 
oftast mot processen, och eleven uppmuntras att i hög grad lösa matematiska problem kreativt. 

Forskning om feedback elever emellan

Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) presenterar flera skäl till att feedback elever emellan är 
av godo för lärande. Det är inte bara studenterna som mottar lärande feedback som gynnas, utan 
även den som ger feedbacken eftersom den därigenom behöver förstå lärandemålen. Detta är ofta 
lättare när man bedömer någon annans än sitt eget arbete. Kommunikationen elever emellan är ofta 
mer effektiv än mellan lärare-elev och elever är mer mottagliga när feedbacken kommer från en 
annan elev (2005, s. 23). Det frigör också tid för läraren, då eleverna kan ta ansvar för denna 
process själva.

Både i Black och Wiliam (1998b), Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2004) samt Leahy, 
Lyon, Thompson och Wiliam (2005) så diskuteras hur klassrumsmiljö och undervisning bör 
designas för att feedback, och specifikt tar jag här upp feedback mellan elever, ska främjas. De 
framhåller att det är viktigt att (1) klassrumsaktiviteter designas så att studenter har möjlighet att 
uttrycka feedback, (2) aktiviteter där alla deltar och förmåga att lyssna på och respektera andras 
idéer krävs, (3) tydligt att uttrycka att elever är aktiva deltagare och att deras förmåga att uttrycka 
och diskutera sin förståelse är viktigare än att de ska kunna leverera rätt svar (Black m fl, 2004). 
Det är också viktigt att uttrycka lärandemålen på ett elevvänligt språk så att eleverna kan förstå dem 
(Leahy m fl, 2005). 

van den Berg, I., Admiraal, W., och Pilot, A. (2006) har undersökt hur feedback universitets-
studenter emellan fungerat i en skrivprocess och hur undervisning bör designas för att ge bästa 
förutsättningar för detta. De har jämfört hur slutresultatet blir beroende på när i skrivprocessen 
feedbacken mellan eleverna sker och om feedbacken bör vara skriftlig, muntlig eller en kombin-
ation av dessa. Feedbacken har skett utifrån i förväg uppställda kriterier som eleverna får bedöma 
utkasten/texterna efter. Van den Berg m fl visar att (1) elever till en början främst värderar 
varandras alster, utan att ge feedback som leder eleven framåt. För att kunna ge effektiv feedback 
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krävs träning. (2) Då enbart skriftlig feedback gavs så innehöll den främst värderingar om pro-
dukten och i viss mån textens struktur, medan muntlig feedback främst handlade om processen och 
olika sätt att förändra texten. De kom också fram till att (3) feedback elever emellan bör komma in 
så tidigt som möjligt i skrivprocessen, för att täcka både stil, struktur och innehåll i texten. 

En studie har genomförts av Orsmond, Merry och Callaghan (2004) där syftet var att öka 
biologistudenters förmåga att använda lärandemål och att utveckla deras förmåga att ha lärande 
samtal. Elever i par eller grupper om tre fick i uppgift att slutföra en affisch enligt kriterier. Det 
visade sig att efter att de diskuterat lärandemålen, så kunde de använda sig av dem för att slutföra 
affischen. Samtidigt var det svårt för vissa att skriftligt kunna förklara hur de använde lärande-
målen, även om det var tydligt att de kunnat göra det när de slutförde affischen. Forskarna kon-
staterade att arbetssättet gjorde att studenternas samtal fokuserade på lärandet och lärandemålen, 
vilket de skriver bekräftas av deras tidigare forskning.

I artikeln ”Developing the theory of formative assessment” så adresserar Black och Wiliam (2009) 
flera problem de stött på i sina försök att utveckla en teori kring formativ bedömning. Två intres-
santa problem för uppsatsens undersökning är hur elevers förmåga till självreglering möjliggör 
formativ bedömning samt på vilket sätt elevers syn på kunskap påverkar deras förmåga att ge feed-
back av formativ karaktär. Black och Wiliam referera Boekarts och Cornos modell SRL, vilket står 
för selfregulated learning. SRL handlar om hur elever styr sig själva för att nå sina mål. I bästa fall 
har en elev ett lärandemål som den strävar efter, men ofta finns konkurrerande mål som påverkar 
lärandeprocessen och eventuellt istället gör att eleven ägnar sig åt andra processer. Ett vanligt 
konkurrerande mål istället för lärande är välmåendet, well-being. Black och Wiliam presenterar 
också en modell över hur elever producerar feedback till varandra, och vilka villkor och faktorer 
som bidrar hur feedbacken konstrueras.

1. Identify task A. Conditions (of learners and context)

2. Planning a response B. Operations to transform input and own data

3. Enacting a strategy C. Standards: Criteria for self-appraisal

4. Adapting: reviewing 

             perhaps recycling D. Evaluation (Black & Wiliam, 2009, s. 15)

Här påpekar författarna att de villkor som råder (conditions) i form av elevers personliga 
förförståelse, tidigare erfarenheter, motivation, strategier och framförallt personliga epistemologi är 
ledande och påverkar övriga nivåer B-D. Villkor som ligger utanför eleverna, såsom uppgiftens 
utformning, tillgång på resurser och liknande påverkar också, men är underordnade de personliga 
villkoren.

Den tidigare forskningens betydelse för undersökningen

Uppsatsens undersökning kan sägas stödja på tre ben: Klassrumskommunikation, feedback och 
samtalsanalys. Inom klassrumsforskningen så har t. ex. Alton Lee m. fl. (1993), Mehan (1979), 
Sinclair & Coulthard (1975) och Sahlström i sin forskningsöversikt (2008) pekat på några av de 
förändringar som skett i klassrummen under samma tid som skiftet till det nya provparadigmet 
skett. Detta skifte har undersökts och diskuterats ur institutionella och lärandeteoretiska perspektiv 
av Carlgren m. fl. (2006), Lundahl (2006), Lundahl m. fl. (2010) , Shepard (2000, 2005) och Gipps 
(1994, 2002). Forskningsöversikterna om feedback har på olika sätt visat hur bedömning för 
lärande, som utvecklats inom det nya bedömningsparadigmet, fungerat i många olika 
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lärandesituationer (Black & Wiliam, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Som Lundahl 
(2006) påpekar i sin avhandling, så ledde den svenska reformen av skolan på nittiotalet till att 
skolans resultat främst avlästes genom skolornas betygsnivåer. Han menar att alltför stort fokus i 
det nya läroplanssystemets implementering läggs på produkten av lärandet, istället för att fokusera 
på att utveckla vägen dit, och denna kritik utvecklas i rapporten Lundahl med kollegor skrivit som 
svar på betänkandet om ett nytt betygssystem (Lundahl m. fl. 2010). De menar i rapporten att lärare 
borde utbildas i att använda feedback i enlighet med det nya provparadigmet, istället för att fortsätta 
fokusera på summativa bedömningar. Läroplanen för gymnasiet från 1994 (Lpf94, 1994) innehåller 
riktlinjer om skolans och lärarens ansvar för utveckling av elevers lärande, vilket ligger helt i linje 
med det nya provparadigmet. Jag vill mot bakgrund av dessa förändringar av klassrums-
organisering, provparadigm och läroplaner, med stöd i tidigare forskning om feedback och kom-
munikation, undersöka hur vilka möjligheter och begränsningar som uppstår i kommunikationen 
mellan elever i ett gruppsamtal med lärandesyfte.
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Kapitel 3 Teoretiskt perspektiv

Inledning 
Uppsatsens studieobjekt är elevkommunikation, i form av gruppsamtal med sporadiska inslag av 
lärarnärvaro. Min ingång är nyfikenhet på hur elever utnyttjar sina möjligheter till eget arbete och 
kunskapande, vilka är betydligt större idag än tidigare eftersom undervisningen organiseras annorl-
unda, i form av att tiden ägnas mindre åt plenarundervisning och mer åt grupparbete och ”eget” 
arbete (Granström i Selander, 2003; Carlgren i Österlind, 2005). Oavsett vad som är orsak och 
verkan är det sociokulturella perspektivet och liknande teoribildningar idag normerande i den ut-
bildningsvetenskapliga forskningen, lärarutbildningen och i skolans styrdokument, på bekostnad av 
mer förmedlingspedagogiska perspektiv (T. ex. Sahlström, 2008, s. 42). Av den anledningen är 
perspektivet intressant som utgångspunkt för uppsatsens undersökning. Lindberg skriver att med 
det sociala som utgångspunkt så flyttas fokus från individen, och studieobjektet blir istället kom-
munikation eller interaktion mellan individer (Lindberg, 2003, s. 51). Undersökningens kunskaps-
objekt är elevkommunikation i en lärandesituation, och syftet är att försöka förstå vilka möjligheter 
och begränsningar för lärande som uppstår i kommunikationen. En möjlighet till lärande är feed-
back på prestationer, eftersom tydligt kommunicerad feedback kan bidra till att minska det glapp 
mellan elevens nuvarande förståelse och önskad förståelse. Vanligtvis beforskas feedback genom 
situationer med stora inslag av manipulation (Black & Wiliam, 2009; Hattie & Timperley, 2007; 
Shute, 2008). Ofta har undersökningarna byggt på lärares feedback på elevers prestationer i form av 
skriftlig bedömning och vilken effekt det har på nästa uppgift av samma sort eleven ska lösa. Denna 
undersökning har istället elevkommunikation i autentiska situationer som studieobjekt, i vilket det 
sociokulturella perspektivet passar med tanke på att utgångspunkten där är att kunskap är socialt 
distribuerad – se nedan. Lindberg (2003) skriver att samtal och användning av redskap tillsammans 
med andra deltagare är central för lärande. Hon betonar, med stöd i Säljö (2005a), att just samtalet 
är grundläggande för att förstå verksamheter där människor samordnar sina handlingar. Extra 
viktigt är genomskinligheten i samtal och redskapens användning för nybörjares delaktighet. Att 
lära är att innebär att öka sitt deltagande i en social praktik och anamma de redskap och 
tillvägagångssätt som råder där. 

Feedback och formativ bedömning har av bl.a. Shepard (2000, 2002, 2005) och Gipps (1994, 2002) 
starkt kopplats samman med det sociokulturella perspektivet, vilket har förberett och underlättat 
användningen av perspektivet i den här studien. Begreppen inom sociokulturell teoribildning utgör 
grunden för tolkningen av kommunikationsmönstren, vilket beskrivs nedan. 

Språk, redskap och mediering

Vygotskij betonar redskapens roll för att människan ska reagera på och med sin omgivning. Några 
av Säljös (2005a) exempel på redskap är informations- och kommunikationsteknologi, instrument 
för mätning och fortskaffningsmedel. Redskapen i sig är också laddade med kunskap om hur de ska 
användas och denna kunskap har vuxit fram socialt genom historien och kulturen. Redskap behöver 
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inte vara fysiska, utan kan även vara intellektuella (Wertsch, 1998). Det viktigaste exemplet på 
intellektuella redskap är språket, eftersom det möjliggör intellektuella processer, både inom 
individen för att sortera erfarenheter och kommunicera egna och andras erfarenheter (Vygotskij 
1999; Säljö 2005a). En människa responderar således inte på stimuli som en ”ren” handling. Där-
emellan ligger språket eller andra redskap som används för att handla. Genom användning av 
redskap så sker också mediering (Säljö, 2005, kap. 4). Mediering innebär att intryck tolkas och 
sorteras genom individens sätt att uppfatta sin omvärld, vilket är behäftat med hennes plats i 
kulturen, historien och kollektivet. Ett exempel på redskap är språket, vilket utvecklats socialt 
genom historien av människors och samhällens erfarenheter. Det använder individen för att kunna 
tolka och processa de intryck hon får av sin omvärld. Hennes uppfattning av omvärlden är således 
aldrig en ren överföring av verkligheten, utan sker på detta sätt medierat, som genom ett raster som 
bidrar till att konstituera och varsebli företeelser. Den transformation som intryck genomgår innan 
de blir till mening hos individen är också situationsberoende. En händelse eller varseblivning kan 
tolkas på ett sätt i en situation, men annorlunda i en annan (Säljö, 2005a, s. 100ff). Säljö skriver i 
slutet av kapitlet om mediering och tänkande att:

Maktaspekten av lärande tappas i allmänhet bort i psykologiska och pedagogiska sammanhang. I 

många framställningar är det som om lärande ägde rum i ett socialt vakuum där det människor 

förvärvar beskrivs som något slags neutrala kunskaper eller medierande redskap som antas 

existera utan samhällelig förankring eller historia. (Säljö, 2005a, s. 103) 

Han varnar för att detta får till följd att det formaliserade lärande som skolan främst praktiserar 
riskerar att stänga ute individer, då lärandet är abstrakt och i mångt och mycket bygger på skrift-
språket. De elever som inte har de erfarenheter att de kan använda de redskap skolan erbjuder för 
mediering har därmed svårt att tillgodogöra sig kunskaperna skolan vill lära. Säljö menar att det 
måste finnas en koppling mellan mikro- och makronivå. Skolans kommunikativa mönster måste 
kopplas till den kunskap samhället önskar och har behov av. Annars riskeras skolan bli främst en 
utslagningsmekanism, om skillnad mellan skolans praktik och verkligheten utanför är för stor.

I denna undersökning ligger betoningen på intellektuella redskap i form av begrepp och deras 
utveckling, vilket presenteras nedan. Även feedback kan ses som ett verktyg i en lärandepraktik, 
och som det behövs kunskap för att kunna använda. En fara finns i att separera intellektuella 
redskap från fysiska, då det knappast finns redskap som enbart är av fysisk eller intellektuell 
karaktär (Säljö, 2005b, kap. 1). Ett fysiskt redskap har alltid även en intellektuell sida, då 
intellektuella processer krävs för att veta hur och när redskap ska användas. Intellektuella redskap i 
sin tur har också en fysisk sida, som t. ex. språket i form av skrift eller tal. Inskriptioner är ett 
begrepp som kommer att användas i uppsatsen. En inskription är en förening av ett av människan 
skapat intellektuellt redskap; i en inskription har det intellektuella redskapet getts en fysisk hemvist. 
Exempel på detta som Säljö anger är kartor, anteckningar, register, bilder etc. I inskriptionen så 
fryses individers erfarenheter för att sedan medieras och tolkas av en annan individ. Det sätt 
inskriptioner används på påverkar individers sätt att utföra tankeoperationer, samtidigt som 
inskriptioner är ett verktyg för att nå kunskap. I denna undersökning är den rapport eleverna ska 
lämna in vid avslutat moment, samt instruktionen till momentet två exempel på inskriptioner. 

Internalisering – appropriering

Vygotskij menade att mentala funktioner, tänkande, uppträder på två plan. Först interpsykologiskt, 
d. v. s. i kommunikation mellan individer. Andra planet är det intrapsykologiska, d. v. s. att den 
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mentala funktionen konstrueras inom individen. Detta menar Säljö (2005a, s. 150-154) återigen 
kopplar kunskap och utveckling till något som til syvende och sist sker individuellt inom individen, 
där det lagras redo att plockas fram vid behov. Vygotskij behöll den dikotomi mellan det inre och 
det yttre som senare sociokulturellt inspirerade forskare sökt överbrygga. Säljö är en av dem och 
han menar att internalisering som begrepp är kopplat till metaforen inlärning och har en bibetydelse 
att den senast internaliserade kunskapen ersätter den gamla, då den nya innebär en exaktare kopia 
av verkligheten och korrektare kunskapen. En kunskap kan inte vara mer korrekt än annan i sig 
själv – allt beror på situationen då den används, då lärande är situerat och kontextberoende. Säljö 
förordar istället begreppet appropriering. Appropriering präglas inte av dikotomi, utan handlar om i 
vilken grad en individ skaffar sig förmåga att använda redskap i olika verksamheter i produktivt 
syfte. Ofta handlar det inte om en svartvit gränsdragning mellan att kunna något eller att inte kunna 
något – utan det handlar om gråzoner i förmåga att behärska användbara redskap i situationer. Säljö 
(2005a) refererar Wertsch (1998) som gör en skillnad mellan bemästrande (mastery) och approp-
riation när det gäller redskap. Wertsch skriver: ”I use 'appropriate' and 'appropriation' (…) with 
understanding that the process is one of taking something that belongs to others and making it one's 
own” (Wertsch, 1998, s. 53). Skillnaden mellan bemästrande och appropriation blir tydlig vid 
lärande i institutionella sammanhang. Bemästrande handlar om att kunna använda ett sätt att tänka i 
givna situationer, men utan att ha integrerat det till fullo med den personliga uppfattningen. App-
ropriation handlar om att låta den nya kunskapen bli en del av individens världsbild och en del i den 
egna förståelsen och uppfattningen av omvärlden. Säljö menar att institutionella lärmiljöer som 
skolan möjliggör och efterfrågar bemästrande i stor utsträckning, och inte appropriation (2005a). 
Detta beror på att kommunikationskulturen är abstrakt och ofta distanserad från de sociala praktiker 
där kunskap och av den sort skolan vill utveckla lärande kring används. Skolan är en lärpraktik, 
men vill utveckla färdigheter som hör hemma i andra praktiker, vilket medför problem. Bemäst-
rande och appropriering, i enlighet med Säljös tolkning, är viktiga begrepp för undersökningen för 
att kunna diskutera möjligheterna till lärande och lärandets kvalitet.

Begreppsutveckling

Inom den sociokulturella synen på lärande så har begrepp och begreppsbildning en viktig roll 
(Vygotskij, 1999, kap 5 & 6; Säljö 2005b s. 154-160). En aspekt av lärande är förmågan att ut-
veckla begrepp. Begreppsutveckling kräver språkliga uttryck för att abstrahera från den konkreta 
upplevelsenivån. Ett viktigt ord i sammanhanget är generalisering (Vygotskij, 1999, s. 256). 
Skillnaden mellan ett vardagligt eller spontant begrepp (som t. ex. bondgård) och ett vetenskapligt 
(som t. ex. produktionsfaktor, som kan innefatta bondgård, men även kärnkraftverk) är graden av 
generalisering. Språket ger människan möjlighet att generalisera och förmågan att generalisera ökar 
i sin tur förmågan att använda begrepp som konnoterar och innefattar andra. Gränsen mellan 
spontana och vetenskapliga begrepp är inte tydlig, utan flyter beroende på sammanhang. Approp-
riation av begrepp handlar således om att kunna använda begrepp i olika situationer för att använda 
som redskap att tänka med (Säljö, 2005b, s. 154ff). Vägen till appropriation beskrivs i stycket ovan: 
kunskaper och färdigheter människan approprierat används i sociala situationer och blir förebilder 
och föremål för förhandling med andra. Begreppsutveckling sker på olika sätt i privata samman-
hang jämfört med institutionella. När barn utvecklar begrepp så sker det oftast nerifrån och upp, d. 
v. s. barnet uppfattar innebörden/betydelsen hos företeelsen först och efter det ges företeelsen ett 
språkligt begrepp (Vygotskij, 1999, s. 254). Institutionellt, som t. ex. i utbildningssammanhang, så 
kommer ofta begreppet först, för att sedan knytas till betydelse. Att kunna appropriera institution-
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ella begrepp och -system kräver att de återfinns i en kontext den lärande är förtrogen med, annars 
blir inte de vetenskapliga begreppen de språkliga tankeredskap de behöver vara för att bidra till 
lärande. Säljö (2005b, s. 157) skriver att det är viktigt att skapa klarhet och avgränsa hur och vilka 
termer som används i olika situationer, för att tillmötesgå de behov av de vetenskapliga begreppen 
som den lärande kan tänkas få. Han framhåller också skillnaden mellan begreppsanvändning i 
vardaglig kontext, där vi inte tänker så mycket på hur vi uttrycker oss, att jämföra med vetenskap-
liga sammanhang, där språklig precision och medvetenhet är en grundförutsättning. Skolan efter-
strävar det formaliserade lärandet, vilket diskuteras ovan i stycket Språk, redskap och mediering. 
Det formaliserade lärandet kännetecknas enligt Säljö av en abstrakt-vetenskaplig skriftspråklig 
kultur (2005a, s. 103). 

Den sociokulturella synen på begreppsutveckling och dess uppdelning i spontana och vetenskapliga 
begrepp används i uppsatsen för att kunna diskutera lärandets kvalitet och måluppfyllelse. I kurs-
planen för religion B (se bilaga 3) så efterfrågas förmågan att generalisera och kunna jämföra, 
vilket innebär användning av vetenskapliga begrepp (Vygotskij, 1999, s. 282).

Den närmaste utvecklingszonen

En sociokulturell syn på lärande fokuserar inte på den individuella kunskapen eftersom den ändå är 
ointressant tagen ur sin kontext. Detta påverkar bedömning av lärande, vilket diskuterats under 
tidigare forskning i sammanhanget kring det nya provparadigmet. Vygotskij använde begreppet den 
närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1999, s. 328ff) för att beskriva vad en individ har möjlighet 
att klara med hjälp av stöd, men som den inte skulle klara på egen hand. Inom denna zon finns vad 
som är rimligt och möjligt för individen utifrån sina förutsättningar att lära sig, förstå och behärska. 
Både genom kommunikation med andra och genom begagnande av relevanta redskap kan denna 
zon utvecklas och ökas. När lärande ska bedömas så är stödet individen får av eventuella redskap 
viktigt att ha med i bedömningen. Det är enbart inom den närmaste utvecklingszonen som ut-
veckling är möjlig – undervisning under den lägsta tröskeln är verkningslös då individen redan 
internaliserat/approprierat kompetensen, likaså undervisning som ligger ovanför den översta 
tröskeln, för dit har inte individen förmåga att relatera utifrån de kunskaper och färdigheter den 
utvecklat dittills. Den närmaste utvecklingszonen är bara intressant i en social kontext, för det är i 
kommunikation med andra som skillnader i kompetens skapar vägledningssituationer som är till 
gagn för den mindre kompetente. 

Scaffolding 

Ett begrepp som myntats av senare forskare inom det sociokulturella perspektivet är scaffolding, 
vilket betyder byggnadsställning på engelska. Bruner använde begreppet först då han undersökte 
hur vårdnadsgivare stöttade sina barn vid språklinlärning (Wood, Bruner, Ross, 1976). Säljö 
använder istället begreppet kommunikativa stöttor (Säljö, 2005a, s. 123). Kommunikativa stöttor är 
det stöd som kan få en individ att nå längre i sin närmaste utvecklingszon. Den mer kompetente (the 
more capable peer) är viktig i denna process. Processen behöver nödvändigtvis inte ske i kommuni-
kation mellan individer, utan förebilder kan också fungera som kommunikativ stöttning. Kommuni-
kativ stöttning beskrivs i både Säljö (2005a) och Bråthen (1998, kap. 5) som en arbetsuppgift 
läraren har ansvar för. För att någon ska kunna agera kommunikativ stötta åt någon annan krävs 
intersubjektivitet, d. v. s. att den som söker ge kommunikativ stöttning är medveten om mottagarens 
närmaste utvecklingszon och vad som kan behövas för att utveckla den. Begreppet intersubjektivitet 
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diskuteras vidare nedan. Kommunikativ stöttning är en medveten handling och har sin plats i 
lärpraktiker. Motsatsen skulle kunna vara att kommunikativ stöttning kan inträffa i t. ex. samtal 
eller situationer människor emellan, där det uttalade målet inte är lärande, där den mer kompetente 
kan stödja en annan deltagarna att appropriera – men den innebörden har inte begreppet. Begreppet 
kommunikativ stöttning är relevant vid undersökning av feedback elever emellan genom att 
feedback och formativ bedömning ses som likartade begrepp av flera forskare (Gipps, 1994, 
Shepard 2005), vilket beskrivs noggrannare i Tidigare forskning-kapitlet.

Dialogism, intersubjektivitet och alteritet
Som en bakgrund till användningen av begreppen intersubjektivitet och alteritet ligger Mikhail 
Bakhtins dialogism, vilken är en teori som vill förklara hur mening uppstår i mötet mellan individer 
(Bakhtin 1981; Danell, 2006; Leijon, 2010). Han menar att en dialog egentligen aldrig sker enbart 
mellan de deltagande individerna, utan med i dialogen så finns alltid de tidigare röster som dialogen 
bygger på och som bidrar till att skapa mening i de yttranden som sägs. Ett yttrande kan aldrig stå 
för sig självt, utan är länkade till de tidigare. I likhet med de sociokulturella tankarna om att språket 
och redskapen alltid är laddade med kunskap om hur de ska användas, så är yttrandenas betydelse-
utveckling även den kulturhistorisk. Bakhtin utgår från yttranden som analysenhet, och det är i 
yttrandena som meningen framträder och den bör förstås utifrån både den aktuella situationen samt 
kulturella, intellektuella och sociala faktorer som på verkar individens mentala processer (Danell, 
2006, s. 45; Leijon, 2010, kap. 3.6). Det är i yttrandena, menar Bakhtin, som tankar materialiseras 
och de kan hjälpa oss att förstå hur individen interagerar med, konstruerar och uppfattar sin 
omvärld (Danell, 2006, s. 46). 

Men även en dialog kan innehålla monologiska inslag. Det innebär att enbart en individs yttranden 
hörs och ges företräde, att jämföra med dialogiska inslag, där yttranden ställs mot varandra eller 
bygger vidare på varandra. I en monologisk dialog så finns inga öppningar för tvivel eller mot-
sägelser. Bakhtins dialogism har kopplats till sociokulturella lärandeteorier och undervisning av bl. 
a. Dysthe, där ett dialogiskt klassrum förordas, genom de möjligheter de ger för eleverna att an-
vända redskapet språket (t. ex. Dysthe, 1996, 2003). I monologiska klassrum är det lärarens röst 
som dominerar, vilket med ett sociokulturellt sätt att se inte gynnar lärandet. 

Ytterligare ett begrepp inom dialogismen är talgenrer. Alla dialoger och dess yttranden sker inom 
olika sociala språk där olika normer gäller. Exempel kan vara yrkesspråk, gängspråk eller en viss 
typ av språk en viss grupp talar under en viss tid (Bakhtin, 1981, s. 290). Inom de sociala språken 
finns i sin tur talgenrer, som exempelvis hälsningsfraser och middagskonversationer. Dialogens 
talgenre beror på vem eller vilka individens yttrandena adresseras till och därmed anpassas efter 
(Bakhtin, 1986, 95ff). 

Två begrepp som används för att kartlägga dialogen i den undersökta kommunikationen är 
intersubjektivitet och alteritet. Intersubjektivitet är nämnt ovan i sammanhanget kring den närmaste 
utvecklingszonen ovan. Intersubjektivitet innebär att sätta sig in i någons föreställningsvärld och 
begreppet myntades ursprungligen av Rommetveit (1974). Det behöver inte betyda att konsensus 
råder, utan det handlar om en vilja att söka förstå någon annans perspektiv och dela fokus 
(Rommetveit 1974; Wertsch, 2002, s. 17-32; Leijon, 2010, s. 61f). Rommetveit (1979, s. 96) för en 
diskussion om att intersubjektivitet handlar om relationen mellan vad som sägs och vad som tas 
förgivet. I ett samtal med hög grad av intersubjektivitet delar deltagarna förgivettaganden i hög 
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grad. Intersubjektivitet är nödvändig i samtal, för om inte deltagarna visar någon förståelse för 
varandras utsagor eller helt saknar gemensamma referenspunkter, uteblir kommunikationen. Total 
intersubjektivitet är däremot en utopi, eftersom alla är olika individer med olika erfarenheter. Ett 
tillstånd av total intersubjektivitet är heller inte eftersträvansvärt (Rommetveit, 1979). Då riskerar 
samtalet att avstanna, vilket diskuteras nedan. 

Alteritet å andra sidan innebär att det i kommunikation uppkommer nya perspektiv, tolkningar och 
infallsvinklar kring det samtalade området (Wertsch, 2002, s. 17-32; Leijon, s. 64). För att ett 
samtal ska utvecklas krävs förutom intersubjektivitet även alteritet i form av nya infallsvinklar, 
annars avstannar samtalet. Motsättningar innebär utveckling, för om missförstånd eller menings-
skiljaktigheter uppstår, så blir ofta reparationsaktiviteter (repair activities) en följd, med konsek-
vensen att deltagarna måste förhandla om meningen i yttrandena och dialogen som helhet (Linell, 
2005). Linell skriver att ”'Misunderstandings' may actually promote understanding.” (Linell, 2005, 
s. 108). Pendlingar mot alteritet behöver inte innebära att det råder konflikt, utan kan stanna vid att 
det är högt i tak och tankar släpps fram, både av gruppen och de deltagande individerna. 

Leijon (2010, s. 64) ser intersubjektivitet och alteritet som ytterpunkter på en horisontell linje. Vid 
ytterpunkterna avstannar samtalet; vid total intersubjektivitet på grund av att inget nytt tillförs, och 
vid total alteritet på grund av att deltagarna har alltför olika perspektiv och fokus för att kunna 
mötas i en dialog. Intersubjektivitet och alteritet är närvarande i alla samtal, och hela tiden rör sig 
samtalet mellan ytterpunkterna. När en dialog rör sig mot intersubjektivitet, så innebär det att del-
tagarna försöker förstå varandras yttranden. När en dialog tvärtom rör sig från intersubjektivitet, så 
knyter deltagarna inte an till varandras yttranden utan håller fast vid sina egna perspektiv. Samtidigt 
krävs viss alteritet för att en dialog ska vara dialogisk i betydelsen att alla röster ska höras. I under-
sökningen används intersubjektivitet och alteritet för att tydliggöra hur dessa pendlingar i dialogen 
bidrar till möjligheter till lärande. Begreppen används i uppsatsen för att undersöka hur kommuni-
kationen utvecklas och upprätthålls och användningen av dem är tänkt att bidra till både kartlägg-
ningen och förståelsen av kommunikationsmönstren. 

Wertsch menar att samtalsforskningen ur ett sociokulturellt perspektiv varit alltför fokuserad på 
intersubjektiviteten mellan lärare-elev eller vuxen-barn och därmed gått miste om den viktiga 
dimension alteriteten tillför (2002, s. 27f). Han menar att perspektivet fastnat i en syn på 
vygotskijaner som undersökare av intersubjektivitet och piagetianer av alteritet – när båda ten-
denser är viktiga i samtal. Wertsch pekar på flera tillfällen när Vygotskij undersökt och insett be-
hovet av alteritet, men att senare uttolkare av det sociokulturella perspektivet förbisett detta 
(Wertsch, 2002, s. 28). 

Hattie och Timperleys modell för feedback
Hattie och Timperley skriver i inledningen till sin översikt:

In this review, feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g., teacher, 

peer, book, parent, self, experience) regarding aspects of one’s performance of understanding. A 

teacher or parent can provide corrective information, a peer can provide an alternative strategy, 

a book can provide information to clarify ideas, a parent can provide encouragement, and a 

learner can look up the answer to evaluate the correctness of a response. Feedback thus is a 

“consequence” of performance. (Hattie & Timperley, 2007, s. 81)
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Detta sätt att uppfatta feedback är genomgående i denna undersökning. Hattie och Timperley har 
arbetat fram en modell för feedback utifrån sin forskningsöversikt (2007). De menar att alla svar på 
de tre frågorna (vart är jag på väg? etc.) påverkar någon av de fyra nivåerna : Uppgifts-, process-, 
metakognitiv eller personlig nivå (jag använder Jönssons, 2009, översättningar av termerna). 
Beroende på feedbackens utformning har den olika effekt på lärandet:

1. På uppgiftsnivån är det viktigt att feedbacken är specifik och tydlig, för annars kan den ha 
motsatt effekt (Shute, 2008). Det är mest användbar om eleven kan generalisera så att feed-
backen på den aktuella uppgiften kan användas även för andra liknande. 

2. På processnivån, som till skillnad från uppgiftsnivån belyser färdigheter snarare än fakta-
kunskaper, så visar Hattie och Timperleys översikt att feedbacken enklare går att general-
isera för eleverna, vilket ger dem större nytta av den till nästa gång de ska göra en liknande 
arbetsuppgift. 

3. Den metakognitiva nivån handlar om att försöka stödja elevens individuella förståelse av 
lärandet och att utveckla strategier för det. Feedbacken handlar både om den aktuella 
arbetsuppgiftens innehåll eller hur den ska genomföras, samt är av mer generell art. För-
mågan att använda feedback oavsett dessa fyra nivåer återfinns också här. Feedback på den 
metakognitiva nivån kan rätt kommunicerad och uppfattad ge stora effekter på lärandet 
(Hattie & Timperley, 2007).

4. Den fjärde nivån är den personliga. Den är vanlig i skolan, men ger inte någon större effekt 
på lärandet, eftersom den aldrig eller sällan besvarar de tre centrala frågorna inom feed-
back, utan handlar om eleven som person.

De yttranden som sker i kommunikationen ska kodas utifrån dessa fyra nivåer, vilket beskrivs nog-
grannare i metodkapitlet. Hattie och Timperley har skapat modellen och dess nivåer utifrån meta-
analyser av undersökningar om vilken sorts feedback som leder till lärande i högre grad än annan. 
Deras modell tydliggör således olika sorters feedback och dess kvalitet. I kommunikationen sker 
både större och mindre försök till feedback och det finns en poäng i att inte enbart se kvantitativt på 
mönstren av feedback i kommunikationen, utan även kvalitativt, för att tydligare kartlägga 
möjligheterna och begränsningarna för lärande.
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Kapitel 4 Metod
För att kunna beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärandesituation, i syfte att 
försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår har jag valt att göra en 
kvalitativ studie genom videoinspelad direktobservation som transkriberas. Direktobservation 
kännetecknas av naturalistiska situationer (Esaiasson m. fl. 2007) samt forskarens närvaro vid de 
situationer som observeras. Ofta förknippas direktobservation med etnografisk metod och fält-
forskning, där den ofta kombineras med t. ex. intervjuer med deltagare i den observerade verk-
samheten, tillgängliga dokument och löpande fältanteckningar (Fejes & Tornberg, 2009, kap. 9). 
Direktobservationer kan vara i flera år, som vid antropologiska studier, eller kortare perioder. Det 
fältforskning får fram är framförallt kulturella och sociala mönster. Människor säger ofta en sak och 
gör en annan – genom att observera människor i autentiska situationer kan de inte dölja eller för-
klara sina handlingar i språkdräkt som forskaren måste forcera (Bjørndal kap. 6). Forskaren kan 
upptäcka aspekter som deltagarna själva inte är medvetna om eller kan uttrycka (Alvesson & 
Sköldberg 2008, kap 8), vilket passar uppsatsens syfte väl. De undersökta eleverna är inte insatta i 
feedback och behöver heller inte vara det för att undersökningen ska kunna uppnå sitt syfte. Att 
observera blir ett naturligt val, då t. ex. intervjuer eller enkäter inte hade kunnat fånga den företeelse 
uppsatsen har som syfte att undersöka. 

Samtidigt kan direktobservationer inte betraktas som utsnitt av verkligheten. Alvesson och 
Sköldberg (2008) riktar kritik mot etnografisk metod och direktobservationer. De menar att textf-
ramställningarna av direktobservationer ofta har en ton av att berätta ”hur det är” - som om forsk-
arens öga är objektivt och endast en enda tolkning är möjlig av det observerade. En bit på vägen ur 
detta dilemma är transparens i bearbetnings- och tolkningsprocessen, forskarens ständiga ifråga-
sättanden av och reflektioner kring sina egna slutsatser, samt ett förhållningssätt till språket som 
inte tar språkets relation till det betecknade för given (Alvesson & Sköldberg, 2008, del 6). 

Forskarens roll i direktobservationer kan variera från aktiv deltagare till passiv observatör. Del-
aktigheten kan förenkla tillgång till information, samtidigt som distansen till den observerade 
situationen minskar, vilket kan försvåra tolkningsmöjligheter. Beroende på forskningens syfte 
passar olika förhållningssätt kring graden av forskarens delaktighet (se t. ex. Esaiasson m. fl.; 2007, 
Bjørndal; 2005), vilket diskuteras vidare under rubriken ”Uppläggning och genomförande” nedan. 
Forskaren kan också vara mer eller mindre öppen med sina syften till deltagarna (dock bör de forsk-
ningsetiska principerna följas, se Etiska aspekter nedan) vilket påverkar deltagarnas agerande och 
forskares tillgång till information. 

Videofilmade observationer, som ett alternativ till direktobservationer med fältanteckningar, har 
både för- och nackdelar (Bjørndal; 2005, s. 111). De två största fördelarna är att observationen 
konserveras vilket ger möjlighet att gå tillbaka till en situation som annars aldrig skulle återkomma. 
Detta bevarande av situationen gör också att fler detaljer kan studeras – vid en observerad situation 
finns inte möjlighet att notera allt som sker parallellt, vilket hade varit en stor brist i en under-
sökning som uppsatsens. Samtidigt finns nackdelar. Det viktigaste är att minnas att en video-
inspelad situation inte är en kopia av verkligheten. Verkligheten ”låter sig nämligen inte kopieras, 
bara representeras” (Bjørndal, 2005, s. 74). Kamerans vinkel lämnar mycket utanför och fångar 
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vissa skeenden i närbild, medan annat sker ofokuserat i utkanten eller fastnar inte på video över 
huvud taget. Problem av dessa slag finns i observationen och diskuteras senare i kapitlet. Film-
inspelningar rymmer också bara två sinnesintryck: syn och hörsel. Detta är oftast de viktigaste vid 
observation, medan annat går förlorat. Ytterligare ett problem som förvanskar observationen är det 
faktum att de flesta individer reagerar på närvaron av kamera. Situationen blir annorlunda än den 
varit om kameran inte varit där. Hur annorlunda är svårt att säga – mer om detta under tillförlit-
lighetsaspekter nedan. 

Urval
Jag har observerat en klass under en lektion när de har samtal i mindre grupper. Mitt intresse var att 
observera elever när de diskuterade en arbetsuppgift utan stor lärarinblandning och vid en rund-
frågning i lärarkollegiet så uppkom detta tillfälle med denna klass. Nedan preciseras varför upp-
lägget passar underökningens syfte väl. Klassen går sista året på samhällsprogrammet och har gått i 
samma klass i nära tre år. Skolan ligger i en förort till Stockholm och har fått ett lägre söktryck de 
senaste åren, i likhet med många andra förortsgymnasier. Eleverna med högst betyg från grund-
skolan söker ofta andra gymnasier. Undervisningen är traditionell i bemärkelsen att den sker i 
ämnesform och inte i tema eller projekt. Klassen består av 26 elever och har jämn könsfördelning. 
De läser kursen religion B och har fått en arbetsuppgift där de på egen hand ska besöka ett religiöst 
rum och observera en aktivitet där, för att sedan analysera vilka riter och symboler som används. 
Efter att ha lyssnat på samtalen så bedöms att ingen eller få i urvalet har invandrarbakgrund och 
enbart en elev uppvisar vad som kan antas vara religiös övertygelse, vilket eventuellt kan påverka 
kommunikationen – se vidare under ”Tillförlitlighetsfrågor”.

Arbetsuppgiftens design återfinns i sin helhet bilaga 1. Sammanfattningsvis innebär den att de riter 
och symboler eleverna erfar under den religiösa samlingen ska analyseras utifrån ett arkitektur-, 
musik- och bildperspektiv. Instruktionen kring vad som ska ingå i rapporten är tydlig:

1. Ange samlingens huvudsyfte

2. Ge en neutral beskrivning av samlingen

3. Ange de symboler som eleven erfar och analysera dem utifrån arkitektur-, musik- eller 
bildperspektiv

4. Ange huvudbudskapet/en med samlingen

5. Delge egna reflektioner

För betyget MVG krävs att eleven besöker mer än en religiös samling för att kunna göra jäm-
förelser. Med arbetsuppgiften följer betygskriterier, varav de flesta är tagna från Skolverkets kurs-
plan. Kursen Religionskunskap B går sammanfattningsvis ut på att eleven ska lära sig att iden-
tifiera, dokumentera, beskriva, jämföra, diskutera, analysera och kristendomens och andra religion-
ers grundtankar, traditioner, människo- och samhällsuppfattningar. Vidare ska eleven kunna argu-
mentera kring etik, tro och livsåskådningar hos olika religioner. 

Tidpunkten för de genomförda inspelningarna äger rum efter att eleverna besökt de religiösa sam-
lingarna, men före inlämning av den skriftliga rapporten. Tre gruppsamtal har filmats med tre till 
sex deltagande elever, där de berättar om sina besök och reflekterar kring vad de sett. Enligt vad 
klassen fått veta av sin lärare är denna gruppaktivitet inte betygsgrundande, utan ett tillfälle att 
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berätta för andra vad man upplevt samt avsett att vara en hjälp inför den skriftliga rapporten. Det är 
på den skriftliga rapporten som betyget på momentet sätts. Vid lektionens början skriver läraren på 
tavlan att detta ska ingå i deras samtal: 

• Berätta vad de sett under sitt besök

• Berätta om symbolerna

• Delge egna reflektioner

Lektionens instruktion skiljer sig sålunda från den skriftliga rapportens. Några av eleverna har med 
den skriftliga instruktion de tidigare fått ut och använder även den som instruktion för samtalets 
innehåll.

Detta upplägg passar undersökningens syfte väl, då elevernas samtal har förutsättning att vara 
utforskande (exploratory) (Barnes & Todd; 1995) och inte presenterat (presentational), som de är 
vid bedömningssituationer. Det är vid de utforskande samtalen utan löpande lärarledning som 
eleverna behöver varandras stöd i större utsträckning, än när läraren är där och förväntas styra och 
bedöma elevers prestationer i relation till lärandemålen. Därför är en sådan situation som denna 
intressant när kommunikation mellan elever ska undersökas. Lektionens upplägg är planerat utan 
min inblandning. Det enda avsteget från lärarens ordinarie planering var att grupperna fick sitta i 
separata klassrum med kamera. I vanliga fall hade alla fyra grupperna suttit i samma klassrum. Vid 
lektionstillfället delas klassen in i fyra grupper av läraren. En grupp är för deltagare som inte vill bli 
filmade och följaktligen inte deltar i undersökningen. Mitt syfte är att undersöka kommunikation 
mellan elever i klassrumssituation och exakt antal elever eller grupper är inte av stor vikt, varvid 
bortfallet av en grupp inte bedöms påverka resultatet nämnvärt. 

Eleverna har redan påbörjat arbetet med arbetsuppgiften och de har fått ut den skriftligt (se bilaga 
1), där också betygskriterier finns. Detta är av vikt i undersökningen, då feedback för att utveckla 
lärande sker i relation till kommunicerade lärandemål. Eleverna har också nytta av gruppsamtalet 
då de senare ska skriva en rapport. Denna undersökning sker i ljuset av Lpf94 där elevers förmåga 
att ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat samt förmåga att kunna bedöma sina egna 
studieresultat och utvecklingsbehov uttrycks. I denna del av momentet i religionsundervisningen 
ges möjlighet för eleven att göra detta, genom att lyssna på klasskamraternas tankar kring arbets-
uppgiftens innehåll och utformning av arbetsuppgiften och att jämföra dessa med de egna för att 
sedan relatera till arbetsuppgiftens betygskriterier. Mitt intresse är att se hur eleverna utnyttjar 
denna möjlighet i de samtal de haft kring sina besök i religiösa rum inför sin skriftliga rapport. 

Uppläggning och genomförande
Vid lektionstillfället delades klassen in i fyra grupper. Grupperna var blandade så att alla skulle få 
höra om minst ett besök där de själva inte varit delaktiga. En grupp är för deltagare som inte vill bli 
filmade och följaktligen inte deltar i undersökningen. Varje grupp har 3-6 deltagare och inspel-
ningarna är 20-28 minuter långa. Varje grupp placeras i varsitt klassrum runt ett bord med stolar, 
vilka är placerade så att inget ansikte är skymt ur kamerans vinkel. Kamerorna är fasta och filmar 
deltagarna i halvbild. Detta fungerar för sammanhanget då eleverna sitter still runt ett bord 
(Heikkilä & Sahlström; 2003, s. 37). Ljudet fångas med kamerans mikrofon. I ett klassrum samsas 
en grupp med gruppen som inte vill bli filmad. Där finns en extra mikrofon för att säkra ljud-
kvaliteten på gruppsamtalet som filmas, från omgivande störande prat. De tre grupperna filmas 
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parallellt i tid. Jag är sporadiskt i klassrummen för att se till att kamerorna fungerar. Läraren går 
runt mellan grupperna och lyssnar och kommenterar. 

Esaiasson m. fl. (2007) listar sex punkter som all forskning i form av direkt observation måste 
förhålla sig till:

• Karaktären på deltagandet: från passiv till aktiv

• Längden på kontakten: från en kort stund till flera år

• Inslaget av manipulation: från obefintlig till dominerande

• Öppenhet med avsikterna: från dold till total kännedom

• Konstruktionen av miljön: från naturlig till artificiell

• Datainsamlingen: från standardiserad till öppen (Esaiasson m. fl.; 2007, s. 346)

Mitt deltagande som forskare är passivt till större delen. Jag inleder inspelningslektionen med att 
presentera undersökningens upplägg och informera om de forskningsetiska principerna och hur 
undersökningen förhåller sig till dem. Jag bjuder alla grupper på godis och försöker prata kort med 
varje grupp innan jag sätter på kameran och lämnar rummet. Mitt syfte med det är att inte verka 
alltför mycket som en främling, samt försöka skapa lite mer avslappnad stämning inför filmningen. 
Kontakten är begränsad till denna utvalda lektion. Inslaget av manipulation är lågt, då jag får till-
träde till en situation jag själv inte konstruerat, förutom att grupperna placeras i separata klassrum 
samt blir filmade. Därför är också konstruktionen av miljön i det närmaste naturlig. Som jag skriver 
nedan under ”Etiska aspekter” så är jag öppen med att jag ska undersöka elevers samtal med var-
andra – men tydligare än så är jag inte. Min datainsamling är öppen så till vida att jag inte kvanti-
fierar eller har en matris där jag sorterar elevernas yttranden, se vidare nästa stycke.

Materialbearbetning

Transkription

Filmerna transkriberas i sin helhet enligt Gail Jeffersons modell för transkription (Jefferson, 2004). 
Det innebär att transkriptionen innehåller allt tal inklusive pauser och överlappande tal, men också 
det extralingvistiska i form av gester, kroppsriktning, blickriktning och liknande där det påverkar 
innehållet i det som sägs. Målet med transkription är att inte bara fånga vad som sägs utan också 
hur det sägs. I bilaga 2 finns en förenklad version av denna s. k. Jeffersonian transcript model. 
Transkriptionen är uppdelad i en trekolumnig tabell, där första kolumnen anger talare, andra 
kolumnen innehåller själva yttrandet och tredje kolumnen innehåller de eventuella extralingvistiska 
handlingarna och annan tilläggsinformation. I transkriptionen är uppdelad i sal A, B och C och i 
varje sals samtal är yttrandena numrerade. A31-42 betyder följaktligen yttrande 31 till 42 i sal A. 
Eleverna har fått fingerade namn som börjar på samma bokstav som salen de sitter i. Det som sedan 
analyseras är inte längre en videofilmad direktobservation, utan en text i form av transkriptionen av 
den filmade observationen.

Denna transkriptionsmodell är använd främst inom samtalsanalys, men fungerar även för denna 
undersökning, då den i likhet med samtalsanalys (CA) har interaktion som analysobjekt. Inom CA 
finns ett antal grundförutsättningar (Fejes & Tornberg 2009, kap. 8). Situationerna som analyseras 
ska vara så autentiska som möjligt och innehålla naturligt samspel. Transkriptionen ska delges 
läsaren, så att den själv kan använda eller kritisera analyserna. CA:s kunskapsintresse ligger i 
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språket och samtalet som skapare av verkligheten. I konversationer skapas och reproduceras 
mönster av t. ex. makt- och genusordning fram. CA har ett induktivt angreppssätt och söker med 
hjälp av utförlig transkription se mönstren för deltagarnas interaktion i autentiska situationer. På 
denna punkt, samt kunskapsintresset, skiljer sig denna undersökning från CA. I undersökningen 
används ett mer deduktivt angreppsätt genom att utifrån Hattie och Timperleys fyra nivåer söka se 
förekomsten av feedback eleverna emellan i transkriptionen. Kunskapsobjektet är försöka förstå 
vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår i kommunikation elever emellan, och 
inte för åskådliggöra maktstrukturer eller liknande. Undersökningen kunde ha utförts mer induktivt 
genom att förutsättningslöst kartlägga förekomster av feedback i kommunikationen. Fördelen med 
att använda Hattie och Timperleys nivåer är att deras modell bygger på deras egen och meta-
analyser av andras forskning om kvaliteten hos olika sorters feedback. Den kunskapen är nödvändig 
för att säkrare kunna uttala mig om feedbackens och därmed kommunikationens kvalitet avseende 
lärande. 

Analys av arbetsuppgiften i religion 

Arbetsuppgiften, vilken inkluderar både instruktionen till den skriftliga rapporten och instruktionen 
till de analyserade gruppsamtalen, samt kursplanen i religionskunskap B har beskrivits och analys-
erats utifrån det sociokulturella perspektivets spontana vardagliga begrepp och abstrakta veten-
skapliga enligt Vygotskij (1999) och Säljö (2005b), vilka beskrivs i teorikapitlet. Feedback i syfte 
att öka lärandet är alltid relaterat till lärandemål, så syftet är att analysen av arbetsuppgiften ska 
bidra till att förstå momentets lärandemål, vilket är en förutsättning för att undersöka hur feed-
backen bidrar till möjligheter och begränsningar för lärande i kommunikationen.

Operationalisering av feedback enligt Hattie och Timperleys modell

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärandesituation, för att 
försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår. Som beskrivs i 
inledningen och i kapitlet med tidigare forskning, så är feedback av hög kvalitet ett kraftfullt 
verktyg att använda för att öka lärandet (Hattie & Timperley, 2007; Black & Wiliam, 1998; Shute, 
2008). Genom att använda Hattie och Timperleys modell ska feedbackens kvalitet i kommuni-
kationen kartläggas. Vid kodningen av yttrandena i transkriptionen är utgångspunkten att feed-
backen eleverna ger varandra måste vara relaterad till lärandemålet för att kunna kodas inom någon 
av modellens nivåer, då nivåerna i sin tur är olika starkt knutna till lärandemålet och processen att 
nå lärandemålet. Minsta analysenhet är yttranden. Lärandemål i momentet är att eleverna ska kunna 
appropriera vetenskapliga begrepp inom religion (t. ex. diskutera, analysera och argumentera). 
Enligt kursplanen i religionskunskap B så handlar inget av kursmålen om att eleven ska tillgodo-
göra sig spontana vardagliga begrepp inom kursens område. För att utveckla vetenskapliga begrepp 
så krävs förmåga att kunna växla mellan vardaglig och vetenskaplig nivå. Att enbart använda veten-
skapliga begrepp visar inte på förståelse för ett kunskapsområde. Att enbart använda spontana 
begrepp betyder att den lärande inte kan generalisera dem för att använda dem abstrakt på ett veten-
skapligt plan (Vygotskij, 1999, kap 5 & 6). För att fånga användningen av spontan-vardagliga 
begrepp i transkriptionen har ytterligare en nivå utöver de som ingår i Hattie och Timperleys modell 
infogats. Bedömningen på spontan-vardaglig begreppsnivå ingår inte i Hattie och Timperleys 
modell för feedback, eftersom den inte är relaterad till lärandemålet. Som diskuteras i teorikapitlet, 
så går det inte att dra en definitiv gräns mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp eftersom det 
är kontextberoende. Någonstans behöver dock gränsen dras i transkriptionen och nedan följer 
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exempel på och argumentation kring hur jag resonerar kring detta i den undersökta kontexten. De 
partier där läraren leder samtalet är undantagna från analysen av elevernas kommunikation, då det 
är elevernas opresenterade tal som undersöks (Barnes & Todd, 1995) och inte det lärarledda 
samtalet.

Uppgiftsnivå

Feedback på uppgiftsnivån relaterar till den aktuella uppgiften och innehållet handlar om att skilja 
rätt svar från de felaktiga, ge mer eller korrekt information och att öka ytkunskapen (Hattie & 
Timperley, 2007, s. 91f). Detta är den vanligaste formen av feedback enligt Hattie och Timperley, 
men inte särskilt kraftfull kvalitetsmässigt om man jämför med feedback på metakognitiv eller 
processnivå. Samtidigt fyller den en funktion, eftersom korrekt information är viktig för fortsatt 
kunskapsbyggande. 

Här nedan är ett exempel på feedback på uppgiftsnivå ur transkriptionen från sal A. En elev berättar 
som sitt besök på en morgonbön i Svenska Kyrkan:

Anders 31. och sen kors eh på väggen[

Anton 32. [vare så här gör ett slags korstecken

Anders 33. med: Asså krucifix å kors, e de samma sak?

Axel 34 sträcker ut armarna, stort

Anna 35. (ohb) besvarar frågan med godis i munnen, ohörbart

Anders 36. ja men de var ju ett krucifix för [han hängde] på visar med armarna mycket utbredda

Anna 37. [M:]

Anders 38. Eh aa

Anton  39. [Han hängde på] Sagt med lite härmande tonfall. Sträcker upp 
armarna.

I detta utdrag är alla i gruppens delaktiga. Anders berättar om vad han upplevt under sitt besök och 
efter ett yttrande från Anton ber han om hjälp när han ska berätta om korset (33). De andra del-
tagarna griper in och styr honom med ord och gester åt rätt håll. Trots lite otydligheter så framgår 
det att skillnaden mellan kors och krucifix är när en Jesusfigur ”hänger på”, för att använda elev-
ernas språkbruk. Denna kommunikationssekvens innehåller feedback på uppgiftsnivån, då det 
enbart handlar om faktainnehållet i momentet. Det placeras inte på den spontana vardagliga beg-
reppsnivån då en diskussion av kors och krucifix handlar om att generalisera och jämföra begrep-
pen med varandra, vilket kräver abstraktion och således kan ses som ett vetenskapligt begrepp. 
Samtidigt är inte begreppet krucifix ett av de högre vetenskapliga begreppen eleverna genom 
arbetsuppgiften ska appropriera, som rit, symbol, reflektera etc.

Processnivå

Feedbacken på denna nivå handlar om arbetsprocessen kring hur arbetsuppgiften genomförs. Hattie 
och Timperley diskuterar yt- och djupinlärning och hänvisar till bl.a. Marton (Hattie & Timperley, 
2007, s. 93). Om feedback på uppgiftsnivå rör ytan, så handlar feedback på processnivå om djup-
inlärning. Lyckad feedback på processnivå ger eleven möjlighet att använda den givna infor-
mationen i feedbacken inte bara på den aktuella arbetsuppgiften eller momentet, utan även för 
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liknande eller kommande arbetsuppgifter och moment. Här är ett exempel är från sal C. Där pratar 
de om lektionens uppgift och hur den ska genomföras.

Calle 88. Ne [(ohb)]de va inte så där jätte: Nä som en gudstjänst hade no vart bättre å gå 
på än en andakt (2) eh: Va e de mer man ska göra?

Riktar frågan till Cecilia

Cecilia 89. Eh asså huvesyftet har du ju typ sagt[

Calle 90. [ja

Cecilia 91. [symbolerna å egna reflektioner

Calle 92. Ja nä 

Cecilia 93. Men de har du ju också sagt

Calle 94. Ja

Här stämmer de av med varandra vad som är gjort och inte gjort i dagens instruktion. Calle och 
Cecilia stämmer därigenom också av att de har en gemensam bild av vad arbetsuppgiftens delar, d. 
v. s. att diskutera huvudsyfte, rit och symbol samt reflektera innebär, genom att vara överens om att 
det är gjort. Detta rör svaret på frågan om var eleven befinner sig i förhållande till lärandemålet. 
Denna feedback berör processnivå i högre grad än uppgiftsnivån, eftersom appropriering av 
begreppen huvudsyfte och reflektion och i viss utsträckning även rit och symbol, kan vara av 
betydelse för andra arbetsuppgifter och moment. Begreppen ligger på vetenskaplig nivå. Samtidigt 
finns vissa tveksamheter i denna kodning. Inget tyder på att de är överens om vad som är vad av 
begreppen de diskuterar. Att Calle har diskuterat huvudsyfte, symboler och egna reflektioner verkar 
de vara överens om, men i samtalet framkommer inte om Calle förstått vad som är vad. Att koda 
denna kommunikationssekvens som feedback på processnivå är inte orimligt, men det är heller inte 
ett tydligt exempel. 

Metakognitiv nivå

På den metakognitiva nivån handlar feedbacken om att stödja den individuella förståelsen av läran-
det och att utveckla strategier för det. På engelska benämns nivån som ”self-monitoring” av Hattie 
och Timperley (2007, s. 93-95). Skillnaden mellan feedback på processnivå och metakognitiv nivå 
är att det krävs mer av elevens egen drivkraft för att feedbacken ska ge avtryck metakognitivt snar-
are än på processnivå. Hur eleven medvetet söker och använder feedback för att ändra angreppsätt 
för att nå lärandemålen och själva det faktum att den gör det, hör till den metakognitiva nivån. 
Själva förmågan att använda feedback oavsett nivå återfinns också här. Hattie och Timperley 
skriver att ineffektiva elever använder minimalt med metakognitiva strategier, utan är istället i 
mycket stor grad beroende av vägledning och feedback från lärare eller arbetsuppgiftens instruk-
tion. De söker och använder sällan feedback som kan utveckla deras lärande i den aktuella situ-
ationen, eller som kan öka deras lärandestrategier.

I transkriptionerna återfinns inget exempel på feedback på metakognitiv nivå. Men här är ett 
fabricerat exempel, där utgångspunkterna är desamma som i de riktiga observationerna: 

Erik Vad skrev du var huvudbudskapet? Vänder sig mot Ellen

Ellen Jag tänker att det är förlåtelse, att både få och ge det.

Erik Jaha, det hade jag som huvudsyfte. 

Ellen Nä, huvudsyfte är att ses tillsammans i församlingen och vara nära gud. Väl? Eskil tittar på Ellen.
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Erik Varför då?

Ellen Jo (.) för budskapet kommer ju fram när prästen läser ur biblen och med de 
psalmer de valt, tänker jag.

Erik Jaha, jo de e sant. Då ska jag byta plats på dom.

Eskil Ja, det stämmer, för mina samlas också för att vara tillsammans och vara nära 
gud, men de slaktar spädgris för att främja fruktbarheten. Och då är ju främja 
fruktbarhet mer huvudbudskap.

I det här exemplet så återfinns flera saker som är typiska för feedback på metakognitiv nivå hos 
flera av deltagarna. Det första är medvetenheten hos deltagarna, främst Erik, när han försöker få 
feedback på sina yttranden. Han frågar Ellen om huvudbudskap och jämför hennes svar med sitt 
eget. Den feedback han får visar han i kommunikationen att han använder för att ändra strategi när 
det gäller att lösa arbetsuppgiften, vilket även det är tecken på feedback på metakognitiv nivå. 
Hattie och Timperley menar att när eleven får korrigering på ett svar den antagit varit rätt, så ökar 
förutsättningen att feedbacken tas emot än om de är tveksamma till svaret. Även Eskils deltagande i 
kommunikationen visar på metakognitiv nivå, genom att han genom Ellens svar bedömer och 
reflekterar kring sin egen insats. I det påhittade exemplet ovan ges svar på alla tre frågorna som 
kännetecknar feedback, d. v. s. vart eleven är på väg, var eleven befinner sig förhållande till målet 
och hur målet ska nås.

Personlig nivå 

Feedback på personlig nivå relaterar till den egna personen snarare än arbetsuppgiften som genom-
förs. Den är mycket tveksam kvalitetsmässigt, eftersom den sällan eller aldrig relaterar till lärande-
målet och besvarar de tre grundläggande frågorna för effektiv feedback. Hattie och Timperley 
(2007, s. 96f) refererar till forskning som visar att ohejdat beröm (praising) tvärtom ger negativa 
effekter för lärandet. Om beröm eller kritik om eleven kommer samtidigt med information som ger 
svar på någon av de tre frågorna (vart eleven är på väg, var eleven befinner sig förhållande till målet 
och hur målet ska nås) så ökar graden av lärande visar studierna, men effektivast är det om totalt 
fokus i feedbacken ligger på lärandemålet. I transkriptionen finns inga exempel på feedback på 
personlig nivå. Men typiska exempel är:

• Typiskt, du är ju alltid så smart!

• Bra jobbat!

• Det ser fint ut.

• Det där får du allt jobba hårdare med. 

Operationalisering av feedback utanför Hattie och Timperleys modell

Efter att ha kodat transkriptionen utifrån Hattie och Timperleys nivåer så framstod observationen ur 
ett nytt perspektiv. I kommunikationen finns mängder av feedback som inte kan kodas inom Hattie 
och Timperleys modell, därför att de inte är relaterade till lärandemålen. Lärandemålen i religions-
uppgiften är att appropriera de vetenskapliga begreppen, såsom symbol, rit etc. Den feedback 
eleverna ger varandra handlar till största delen om detaljer i berättelserna från besöken i religiösa 
rum, och är på en spontan-vardaglig begreppsnivå. För att förstå mönstren av feedback i kommun-
ikationen, och hur det påverkar kommunikationens kvalitet avseende lärande så behöver även denna 
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feedback belysas. Jag har därför valt att lägga till feedback på den spontan-vardagliga begrepps-
nivån som ett analysmoment.

Spontan-vardaglig begreppsnivå

Feedback på denna nivå omfattar de gånger elever förtydligar detaljer i varandras berättelser och tar 
upp frågor till diskussion, men utan att det relaterar till uppgiftens lärandemål, d. v. s. att utveckla 
vetenskapliga begrepp inom området. Gränsdragningen mellan feedback på uppgiftsnivå och feed-
back på spontan-vardaglig nivå är en gråzon. Vid flera tillfällen så händer det att någon tvekar över 
hur ord uttalas eller böjs, som t. ex. psalmer eller be/böna. Detta är kodat som spontan-vardaglig 
nivå, då det inte har med begreppets innehåll att göra, även om begreppet i ett annat sammanhang 
kunde ha en vetenskaplig funktion. I de flesta fall så är det en av lyssnarna som frågar den talande 
om förtydligande eller detaljer, som i exemplet nedan. 

Calle 135. Vare mycke folk där?

Carina 136. Nä

Curt 137. Varu inte där å käka innan eller nåt? Du sa att ni fick käka ja frukost[

Carina 138. [ja de va efteråt fick vi de. Men vi va tvungna å invänta den tionde personen för att 
dom skulle få läsa ur torarullarna så vi satt ju där ett tag å [ohb]

Calles feedback på Carinas berättelse utmynnar i en fråga. Svaret på frågan kan öka Calles kunskap 
om antalet deltagare i synagogan och kan bidra till att Carina får upp ögonen för denna detalj. 
Detaljerna är dock av den sort att de inte ökar elevernas chans att nå lärandemålet, som är approp-
riering av vetenskapliga begrepp. Samtidigt är den vardagliga nivån inte oviktig för processen att 
utveckla vetenskapliga begrepp – men då måste de vardagliga begreppen knytas till de veten-
skapliga och det sker inte i detta exempel eller i samtalet i övrigt. Här är ytterligare ett exempel:

Anna 1. 23. Hade ni anmält er att ni skulle dit?

Anders 2. 24. Nää, vi bara kom dit, men asså om inte vi hade kommit hade de vart 
en person där bara. De e sant de va bara en gammal tant där. Eh, så vi 
satte oss där ho eh vi sitter å kollar ja vet inte om de va som ett litet altare 
längst fram elle va sägeru Axel

Slår ihop händerna

Axel 3. 25. 'Jo de va litet altare'

Detta sätt att fråga kan vara lärorikt för både frågeställaren och svaranden, som i exemplet ovan, på 
metakognitiv nivå. 

Orsaken till att feedback på denna nivå läggs till de fyra i Hattie och Timperleys modell är alltså för 
att peka på dess viktiga funktion för kommunikationen – men också för att visa hur denna frekventa 
variant av feedback påverkar kommunikationens möjligheter och begränsningar för lärande. Feed-
backen rör inte de vetenskapliga begreppen, för att använda sociokulturella terminologi, utan rör sig 
på det spontana-vardagliga planet. 

Operationalisering av intersubjektivitet och alteritet

När mönstren av feedback i kommunikationen kartlagts så tillfördes ytterligare två begrepp för att 
bidra till förståelsen av feedbackmönstrens utveckling och upprätthållande. I kommunikation finns 
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både intersubjektivitet, d. v. s. viljan att förstå varandra och dela perspektiv, och alteritet, vilket kan 
definieras som att utrymme ges för deltagarna att tillföra nya perspektiv, frågeställningar och 
åsikter. Transkriptionen har undersökts för att hitta förekomster av både intersubjektivitet och 
alteritet. För att fånga båda begreppen, och tendenser som tyder på det ena eller andra begreppet, så 
används kategorierna intersubjektivitet, rörelse mot intersubjektivitet samt rörelse från intersub-
jektivitet, vilket är samma kategorisering som Leijon (2010, s. 64) använder. Leijon har använt 
kategoriseringen när hon undersökt hur lärarstudenter i grupp kommunicerar när de diskuterar 
medieproduktioner. Förutsättningarna i hennes undersökning är lika dem i uppsatsens under-
sökning, varvid kategoriseringen fungerar att använda utan justeringar. Hon ser intersubjektivitet 
och alteritet som motpoler på en horisontell linje. I situationer, där den ena eller andra företeelsen 
dominerar, så är risken stor att kommunikationen avstannar. Vid dominerande intersubjektivitet 
genom att det inte tillkommer något nytt i diskussionen och vid dominerande alteritet så uppstår 
låsta positioner p. g. a. deltagarnas brist på förståelse för varandras olika perspektiv. Vid en rörelse 
mot intersubjektivitet så präglas deltagarnas yttranden av en vilja att förstå varandra och de be-
kräftar ofta varandras yttranden. Vid rörelse från intersubjektivitet så visar istället deltagarna att de 
har olika perspektiv – men de kan fortfarande vilja förstå varandras olika synsätt, så dessa skill-
nader i uppfattningar behöver inte innebära konflikt, men kan göra det om pendlingen går mot 
alteritetens ytterpunkt. 

För att exemplifiera operationaliseringen av intersubjektivitet och alteritet så följer ett utdrag ur 
transkriptionen, där pendlingarna mellan intersubjektivitet och alteritet i kommunikationen kom-
menteras. I exemplet nedan från sal A kan man se hur deltagarna försöker finna en gemensam 
förståelse kring huvudsyftet med morgonbönen. Sekvensen inleds med en rörelse från intersub-
jektivitet i yttrande 43, där Axel ifrågasätter vad Anders menar att den religiösa samlingens huvud-
syfte är. I yttrande 44 håller Anna med Anders. Anton (46) ifrågasätter att huvudsyftet kan vara ”att 
vara tillsammans” när endast en besökare kom (undantaget de besökare från klassen som hade detta 
till skoluppgift). Här finns möjlighet till alteritet, men den ersätts i påföljande yttranden (48-51) av 
konsensus kring vad ”tillsammans” och ”samhörighet” innebär. Rörelsen från intersubjektivitet 
övergår snabbt till en rörelse mot intersubjektivitet, som blir dominerande i sekvensen. Intersub-
jektiviteten manifesteras genom uttryck som ”sant” och instämmande ”m:”. 

Axel 41.Men va e huvusyftet? vänder sig om tittar mot 
instruktionen på tavlan

Anders 42. Eh men de sa ja ju e va ju morronbönen huvvesyftet va morronbön. Eh ja[ Gestikulerar med händer 
och armar

Axel 43. Troru de?

Anna 44. Huvvesyftet [va] att man [skulle] be tillsamman

Anders 45. [ja] [okej] men ljuset

Anton 46. Men de e ju jättefult om de va om de ska be tillsammans å de ska va samhörighet å 
de bara e *en person där*

Visar ett (1) finger

Anders 47. Jo: de e ju lite sant

Anna 48. Men de e ju samhörihet typ me gud

Axel 49. Lite taskigt men alla välkomna här

Anders 50. ja, alla e välkomna hit (2) men korset symboliserar så jävla mycket bland annat 
våldet eh pratade hon om eh

Anton 51. SANT

Anders 52. när jesus gick [till korset
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Anna 53. [ Harklar sig

Anders 54. Och för övrigt frihet den e väldit mäktig för den betyder mycke i kristendomen till 
exempel stora symbol

Anna 55. M:

Anders 56. Eh (1) mer än så (1) (ohb) (2) nästa ja tar bara de. Sänker rösten under 
detta yttrande

Tillförlitlighetsfrågor

Tillförlitlighet vid observation och transkription som metod

Denna undersöknings syfte är att beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärande-
situation, för att försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår. Studie-
objektet är således kommunikation, som filmats och transkriberats. Ett problem som bör adresseras 
när man filmar observationer är ”the observer's paradox”, ursprungligen formulerad av lingvisten 
William Labov 1969 (Wolfson,1997, 116-125): Hur kan vi observera människors tal i situationer 
där de ska tala observerat, i syfte att använda resultaten som om vore de komna ur oobserverat tal? 
Hur mycket den inspelade situationen skulle skilja sig från en autentisk går inte att svara på. Vad 
som kan konstateras är att elever vid några tillfällen, till synes helt ur luften, börjar tala om det 
faktum att de har ett kameraöga på sig. Samtidigt så kan gruppsamtal vara en väg runt hindret kring 
hämningen kameran åstadkommer (Wolfson,1997, 116-125). Det normala i en situation med en 
grupp där deltagarna känner varandra är att de kommunikationsmönster deltagarna är vana vid åter-
etableras och tar överhanden. Om så sker vid min observation är oklart, eftersom jag inte känner 
klassen sedan tidigare.

I de filmade gruppsamtalen så är läraren frånvarande större delen av tiden. Som diskuteras ovan 
under rubriken ”Urval”, är det en god förutsättning för att nå elevernas opresenterade tal (Barnes & 
Todd, 1995) eftersom de inte behöver prestera för att bli summativt bedömda av sin lärare. 

Studien är kvalitativ och gör inga anspråk på att vara statistisk generaliserbar. Urvalet behöver där-
för inte ske med generaliserbarheten i åtanke. Samtidigt påverkar givetvis urvalet studien. Vanan av 
att ha gruppsamtal som det observerade påverkar utfallet. En annan viktig faktor är det sociala 
klimatet i klassen i form av genushierarkier och andra maktstrukturer (Sahlström, 1999). Detta är 
inte en variabel i denna studie, trots att det påverkar samtalens innehåll och form i grunden. Om 
elever som genomfört samma arbetsuppgift i en högstatusskola i Stockholms innerstad observerats 
istället, eller på ett gymnasium med majoritet invandrarelever, så skulle resultatet antagligen kunna 
bli mycket annorlunda, beroende på de faktorer som nämnts ovan. 

Att filma samtal och sedan transkribera innebär inte att överföra ett utsnitt av verkligheten till text-
form. Kameravinkeln medför problem vid filmen från sal C, där en av deltagarna lutar sig bakåt på 
stolen och sitter utanför bild större delen av tiden. Denna deltagare är den minst aktiva, vilket kan 
ses som tur i oturen. Dock saknas data om elevens kroppspråk. Ytterligare ett led i problematiken är 
transkriptionen. Här uppstår problem främst av två sorter: Först och främst så måste allt som sägs 
och görs vara återgivet på filmen så tydligt att inga missuppfattningar eller misstag sker på grund av 
det. Detta är ett problem i studien, då det vid flera tillfällen på filmen är svårt att urskilja vad per-
sonerna säger. Vid flera tillfällen är det därmed rimligt att anta att jag hört fel, utan att veta det, på 
grund av dålig ljudkvalitet. Nästa transkriptionsproblem rör tolkningen av det som sägs och görs. 
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Har gesterna de innebörder jag ger dem i transkriptionen? Sägs vissa yttranden med ironiska ton-
fall? Hur många yttranden sägs med ironiska tonfall som jag missar? Jag gör en tolkning innan det 
blir text. Samtidigt som dessa fel säkerligen existerar i transkriptionen, så bedöms de inte påverka 
studiens resultat nämnvärt. 

Tillförlitlighet vid operationaliseringen av feedback och intersubjektivitet/alteritet

Ovanstående problem är återkommande vid denna typ av studier och inte specifika för denna under-
sökning. Hattie och Timperleys modell är utgångspunkt för kodningen av feedback och framarbetad 
med stöd i många undersökningar i syfte att samla och exemplifiera olika sorters feedback och 
deras kvalitet. Att använda modellen för att koda yttranden och kommunikationssekvenser empi-
riskt var inte Hattie och Timperleys intention, men modellen är tydlig och att omvandla nivåerna till 
operativa begrepp är inte långsökt. Vid kodningen uppkommer problem om vad som ska kodas som 
vad och det finns flera exempel som är svårbedömda, vilket kan påverka begreppsvaliditeten 
(Cohen m. fl., 2007,s. 138). I exemplen har jag försökt vara transparent kring hur kodningen gått till 
även i svåra fall. Men det största problemet med att använda dessa fyra nivåer ligger på ett tidigare 
stadium i materialbearbetningen. För att kunna använda Hattie och Timperleys nivåer på feedback 
så måste arbetsuppgiftens lärandemål först fastslås, då feedbackens koppling till lärandemålet är 
avgörande för dess kvalitet. Uppgiften som eleverna arbetar med har begreppsutveckling i religion 
som lärandemål. Detta lärandemål gör att mycket av yttrandena i kommunikationen inte kodas som 
feedback inom modellen på grund av att yttrandena inte relaterar till de vetenskapliga begreppen, 
utan istället befinner sig på en spontan-vardaglig begreppsnivå. En annan tolkning av arbets-
uppgiftens lärandemål än den uppsatsen representerar skulle kunna påverka kodningen av materi-
alet i hög grad. Fastställandet av lärandemålen bedöms vara den enskilt viktigaste länken för 
undersökningens begreppsvaliditet och därmed tillförlitlighet. 

Ytterligare en aspekt av tolkningen av lärandemål är huruvida min tolkning är någorlunda gemen-
sam med den medverkande lärarens och klassens. Man skulle kunna anta att lärarens idé om 
religionskursens innehåll är annorlunda än den sociokulturella perspektivets, som i denna religions-
kunskapskontext ser lärande främst som begreppsutveckling. Lärarens pedagogiska grundsyn 
påverkar hur klassen uppfattar och samtalar i anknytning till arbetsuppgiften. Detta kallar Cohen m. 
fl (2007) för kulturell validitet, d. v. s. hur man som forskare hanterar de skillnader i kultur som 
finns mellan forskare och informanterna. Hypotetiskt sett skulle deltagarna i samtalet kunna ta stort 
ansvar för varandras lärandeprocesser och använda sig av feedback i hög grad – men det kan gå mig 
förbi, om deras syn på lärandemålet är en annan än den undersökningen arbetar efter. Den oper-
ationalisering jag använder skulle i ett sådant osannolikt fall mäta helt fel företeelser och kraftigt 
försämra resultatvaliditeten (Esaiasson m. fl., 2007, s. kap. 4). Att så skulle vara fallet i denna 
undersökning verkar orimligt med tanke på att läraren formulerat arbetsuppgiften i linje med Skol-
verkets kursplan för Religionskunskap B. 

Varken eleverna eller läraren i undersökningen arbetar uttalat med feedback. Är det då intressant att 
undersöka feedback i denna grupp? Är det ens hederligt att göra det? Cohen m. fl. menar att för att 
uppnå god bergeppsvaliditet så bör kategorierna en forskare använder vara meningsfulla även för 
deltagarna (2007, s. 138). Om undersökningens syfte hade varit att utvärdera effekten av feedback 
på elevernas resultat, så hade deltagarnas förståelse av feedback varit viktig. Men undersökningens 
syfte är att få kunskap om i vilken mån och på vilket sätt eleverna använder feedback i icke-
lärarledd kommunikation, eftersom tiden i skolan där elever arbetar individuellt eller i grupp ökar, 
medan plenarundervisningen minskar. Det är själva användningen av feedback som är intressant, 

43



för att med hjälp av den avgöra kommunikationens kvalitet i lärandesyfte, inte hur feedback ska 
utföras för att eleverna ska lyckas bäst på den skriftliga rapporten.

Operationaliseringen av intersubjektivitet och alteritet följer Leijons (2010, s. 64) kodning. Svårig-
heten med intersubjektivitet och alteritet är att det handlar om en glidande skala, vilket kan göra det 
svårt att vara exakt. Samtidigt är kodningen anpassad till det, genom att använda kategorierna rör-
else mot och från intersubjektivitet. 

Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer (2002) finns fyra krav som ska tillgodoses för 
att säkerställa att forskningen går rätt till i relation till forskningens intresse och deltagarnas inte-
gritet. Dessa krav gäller informationen till deltagarna, deltagarnas samtycke, konfidentialitet kring 
forskningsdatan samt hur forskningsdatan ska nyttjas. 

Informationskravet

Första kontakten med klassen skedde via läraren som frågade dem om jag kunde komma och filma 
deras gruppsamtal i syfte att undersöka hur de samtalar inom ett arbetsmoment. Jag träffade sedan 
klassen (där samtliga är myndiga) först i samband med filmningen och berättade då kort om vad jag 
ska undersöka och hur. Här finns möjligen en liten begränsning av information såtillvida att jag inte 
tydligt förklarat att jag ska undersöka hur de ger varandra feedback. Orsaken till detta undan-
hållande är två. Främst så vill jag undvika att de vet att feedback undersöks, därför att det kan min-
ska det naturliga i situationen avseende just det. Att säga att deras samtal ska undersökas är inte att 
fara med osanning. För det andra så skulle förklaringen kring detta bli långrandig och det gavs inte 
tid eller intresse till en sådan utläggning. Vid lektionens början redogjordes punktvis på tavlan för 
de fyra forskningsetiska aspekterna och hur undersökningen förhåller sig till dem. Enligt praxis bör 
deltagarna få ett exemplar av den färdiga forskningsrapporten. Detta nämndes i genomgången av de 
fyra forskningsetiska principerna inför klassen, men sedan tog varken jag eller de initiativ till att så 
ska ske. Intresset från deras sida av att läsa resultatet bedömer jag som svalt.

Samtyckeskravet

Jag ser en fördel med att läraren skötte den första kontakten med klassen, för redan där kunde de 
enkelt avstå om de ville utan personlig press. För att tacka eleverna så har jag köpt smågodis i 
ganska tilltagna kvantiteter dem fick äta under de filmade samtalen. Ett tack för medverkan – men 
också en muta till samarbete. Det är enkelt att säga ja på ett tidigt stadium, men svårare att dra sig 
ur när jag väl står i klassrummet med riggade kameror och rejäla skålar med godis. Eleverna är 
medvetna om att de kan avböja deltagande eller avbryta sin medverkan, vilket jag säger innan film-
ningen börjar, då de forskningsetiska principerna gås igenom. Några (ca en fjärdedel) i klassen 
väljer att utgöra en grupp som inte filmas. Skälen är olika; vissa vill inte vara med på film och 
några kommer sent och vet inte varför de ska filmas och avstår därför. Då filmningen bara sker vid 
ett tillfälle och inte fokuserar på individernas mer privata sfär, så har undertecknade medgivanden 
inte krävts.
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Konfidentialitetskravet 

De lånade filmkamerorna rensas från inspelningsmaterial. Filerna finns på en DVD i min ägo plus 
en säkerhetskopia på min privata lösenordsskyddade dator med brandvägg. Filmerna ska sparas 
fram tills dess att uppsatsen är examinerad och sedan slängas. Förutom Vetenskapliga rådets forsk-
ningsetiska principer så har Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets Etikkommitté 
gett ut en skrift, God praxis vid arbete med video (1990). Där understryks att videomediet har en 
större intimitet än andra datainsamlingsmetoder. Avidentifiiering av deltagarna blir svårare än vid t. 
ex. enkät, eller enbart ljudupptagning. Vid arbete med video åligger det forskaren att tydligt form-
ulera varför man väljer video framför en annan registreringsmetod och precisera hur man ämnar be-
arbeta data. I undersökningen används video, men i syfte att skapa en transkription som sedan utgör 
forskningsdata. 

Enligt en rapport från American Psychological Association refererad i Cohen, Manion och 
Morrison (2007, s. 63) så är integriteten kring en människas religiösa uppfattning viktig att värna. I 
transkriptionen finns ett fåtal uttryck för deltagarnas privata religiösa uppfattningar. I transkrip-
tionen har alla elevers namn bytts ut, men följer fortfarande deras kön. I några fall nämner exempel-
vis någon i grupp A några andra av personerna i klassen. I de fallen har ytterligare fingerade namn 
använts, i syfte att eleverna i klassen svårare ska kunna identifiera varandra i transkriptionen. För 
att utomstående inte ska kunna identifiera deltagarna så nämns inte skolans namn och lärarens och 
vissa geografiska platsers namn har bytts ut. Inga personuppgifter på deltagarna finns eller används.

Nyttjandekravet

Jag har informerat eleverna om att ljud- och videoupptagningarna enbart ska användas för att 
undersöka klassrumskommunikation av mig i denna undersökning. Videoinspelningarna kommer 
enbart att ses av mig och möjligen opponent, handledare och examinator. 
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Kapitel 5 Resultat 

Vilka är arbetsmomentets lärandemål?
Målen i både religionskursen och det undersökta momentet handlar om att eleven ska använda 
vetenskapliga begrepp. Enligt kursplanen (finns i bilaga 3) är målen att identifiera, dokumentera, 
beskriva, jämföra, diskutera, analysera och argumentera. Detta är aktiviteter som eleven ska be-
härska, men de uppräknade begreppen saknar konkret betydelse i en vardaglig kontext, utan kräver 
en vetenskaplig-abstrakt kontext för att kunna utföras. För att eleverna ska kunna bemästra eller 
appropriera de vetenskapliga begrepp som efterfrågas i kursplanen, som identifiera, dokumentera, 
beskriva, jämföra, diskutera, analysera och argumentera så krävs spontana-vardagliga begrepp att 
använda som utgångspunkt (Vygotskij, 1999, s. 275f). Vilka dessa vardagliga begrepp ska vara är 
inte preciserade, utan det handlar om t. ex.”några religioner”, ”andra livsåskådningar” och ”olika 
religioners samhälls- och människouppfattningar”.

I arbetsuppgiften eleverna givits så behöver de utveckla förståelse för de vetenskapliga begreppen 
huvudsyfte och huvudbudskap samt rit, symbol och symbol ur arkitektoniskt, bildligt eller musik-
aliskt perspektiv. Slutligen behöver eleven känna till vad egna reflektioner innebär. Arbetsuppgiften 
ligger inte enbart på den vetenskapligt-abstrakta nivån – tvärtom. Utgångspunkten för elevens 
vetenskapliga begreppsanvändning är deras observation av den religiösa samlingen de besöker, men 
för att bemästrande eller appropriation ska uppstå så måste de vetenskapliga begreppen knytas 
samman med de vardagliga. Säljö skriver att processen där människor lär sig appropriera veten-
skapliga begrepp vanligtvis går från det språkliga och abstrakta till det konkreta . De vetenskapliga 
begreppen har redan introducerats under tidigare lektioner, vilket gör att undervisningen följer det 
mönster begreppstillägnelse har i skolsammanhang. Typiskt för tillägnan av begrepp i undervisning 
är att de vetenskapliga begreppen introduceras först, för att sedan fyllas med spontan-vardagligt 
innehåll (Säljö,2005b, 155-157). Om inte detta samband mellan vardaglig och vetenskaplig nivå 
etableras, förblir de vetenskapliga begreppen tomma abstrakta konstruktioner utan samröre med 
elevens kontext (Vygotskij, 1999, s. 274ff; Säljö, 2005b). På samma sätt är religionsmomentet 
upplagt; först introduceras de vetenskapliga begreppen kring rit och symbol språkligt, sedan ges 
eleverna möjlighet att i vardaglig kontext koppla de vetenskapliga begreppen till de observationer 
de genomför. Med de vetenskapliga begreppen som tankeredskap ska eleverna sedan analysera och 
generalisera de riter och symboler de erfar på det spontan-vardagliga planet och formulera det 
skriftligt i en rapport. 

Arbetsuppgiftens och kursplanen är samstämmiga i sitt fokus på utveckling av vetenskapliga be-
grepp. Arbetsuppgiften har preciserat några vetenskapliga begrepp eleven ska använda, såsom 
huvudsyfte, huvudbudskap, rit, symbol och reflektion. För att kunna genomföra arbetsuppgiften och 
skriva rapport så behöver nämnda begrepp relateras till spontana-vardagliga och detta genom att 
eleven identifierar, dokumenterar, beskriver jämför, diskuterar, analyserar och argumenterar, d. v. s. 
använder de vetenskapliga begrepp som efterfrågas i religionskunskap B:s kursplan. 

46



Den del i religionsmomentet som observerats har sin egen delinstruktion. På tavlan i början av 
lektionen då samtalen ägde rum skrev läraren på tavlan:

1. Berätta vad de sett under sitt besök

2. Berätta om symbolerna

3. Delge egna reflektioner

Här preciseras inte begreppen från momentets instruktion, d. v. s. huvudsyfte, huvudbudskap, rit 
och symbol avseende bild, arkitektur och musik. På det sättet blir lärandemålet en smula dubbelt, 
eller kanske trippelt. Dels ska eleverna i slutet av kursen bedömas enligt kursens kriterier, samtidigt 
som de i rit-och-symbol-momentet har en instruktion med lärandemål och bedömningskriterier och 
till sist en instruktion för den aktuella lektionen.

Hur kommunicerar elever i ett gruppsamtal i ett 
arbetsmoment i religion?

Observation i sal A

Deltagare i sal A är Anna, Anders, Anton och Axel. De sitter vid ett bord mitt emot varandra, med 
Anders och Anna på vänster sida ur kamerans vinkel och Anton och Axel på höger. Deras samtal är 
ca 18 minuter långt och omfattar 347 numrerade yttranden i transkriptionen. Samtalet börjar med en 
förhandling om vem som ska börja berätta. Anders startar och berättar om sitt besök i Dammtorps 
kyrka under en morgonbön. I sin berättelse blandar han iakttagelser och egna åsikter. Anders har 
störst talutrymme i de första 80 yttrandena, då det handlar om hans besök. Trots att det är Anders 
berättelse som är fokus i samtalet så är det hög grad av interaktion. De övriga griper ofta in med 
bekräftelser, kommentarer och frågor. Det är ett yttrande som är 50 ord långt och fyra stycken som 
är över 30 ord. Övriga är kortare, de flesta yttranden är max tre ord långa. Tonen är en smula raljant 
och skämtsam. Här är ett exempel från slutet av Anders berättelse:

Anders 57. Men egen reflektion om samlingen asså de va ju lite lejmt 'kan man säja' Normalt tonläge igen

Anna 58. Eftersom de va så få där?

Anders 59. Ja: plus att ja trodde de skulle va stora rummet fullt me folk Gestikulerar ”mycket folk”

Anna 60. Jaa

Anders 61. de e de mer på de där söndags va heter de

Anton 62. Gud[stjänst 

Axel 63. 'gudstjänst' Ser ut att mima, eller säger 
mycket tyst

Anna 64. [mässa ja gudstjänst

Anders 65. Då brukar de ju va fullt me folk de ju lite mäktigare

Anna 66. Jaa

Anders 67. Men vi satt ju där vi sex å bara (.) tittade rakt fram. De höll på i ungefär tio minuter Stirrar tomt ut i luften

Anna 68. [(ohb)

Anders 69. [å sen så men i slutet fråga hon om vi ville tända ett ljus liksom men vi ville inte de. 
De va en tant som gjorde de fast hon tände det inte själv kom jag på de va

Anton 70. [ohb]
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Axel 71. '[gud] hade rollator [kunde inte resa sig]'

Anna 72. *Ja* skrattar

Anders 73. Eh: J amen sen så satt ja kvar därinne å tittade ett tag efteråt faktiskt rätt skönt de 
va lite lugnt sådär gestikulerar

Anna 74. M: sådär l[ugn stämning]

Axel 75. [ohb]

Anders 76. De va skön miljö

Axel 77. Mhm

Anders 78. Å de: e mitt sista ord Näven i bordet

Nästa elev som berättar är Anton, som tar initiativet till att börja själv. Han har varit i Asien och 
passat på att besöka ett buddhistiskt munkkloster. Hans berättelse varar mellan yttrande 82 och 207 
och följer samma mönster som Anders berättelse, d. v. s. bryts av med många korta inlägg från alla 
deltagare. Övriga är mycket intresserade och frågar mycket om detaljer kring munkarnas liv och 
leverne. Sedan tar Anna vid och berättar om sitt besök. Under Annas första yttrande om guds-
tjänsten i en kristen kyrka så kommer läraren Lennart in i rummet och sätter sig bredvid gruppen. 
Annas berättelse följer ett annat mönster än Anders och Antons. Hennes första inlägg (208 i tran-
skriptionen) är på drygt 200 ord, hennes andra (210) på drygt 150 och nummer tre (212) på ca 200 
ord även det. Efter första inlägget ber Anton om ett förtydligande(211), efter inlägg två (212) ställer 
läraren en fråga om nattvardens symbolik. Efter yttrandena 208-212 så deltar främst Anna, läraren 
Lennart men även i viss mån Anton. Läraren frågar gruppen och främst Anna, om korset och dess 
olika symboliska uttryck. Kommunikationen följer i mångt och mycket de klassiska initiative-
response-evaluation-sekvenserna (Sinclair & Coulthard, 1975; Mehan, 1979).

Lennart 235. [Kommer ni ihåg va re va om han hängde ner me huvet?

Anna 236. Ja aaså ja ha för mej att

Lennart 237. Kommer ni ihåg va de symbolisera?

Anton 238. Vilket då?

Lennart 239. Om han har huvet neråt?

Anton 240. Trött

Lennart 241. *Jao*

Anna 242. (skrattar)

Anders 243. 'att han e död'

Lennart 244. Komme ni inte ihåg när dom hade gjorts? Dom var oftast va dom ju dom tillkom efter en viss händelse i 
historien

Anton 245. M: ja ja vet du sa de förut men ja kommer inte [ihåg

Anna 246. [Ja kommer inte ihåg heller (3)

Lennart 247. Efter digerdöden 

Anton 248. Just de

Lennart 249. han tog på alla människors sorger. Han va *trött å lessen* helt enkelt. De junte sä:kert men nitti 
procent chans att den e gjord efter digerdöden

Läraren stannar i klassrummet till yttrande 279 och deltar hela tiden i kommunikationen främst 
genom att ställa frågor till eleverna. När läraren lämnat klassrummet fortsätter eleverna sitt 
kommunikationsmönster de hade innan med korta yttranden där de fyller på och kommenterar 
varandras. Alla deltar, men Axel i något mindre utsträckning än övriga tre. De refererar till 
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symboler, musik och det religiösa rummets utformning på ett beskrivande plan och hur de 
personligen uppfattar det de sett. Vid ett tillfälle (yttrande 41-44) tar Axel upp begreppet huvud-
syfte, som de enligt instruktionen ska redovisa. Ordet huvudsyfte används även senare i samtalet. 
Inga frågor om hur någon kommit fram till en ståndpunkt ställs och de diskuterar inte explicit vad 
de ska skriva i den betygsgrundande rapporten. Ingen i gruppen antecknar.

Observation i sal B

I sal B satt tre deltagare, en flicka, Beata, och två pojkar, Bosse och Bengt. Inspelningen är 22 
minuter och omfattar 464 yttranden. I likhet med gruppen i sal A deltar alla med kortare yttranden. 
Det är ett yttrande som är längre än 60 ord och fyra som är längre än 30 ord. Samtliga dessa yttras 
av Beata. Denna grupp skrattar mest och har en emellanåt mycket avslappnad inställning till arbets-
uppgiften. Här är ett exempel, där Bengt berättar om sitt besök i ett kristet kyrkorum:

Bengt 264. Ja ja kan säja de att den här pre pre predika vahetere predi::kstolen eller bordet podiet

Bosse 265. ja. Där prästen står

Bengt 266. M. den är riktad mot (.) öst.

Bosse 267. aha mot Mecka ((skrattar))

Bengt 268. ((skrattar))

Beata 269. ((skrattar))

Beata 270. Jaa

Bengt 271. nej

Bosse 272. Israel?

Bengt 273. nej

Bosse 274. Palestina?

Bengt 275. Nä så här e de. Hon berättade också varför. Eh: de beror på de beror sej på 

Beata 276. Beror sej på

Bengt 277. beror sej på att man ska sitta riktad mot eh: (1) soluppgången

Bosse 278. mhm

Beata 279. Mhm ser man på

Bengt 280. Och när man har begravningar å liknande då lägger man eh: kistan så att personen har 
fötterna mot öst

Bosse 281. Mot solen

Bengt 282. Ja så att när

Bosse 283. Så att den kan se Visar synriktning med 
händerna

Bengt 284. Så att om den skulle ställa sig upp om den skulle resa sig upp skulle den bländas å 
ramla ner igen

Beata 285. ((skrattar))

Bengt 286. ((skrattar)) *ne ja skoja ne ja skoja*

Beata 287. *slå huvet i*

Bosse 288. ((vrålskrattar))

Beata 289. Och dö typ. Man kommer ju inte därifrån [levande

Detta händer ofta i samtalet – men trots deras skämt så lämnar de sällan helt diskussionsämnet de är 
ålagda att ha. I likhet med de andra grupperna redovisar de sina erfarenheter en i taget men griper 
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hela tiden in i varandras yttranden med kommentarer och frågor. Denna grupp använder begreppet 
symbol frekvent och tar vid enstaka tillfällen upp musik och arkitektur (enbart Beata), men då utan 
att relatera det till dess funktion som symbol eller betydelse. Det är oklart vilken innebörd de lägger 
i begreppet reflektera, vilket märks i detta exempel:

Bosse 209. [Ja de e lite symboler i Dragkrokas kyrka rå som vi kan reflektera på tillsammans

Bengt 210. ((skrattar)) *aldri vart i Dragkroka* Ironisk

Beata 211. ((skrattar)) *Asså men ja har också vart i Dom Dragkrokas kyrka*

Bosse 212. JAha [(ohb)]

Beata 213. [Så du kan ju reflektera] för mig också. Men asså va va tänkte du främst på där? Lutar sig fram mot Bosse

Samtalet fortsätter med att de pratar om korset och vad det kan stå för. Kanske ser eleverna denna 
diskussion som att reflektera. Bengt använder begreppet huvudsyfte vid två tillfällen, i yttrande 98 
och 111. Beata har sin färdig skrivna rapport med sig till samtalet och tittar i den emellanåt. Ingen 
av pojkarna frågar henne om tips på vad hon skrivit eller hur hon tänkt. Det hon säger om sin 
rapport är att den är bra och fyra sidor lång. Ingen antecknar något under samtalet.

Observation i sal C

I sal C äger det längsta samtalet rum, 27 minuter, och det är flest deltagare, sex stycken. Tre är 
mycket aktiva (Carina, Cecilia, Calle), två är mindre aktiva (Christer, Curt) och en deltar inte i sam-
talet med mer än en mening (Clara). Antalet yttranden är 431, vilket är färre än i sal B trots att sam-
talstiden var längre. Detta beror på att deltagarna i sal C hade längre yttranden. När de berättade om 
sina besök är det 24 yttranden som är längre än 50 ord. Deltagarna får prata till punkt i betydligt 
större utsträckning än grupp A och B. Mest talutrymme har Cecilia, som gjort två besök. Hon an-
vänder de vetenskapliga begreppen och relaterar dem till konkreta observationer:

Cecilia 42. JAHA å grejen e att de e kyrkan e ju inte anpassad efter eh liksom ökenmässan, 
eftersom den inte e byggd för de, de e ju inte originalsyftet, så de va typ en källare 
fast de va en källare me gigantiska pelare med guldkupoler å ah. Men de hade väldit 
väldit mycke ikoner för de har man inom den kopp koptiska traditionen så de va 
massa ikonbilder me massa ljus runtomkring å (ohb) fick tända ljus under Marias 
ikon å liksom så där så de var väldit speciellt de va en så där vördnad för personerna 
på bilderna. (.) eh och de här me typ musik man hela tiden. Asså de va prästen 
sjöng på munkvis typ liksom inget sas, utan allting sjöngs allså allt i två timmar 
sjöngs allt. Prästen sjunger nåt å så står de i häftet församlingen svarar så sjunger 
man svar så de va liksom så hela hel tiden. Eh: men sen så la ja till en punkt som 
heter liturgisk symbolik för att hela samlinge e så speciell man kan inte bara bedöma 
de här med lokalen (.) för de gör på sitt speciella sätt. Me rökelser, man går runt å 
svingar i lokalen å så där. Å de e de nåt som heter så här ett rökelsekar som är ett 
klot såhära eh: vas ska säja här nu(.) va re va som e asså själva rökelsekaret har en 
stor symbolisk betydelse de e format de e delat i två å så e de runt som ett klot 
under de symboliserar jungfru maria som bär jesus i sitt liv karets undre eh och övre 
del symboliserar jorden möts 

Gestikulerar 
beskrivande 
med armar och 
händer

Gestikulerar 
svingande.

Tittar i sina 
papper, läser 
delvis innantill

De andra i gruppen vänder sig till henne med frågor, som i analysexemplet i metodkapitlet, yttrande 
88-94 i sal C. Det är mycket frågor till varandras berättelser som följs upp och utvecklas:
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Cecilia 231. Över bibeln över nattvardsbröde å de pussade på vinet så här Visar puss och gör pussljud

Calle 232. De låter nästa katol katolskt? Gäspar

Cecilia 233. Ja men de va väldit väldit likt tycker ja

Calle 234. Ja

Cecilia 235. Eftersom de kändes som ett kloster också så vare väldit så här katolskt

Calle 236. ja

Flera i gruppen tar upp begreppet reflektion, som t. ex. Carina, som avslutar berättelsen om sitt 
besök i synagogan så här:

Carina 147. Ja för de va en tjej från USA så här ja tror hon bara prata engelska också såhär 
hon bärde domhära kipan också som männen har så här för att dom gör det typ i USA 
det är tradition att kvinnorna har det också. Så de va lite intressant att hon satte på sig 
dom här remmarna å de också. (2) Nee jaa. Ne men egna reflektioner ja hade de va väl 
att (.) ja tyckte de va jättefantastiskt ja tyckte de va riktit coolt faktiskt. Tyckte om de 
här budskapet att de va sån glädje ibland församlingen så här å dom öppna verklien upp 
sej å ville att man skulle prata å sen så fika. Ja tyckte de va intressant (.) ja tyckte de 
va rolit faktist. (4)

Visar 
remmar som 
verkar ha sin 
plats runt 
armar/hand-
leder.

Cecilia och Carina har med sina skriftliga rapporter som hon ibland läser ur som stöd. Ingen för 
anteckningar. I samtalet ingår inga diskussioner om hur de ska skriva sina rapporter, vad de väljer 
att ta upp eller liknande. Här är stället där de utförligast diskuterar den skriftliga rapporten:

Carina 209. Jaa: (3) hare gått bra me uppgiften då?

Calle 210. Ja

Cecilia 211 Kikar i sin kalender

Christer 212. Ja

Carina 213. Ja ska läsa igenom de hemma innan ja skickar in de ida.

Cecilia 214. Va vill dom att vi ska prata om nu då? Tittar i sin anteckningar

Carina 215. Nå viktit Lite ironiskt

Calle 216. Käka godis

Cecilia 217. Finns de inge mer ni kan berätta om era grejer?

Läraren är närvarande i klassrummet en kort stund, mellan yttrande 132 och 148, men deltar inte i 
samtalet. Hans närvaro verkar inte påverka elevkommunikationen på ett uppenbart sätt.

Vilka mönster av feedback kan identifieras i 
kommunikationen?

Hattie och Timperleys kategorier är den uppgiftsorienterade, den processorienterade, den meta-
kognitiva och den personliga. All feedback som går att koda inom modellens fyra nivåer under de 
nära 70 minuterna film är fyra tillfällen i sal A, fem tillfällen i sal B och fem tillfällen i sal C, totalt 
fjorton gånger. Inga exempel på feedback på en metakognitiv nivå syns i kommunikationen, inte 
heller på den personliga nivån. Nedan visas typiska exempel på de situationer där feedback inom 
modellen förekommer.
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Feedback på uppgiftsnivå i kommunikationen

Feedback på uppgiftsnivå är den vanligaste formen, med sammanlagt tolv tillfällen. Ett tillfälle sker 
i sal C där Cecilia berättat om sitt besök på en s. k. ökenmässa i kristen regi. Calle frågar om den är 
katolsk och får till svar att den är koptisk. Svaret inkluderar en uppräkning av kristendomens fyra 
grenar. Denna form av feedback kan med vissa förbehåll kodas inom Hattie och Timperleys modell. 
Orsaken till tveksamheten är dess relevans för lärandemålet. Att känna till kristendomens fyra 
grenar ingår i religion B, men är inte nödvändigtvis relevant för Calle när han ska slutföra den 
skriftliga rapporten om rit och symbol. Men om det är feedback, så återfinns den på uppgiftsnivån, 
då innehållet ligger på en vetenskaplig nivå snarare än vardaglig. Generalisering krävs för att 
koppla kristendomens fyra grenar till den större helheten. Samtidigt är det inte de vetenskapliga 
begrepp som efterfrågas explicit i arbetsuppgiftens och kursplanens kriterier (se analys av arbets-
uppgiften ovan), så användningen av den feedback han får är begränsad till detta område i 
religionskursen.

I båda sal B och C har deltagare varit i synagogan, vid samma tillfälle. I båda grupper uppstår det 
frågor kring det antal judar som krävs för att man ska få läsa ur torarullarna, i sal B yttrande 74-81, 
i sal C 141-147. Kvaliteten på den feedbacken följer exemplen ovan – det handlar om vetenskapliga 
begrepp, men på den svagare skalan. Här är ett annat exempel:

Carina 95. Nåt som va fint i kyrkan tyckte ja va att de ha ju jättehögt tak såhär[ Visar spetsigt högt tak med 
händerna

Calle 96. [Ja just de[

Carina 97. [Sen så har dom har målat blått däruppe som att de typ va himlen[ Gör citattecken runt himlen med 
fingrarna

Calle 98. [De kan de va]

Carina 99. [å så här] fönstret så de föll in så här ljuset. För ljuset ska väl typ 
symbolisera guds närvaro

Cecilia 100. M

Feedbacken här ovan kodas inom modellen då Calle bekräftar (96) Carinas yttrande om kyrkans tak 
(95) och Cecilia likaså (100) när Carina tvekar kring ljusets symbolfunktion (99). Carina har fått 
stöd på vägen till lärandemålet genom att ha stämt av med övriga om sina tankar kring symbolerna 
hon erfarit. Denna feedback på uppgiftsnivå håller hög kvalitet genom att den handlar om ett av de 
mer överordnade vetenskapliga begreppen inom arbetsområdet; symbol. 

Ett annat exempel sker i sal A. Anders berättar om sitt besök på en morgonbön, men blir avbruten 
av Axel som undrar om sammankomstens huvudsyfte:

Axel 41. Men va e huvusyftet Vänder sig om tittar mot 
instruktionen på tavlan

Anders 42. Eh men de sa ja ju e va ju morronbönen huvvesyftet va morronbön. Eh ja[ Gestikulerar med händer och armar

Axel 43. Troru de?

Anna 44. Huvvesyftet [va] att man [skulle] be tillsamman

Anders 45. [ja] [okej] men ljuset
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Axel försöker styra samtalets innehåll mot instruktionen de fått. Axel är osäker på vad han hört 
Anders säga och har tveksamheter till huruvida Anders uppfattning är korrekt, en tveksamhet han 
uttrycker genom att upprepa sin fråga i både yttrande 41 och 43. Anders vidhåller sin uppfattning 
och får medhåll av Anna. Efter detta går samtalet vidare till att fokusera på vad som hände under 
morgonbönen. Axels fråga rör huvudsyftet, vilket är ett av de vetenskapliga begreppen de ska 
använda i rapporten. Axel ber om ytterligare koppling mellan den spontana vardagliga nivån och 
den vetenskapliga. Orsaken till att detta inte kodas som feedback på processnivå är det fokus Axel 
har på den aktuella uppgiften i religion och specifikt just denna morgonbön. Hade han istället med 
sin fråga initierat och drivit en diskussion om huvudsyfte på ett mer generellt plan, så hade den 
bedömning han fått varit av mer processnivåkaraktär. 

Feedback på processnivå i kommunikationen

På den processorienterade nivån återfinns två exempel, varav det ena är ett tveksamt fall från sal B. 
Den tveksamma sekvensen är hämtad från slutet av samtalet och börjar med att läraren Lennart 
ropar från andra sidan klassrummet till gruppen som filmas.

Lennart 454. E ni klara? Ropar från andra gruppen han pratat med

Bengt 455. Nä. Vi ha gjort dom två första å sen trean

Bosse 456. Vi e inne på refle egna reflektioner

Beata 457. Vi är ju inne på reflektioner nu

Bengt 458. Ha a de va trean?

Bosse 459. Ja de e de vi har pratat om 

Bengt 460. Ja de e de vi prat om ja (.) Då e ja me

Bosse 461. ((skrattar))

Bengt 462. Trodde vi va inne på symbolerna fortfarande

Beata 463. Vi har kommi längre än Bengt tror Till läraren som inte hört samtalet eleverna emellan

Det som händer i denna sekvens är att gruppen funderar på om de är klara, efter uppmaning från 
läraren. Läraren är i andra änden av klassrummet och hör inte detta samtal. Då uppkommer frågan 
vad i instruktionen de gjort. Bengt är oklar huruvida de diskuterar symboler eller delger egna re-
flektioner, men blir upplyst av Bosse och Beata om att det är reflektera de ägnat sig åt senaste 
stunden. I den bästa av världar kan man som observatör notera att Bengt säger sig ha förstått (”då e 
ja me”) något om begreppet reflektion och relaterar det till den kommunikation som just skett. Men 
med tanke på vad gruppen samtal om innan så är det tveksamt att tro det, för de senaste 50 yttran-
dena handlar om fotbollspelares sätt att göra korstecken och hur det går för Barcelona. Om detta 
inte framgått på filmen, hade denna kommunikation förefallit ge uttryck för feedback på process-
nivå. Försök till appropriering av begreppet reflektion och symbol är till nytta i en lärpraktik utöver 
den arbetsuppgift klassen arbetar med för tillfället. Det andra av de två andra exemplen på feedback 
på processnivå finns som exempel i metodkapitlet och är från sal C, yttrande 88-94. 

Feedback på spontan-vardaglig begreppsnivå i kommunikationen

Som angivet i beskrivningen av materialet ovan, råder stort intresse för varandra, samtalet och de 
besökta religiösa rummen. Eleverna frågar ofta varandra saker, ber om förtydliganden – men på 
detaljnivåer, som inte är nära relaterade till lärandemålet. Den vanligaste formen av feedback i 
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samtalen är på den spontana-vardagliga begreppsnivån. Det sker fjorton gånger i sal A, sex gånger i 
sal B och tolv i sal C, sammanlagt 32. Detta ska jämföras med de förekomster av feedback som går 
att koda inom Hattie och Timperleys modell, vilket är fjorton stycken. Som angivit ovan så är den 
vardagliga begreppsnivån viktig för utvecklingen av vetenskapliga begrepp – så länge de följer och 
knyts till varandra. Men detta sker inte, för feedbacken eleverna ger varandra lämnar inte den 
spontana-vardagliga begreppsnivån. Här är en sekvens från sal B där de noggrant diskuterar sång-
insatsen på gudstjänsten både Beata och Bengt besökt:

Bosse 149. Men vadå vem [vare som sjöng? Vare nån] randomtjej elle?

Bengt 150. [Tycke inte du?] Vänder sig till Beata

Beata 151. Jo jojojo

Bengt 152. Ja men de va nån som sjöng

Beata 153. Men de va ingen sån där som komme ifrån gatan

Bosse 154. Nejnej. Men hon va inge präst elle nå sånt[

Bengt 155. [Nej]nejnej men hon [jobba väl

Beata 156. [Hon lä ju va nån församlingsmedlem

Bosse 157. Jaha:

Beata 158. Elle bara kanske hade samhällstjänst i *kyrkan*

Bengt 159. ((skrattar))

Beata 160. Va vet ja?(2) ja ne men de va väl de om de

Här ser vi mycket frågor och ett stort intresse av att dela upplevelser – men på en konkret vardaglig 
begreppsnivå, som i mycket låg grad leder mot lärandemålen. Ett annat exempel finns i sal C:

Christer 185. Va vare fö typ av youtubeklipp de va rå? Vare så här roliga elle vare mer (.) seriösa?

Cecilia 186. Ja ne han visade reklamklipp asså liknande som de vi gjorde på svenskan för å visa att saker 
påverkar oss åsså pratade han om påverkan eh. De va jätteintressant faktiskt för då tog han upp de hära 
sånhära reklamknep å sånt

Här frågar Christer Cecilia om vilka youtubeklipp pingstpastorn visade – men frågan anknyter inte 
till att få veta hur det relaterar till arbetsuppgiften i religion. Den feedback och påföljande yttranden 
han bemöts med stillar nyfikenhet, men hjälper honom inte att appropriera de vetenskapliga 
begreppen som är lärandemålen.

Sammanfattning av mönstren av feedback i kommunikationen

Hattie och Timperley (2007) har urskiljt de fyra nivåerna av feedback, den uppgiftsorienterade, den 
processorienterade, den metakognitiva och den personliga, i syfte att kunna se hur effektiv feed-
backen är. Den minst effektiva är den personliga, eftersom att den inte besvarar hur eleven ska 
handla för att lyckas bättre. Mest effektiv är den processorienterade och den metakognitiva, efter-
som de har störst förutsättning att generera kunskaper och färdigheter som eleven kan applicera på 
andra områden. Den uppgiftsorienterade har förutsättningar att vara effektiv i hög grad, men det är 
avhängigt om eleven kan använda den feedback den får i den aktuella uppgiften och använda den i 
andra sammanhang. Hattie och Timperley konstaterar att så tyvärr sällan sker i det undersöknings-
material de baserar sin modell på. Detta betyder att även i denna undersökning håller den feedback 
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som kommuniceras eleverna emellan låg kvalitet. Feedbacken är inte av den sorten att den kan 
hjälpa eleverna att lösa liknande arbetsuppgifter i framtiden, utan är främst stöd att använda i den 
aktuella situationen. Det tveksamt om den är användbar ens till den skriftliga rapporten. Hattie och 
Timperley varnar för, utifrån den forskning på området de studerat, att enbart formativt bedöma på 
den uppgiftsorienterade nivån. Den sortens feedback uppmuntrar främst elever att fokusera på nå 
det närmaste målet och inte på att utveckla strategier för att nå dit. De menar vidare att det kan leda 
till elevstrategier som trial-and-error vilket leder till att eleverna inte utvecklar förståelse mellan 
arbetsuppgift, feedback och lärande – vilket är målet med feedback (Hattie & Timperley, 2007, s. 
91). En sammanställning av de arbetsuppgiftsspecifika begreppen visar att de används ca 30 gånger 
per grupp under samtalet. Huruvida det är ofta eller inte besvarar inte undersökningen, men siffran 
30 går att relatera till att varje grupp har i genomsnitt fyra förekomster av feedback på uppgiftsnivå. 
De flesta gånger då arbetsuppgiftens vetenskapliga begrepp används sker ingen feedback. De 
möjligheterna till lärande feedback kan ge, tas tillvara i låg grad i kommunikationen .

Den tillagda nivån, utöver de fyra i Hattie och Timperleys modell, visar att eleverna ger feedback 
på varandras berättelser i stor utsträckning. Det råder en stort intresse för varandras upplevelser i de 
religiösa rummen och strävan efter intersubjektivitet är hög. Men intresset ligger på en begreppslig 
nivå som inte är ändamålsenlig, då lärandemålet är på den abstrakta vetenskapliga begreppsnivån. 
Detta är konstant förekommande i alla tre grupperna, d. v. s. att kommunikationsmönstren avseende 
detta är mycket lika. Man skulle kunna anta att någon av grupperna fokuserade på arbetsuppgiftens 
begrepp, men så sker inte. Det verkar av kommunikationsmönstren att döma råda konsensus i 
klassen kring vad som ska avhandlas under samtalen och på vilken nivå, d. v. s. samtalets talgenre. 
Den etablerade talgenren är tyvärr inte den mest ändamålsenliga för lärande.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mönstren av feedback i den undersökta kommuni-
kationen håller låg kvalitet. Det är tveksamt om den feedback de ger varandra kan hjälpa dem att 
slutföra den skriftliga rapporten på ett bättre sätt, än om de inte hade deltagit i dessa samtal. 

Vilka mönster av intersubjektivitet och alteritet 
kan identifieras i kommunikationen?

Rörelse mot intersubjektivitet

I transkriptionen av samtalen dominerar intersubjektiviteten. Först och främst bidrar alla deltagare 
med många ”m” och ” ja precis” genomgående i alla tre gruppsamtal. De frågor de ställer är för-
djupande inom det rådande samtalsämnet vilket snarare bevarar intersubjektivitet genom att sam-
talet fortsätter på den inslagna vägen, istället för att frågorna ifrågasätter det som sagts och därmed 
bidrar till nya perspektiv. Exemplen på detta är många. Här är ett från sal C, där Calle och Curt 
berättar om sitt besök i Dragkroka kyrka. 

Calle 7777. Å sen så vahetere (1) eh: fick man typ be å sådär tisammans (ohb) de va jätteenkelt en 
vanli andakt. Å sen va re i Dragkroka kyrka som e ju väldit ny den e ju från 1992 byggdes den 
tror ja

Curt 7878. Ja

Carina 7979. M

Calle 8080. Och öh: så den har inte så här dom historiska kyrkliga symbolerna men den har ju vissa Visar med händerna
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såna här jesus på korset de e ju en typisk sak man allti ser i kyrkerna å sen typ Maria som 
höll jesusbarnet tro ja

Carina 8181. M

Calle 8282. På nån bild

Curt 8383. M

Calle 8484. Å sen har dom ju såhär la ni märke till att de va guldstenar Visar med händerna

Curt 8585. M

Calle 8686. Vissa murstenar va i guld också såhär bakom podierna så här men eh: asså egentligen 
kanske inte de va den bästa såhär saken å gå på för de va inte direkt så där[

Carina 8787. [den gav inte så mycket [ohb]

Calle 8888. Ne [(ohb)]de va inte så där jätte: Nä som en gudstjänst hade no vart bättre å gå på än en 
andakt (2) eh: Va e de mer man ska göra?

Riktar frågan till Cecilia

Både Calle och Curt är eniga om vad de sett och de och Carina bekräftar varandra med ”m” och 
”ja”. Inga frågor kommer för att fråga hur de tänkt eller hur de tolkar det de sett, vilket hade kunnat 
föra in nya perspektiv. Istället är de rörande överens om att besöket inte gav så mycket. Många 
exempel på intersubjektivitet av det här slaget finns i transkriptionen. 

Rörelse från intersubjektivitet

I grupp B finns sekvenser där samtalet rör sig från intersubjektivitet, men då är det när deltagarna 
retas med varandra och det gäller sällan innehållet i religionsuppgiften. Här är ett exempel, som i 
inledningen har fokus på religionsuppgiftens vetenskapliga begrepp, men som sedan slirar iväg till 
att handla om något annat. Nedan är ett exempel på det:

Beata 313. [Vafför ser] alla kors likadana ut liksom?

Bosse 314.För att de e dom de symbolérar [symbol symbolis]

Bengt 315. [alla] ser inte likadana ut

Bosse 316. Ne de e ju iåförsej sant vissa e ju utan (.) jesus

Beata 317. Men de va ju du som sa ((skrattar))

Bosse 318. Å andra e me med jesus å andra e me en annan jesus 
((skrattar lite))

Beata 319. Å andra e me en till jesus

Bosse 320. ja. En svart jesus en zigenarjesus

Beata 321. Påstår du att jesus va vit eller va e re ru menar? Vänder sig till deltagarna i gruppen som inte 
blir filmad, men som sitter i samma rum.

Bosse 322. Eru rasist eller?

Diskussionen återkommer inte till korsens utseenden under resten av samtalet. De gånger det sker 
en rörelse från intersubjektivitet i transkriptionen, så är sällan något av de vetenskapliga begreppen, 
som lärandemålet är att de ska appropriera, som är i fokus. Så fort frågor eller oklarheter kring de 
vetenskapliga begreppen är i antågande (alteritet) i dialogerna, så pendlar dialogen snabbt åter till 
intersubjektivitet. Antingen genom att konsensus skapas, eller genom att ämnet snabbt lämnas eller 
som ovan, att ämnet skämtas bort.

Vid flera tillfällen i transkriptionen så uttrycker deltagarna tveksamhet eller ställer direkta frågor 
om innehållet, men utan att få feedback av övriga, på samma sätt som sker i exemplet ovan i 
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yttrande 313 och 315. Detta sker en gång i sal A, sex gånger i sal B och två gånger (varav den ena 
är tveksam) i sal C, sammanlagt åtta gånger. Innehållet deltagarna uttrycker tveksamhet över kan då 
vara både detaljer i berättelserna om besöket hos den religiösa samlingen, d. v. s. på den spontana-
vardagliga nivån, eller om hur de ska framställa berättelsen och använda de vetenskapliga be-
greppen. Vid dessa situationer så ges det i samtalet en öppning för alteritet, därför att någon kan ta 
tillfället i akt att införa ett nytt perspektiv eller starta en diskussion, men så sker inte. 

Sammanfattning av mönstren av intersubjektivitet och alteritet i kommunikationen

Sammanfattningsvis så domineras kommunikationen av intersubjektivitet och det yttrar sig både 
innehållsmässigt, genom att deltagarna håller sig strikt till ämnet och sättet ämnet uppfattas, och en 
stor majoritet av deltagarna är mycket stödjande genom att fylla i med instämmande ”m”, ”ja” och 
”precis”. De frågor som ställs är inte av utmanande karaktär, utan fördjupande om detaljer. De 
gånger frågor som kan tolkas utmanande ställs och en rörelse från intersubjektivitet sker, så 
besvaras de på ett sätt som tonar ner motsättningar och kommunikationen övergår snabbt till att 
domineras av intersubjektivitet. De gånger i kommunikationen som rörelsen går från intersub-
jektivitet är samtalet ofta inne på andra områden än det eleverna är ålagda att diskutera utifrån 
religionsuppgiften. Detta skapar begränsningar för lärande i kommunikationen.
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Kapitel 6 Diskussion 
Denna uppsats syfte var att beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärandesituation, för 
att försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår. Bakgrunden till 
intresset är bl.a. läroplanens formuleringar om elevers ansvarstagande kring det egna lärandets 
utveckling (Lpf 94) och de förändrade kommunikationsmönstren i svenska klassrum (Sahlström, 
2008; Carlgren m. fl., 2006, Granström i Selander, 2003). Dessa förändringar i klassrummet innebär 
att mer lektionstid läggs på elevers egna arbete – individuellt, i par eller i grupp – medan plenar-
undervisning minskar. Samtidigt som eleverna är mer lämnade åt sig själva under lärandeprocessen 
i klassrummet1, ska deras förmåga till självvärdering och självstyrning öka, vilket också är ett mål i 
läroplanen (Lpf94, 1994). Elevers nytta av varandra i dessa sammanhang, genom att ge varandra 
feedback, vara samtalspartners och mer kompetenta, är viktig. Efter att ha undersökt elevkom-
munikation utan lärarintervention uppkommer dock frågan i vilken mån de är rustade att ta det 
ansvaret. 

Slutsatser om hur kommunikationens 
möjligheter och begränsningar kan förstås 
utifrån sociokulturellt perspektiv

Begreppsutveckling, intersubjektivitet/alteritet, kommunikativa stöttor och den närmaste 
utvecklingszonen

Som beskrivs i teorikapitlet, så är intersubjektivitet en grundläggande förutsättning för att kommun-
ikativa stöttor ska kunna användas. I kommunikationen syns många initiativ till att förstå varandra, 
vilket resulterar i hög grad av intersubjektivitet. Samtidigt som intersubjektivitet är en förutsättning 
för samtal där parter förstår varandra och en förutsättning för att den närmaste utvecklingszonen ska 
kunna urskiljas och därigenom möjliggöra kommunikativa stöttor, så kan alltför hög grad av inter-
subjektivitet ha en hämmande verkan på kommunikationen. 

Den undersökta kommunikationens yttranden domineras av spontan-vardagliga begrepp och brist 
på alteritet. Detta är inte överraskande, om man jämför med t. ex. Hägerfelths (2004) och 
Malmbjers (2007) avhandlingar. Hägerfelths undersökta elever använder inte vetenskapliga be-
grepp i den utsträckning de skulle behöva. Hennes forskningsresultat visar också de att eleverna har 
svårigheter att knyta samman de vardagliga begreppen med de vetenskapliga. I Malmbjers under-
sökta samtal med lärarstudenter strävar deltagarna efter konsensus, anlägger oftast ett informellt 
perspektiv på uppgiften och det informella samtalet dominerar. Detta överensstämmer med sam-
talen i uppsatsens undersökning. Malmbjers slutsats är att gruppdiskussionerna måste ha ett mer 
utforskande angreppssätt och deltagarna tydligare bör driva samtalet mot att finna kritiska punkter 
att diskutera och för att de ska fungera som lärandesituation, vilket går att se som ett ökat behov av 

1Att säga att övervakningen av elever minskat är drastiskt och inte underbyggt. Man kan också se det 
som att kontrollen av elever ökat genom t. ex. loggböcker och digitala lärplattformar. 

58



alteritet även i Malmbjers undersökta samtal. Samma slutsats drar Barnes och Todd (1995). De 
mest lärande samtalen är utforskande, i betydelsen att det som sägs är öppet för modifikation och att 
förändra meningen i. I uppsatsens undersökta samtal dominerar intersubjektiviteten på ett sätt som 
är kontraproduktivt för lärande.

Björklund Boistrup har undersökt bedömning i klassrummet i sin avhandling(2010). Hon visar på 
fyra förekommande bedömningsdiskurser i hennes undersökta klassrum. Jag har förvisso undersökt 
elevkommunikation utan lärarintervention, men det är intressant att se att de kännetecken hon 
presenterar för den diskurs som ger lägst kvalitet på feedback, stämmer väl in på mina undersökta 
samtal. Feedbacken rör endast uppgiftsnivå och kommunikationen kännetecknas av korta yttranden. 

En delvis annorlunda kommunikation har Leijon (2010) utgått från i sin undersökning av lärar-
studenters mediereception, som bl. a. sker i grupp. Hon ser tecken på lärande i de återkommande 
samtalsliknande situationer hon undersökt. Att jämföra hennes resultat med Hägerfelths, 
Malmbjers, Barnes och Todd eller denna undersökning är dock inte rättvisande, då hon utgår från 
delvis andra premisser, då hon undersöker mediereception snarare än elevsamtal. I hennes under-
sökta kommunikation flyter samtalet, argumentation sker – och allt är relaterat till uppgiften stud-
enterna arbetar med. En skillnad mellan hennes kommunikation och den i uppsatsen undersökta är 
mönstren av intersubjektivitet och alteritet (Leijon, 2010, s. 147-159). I Leijons material rör sig 
samtalet mellan intersubjektivitet och alteritet, medan uppsatsens undersökta kommunikation starkt 
präglas av intersubjektivitet. Studenterna i Leijons undersökning använder också de redskap/ 
resurser som erbjuds på ett varierande sätt. 

Liljesands avhandling intresserar sig för diskussioner i ämnet religion på gymnasiet, men hans 
studieobjekt är lärarledda diskussioner i helklass. Han använder sig av begreppen konvergens och 
divergens för att beskriva mönstren i diskussionerna, vilket är om inte synonyma, så likartade be-
grepp som intersubjektivitet och alteritet som används i uppsatsens undersökning. Diskussionerna i 
klassrummet är divergenta, d. v. s. många olika uppfattningar släpps fram. Det är också i denna 
divergens, i elevernas möten med andras uppfattningar, som lärandet sker enligt Liljesand. Där 
finns en stor skillnad mot min undersökta kommunikation, där alteritet/divergens lyser med sin 
frånvaro. 

Brist på alteritet resulterar i att samtal avstannar därför att inga nya perspektiv eller uppfattningar 
tillförs (Rommetveit, 1979). Detta sker i den undersökta kommunikationen och framförallt saknas 
pendling mot alteritet i yttranden gällande de vetenskapliga begreppen. Säljö (2005b) menar att 
skolan främst ger förutsättningar för och efterfrågar bemästrande snarare än appropriation. Detta 
beror på att kommunikationskulturen i skollärande ofta är abstrakt och distanserad från de sociala 
praktiker där kunskap och av den sort skolan efterfrågar används. Det är rimligt att anta att de be-
grepp eleverna är ålagda att använda i uppgiften är långt från deras eget språkbruk, så när eleverna 
själva får styra så väljer de att samtala inom de talgenrer de vardagligen är vana vid. Om det rått 
högre grad av alteritet på den vetenskapliga begreppsnivån så hade deltagarna behövt formulera sig 
med hjälp av de vetenskapliga begreppen för att förklara sina olika ståndpunkter. Denna förhand-
ling om mening hade kunnat vara en väg att bemästra och appropriera begreppen (Linell, 2005, s. 
108), för genom att uttrycka tankar muntligt innehållande de vetenskapliga begreppen, så hade 
eleverna förberetts på att använda dem skriftligt. Det är slående hur ofta samtalet snabbt rör sig 
tillbaka mot intersubjektivitet, när alteritet kring de vetenskapliga begreppen är i antågande då 
någon av deltagarna refererar eller visar tveksamhet kring till ett av vetenskapliga begreppen. 
Kommunikationen ger därför varken tillfällen att utveckla bemästrande/appropriation genom att 
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använda de vetenskapliga begreppen, och därför heller inte möjlighet för deltagarna att urskilja 
varandras närmaste utvecklingszoner och agera den mer kompetente för varandra, för det är just där 
som feedbacken kan ske. Det är rimligt att tro att samtalen sällan ligger inom den närmaste 
utvecklingszonen, utan snarare i den komfortabla zonen där allt redan är känt och inga utmaningar 
finns. Detta resultat är intressant att jämföra med Leijons (2010) och Liljesands (2002), där den 
undersökta kommunikationen präglas av intersubjektivitet/divergens, och där författarna också drar 
slutsatsen att de kan se tecken på lärande och lärprocesser. I Malmbjers undersökning å andra sidan 
så strävar samtalsdeltagarna efter konsensus, och Malmbjer konstaterar också att samtalet inte leder 
till lärande i någon större utsträckning. Att undersöka varför kommunikationen ser ut som den gör 
ärt inte uppsatsens syfte. Men Black och Wiliam(2009) refererar Boekarts och Corno närde 
diskuterar självreglerande lärande, SRL. Målet är att eleven själv ska styra sitt beteende mot ett 
lärandemål, men det konstateras att andra mål ofta konkurrerar. Störst konkurrens ger välmående-
målet. Att anta att hög grad av alteritet kan uppfattas som obekvämt i och med risken för konflikter 
och ifrågasättanden, och därmed hota välmåendet, är inte att spekulera alltför vilt.Slutsatsen kan 
dras att ett visst mått av alteritet är av stor vikt i kommunikation vars syfte är att utveckla lärande.

Redskapens användning

Redskap är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Det främsta redskapet i den undersökta 
kontexten är det som diskuteras i stycket ovan, d. v. s. språket, speciellt i form av begrepps-
användning, men även skrift och inskriptioner. Eleverna använder inte språket som det tanke-
redskap de skulle kunna, för att utveckla de förmågor som efterfrågas i arbetsuppgiften och kurs-
planen. Språket är både mål och medel, eftersom språket och de vetenskapliga begreppen är vad de 
ska använda i den skriftliga rapporten som ska betygsättas. Säljö (2005a, 2005b) menar att insti-
tutionella lärmiljöer, som skolan, möjliggör och efterfrågar bemästrande i stor utsträckning snarare 
än appropriation, då kommunikationskulturen är abstrakt, formell och ofta distanserad ifrån de 
sociala praktiker där kunskap och av den sort skolan vill utveckla lärande kring används. Det är 
mycket möjligt att detta är vad som sker i den undersökta kommunikationen. De vetenskapliga 
begrepp eleverna anmodas använda är för långt ifrån de sociala praktiker de observerar i de 
religiösa rummen och som de visar stort intresse för. 

De två problematiska faktorer som verkar begränsande för kommunikationens lärandekvalitet är 
brist på alteritet och brist på användning av vetenskapliga begrepp. Dessa undersöks var för sig, 
men kan också ses som två delar av vetenskapligt språk. I en vetenskaplig talgenre är användning 
av vetenskapliga begrepp i syfte att argumentera grundläggande. För att kunna argumentera krävs 
att ett samtal har en rörelse mot alteritet, för utan olika ståndpunkter blir argumentation givetvis 
överflödig. I samtal av detta slag hade feedback haft en funktion att fylla, men knappast i de dia-
loger eleverna för under lektionen vid inspelningstillfället. När eleverna själva i opresenterat tal 
(Barnes & Todd, 1995) får välja talgenre (Bakhtin, 1986, 95ff), överväger det spontan-vardagliga 
starkt på bekostnad av en mer vetenskaplig talgenre. Att kunna appropriera institutionella begrepp 
och -system kräver att de återfinns i en kontext eleven är förtrogen med, annars blir inte de veten-
skapliga begreppen de språkliga tankeredskap de behöver vara för att bidra till lärande. Att elev-
erna, när de får ansvaret, lägger samtalet i en annan talgenre än den önskade kan vara ett tecken på 
att de saknar förtrogenhet med den symboliska sidan av religiösa samlingar och kyrkorum och 
därför väljer att främst betrakta vad de ser ur ett konkret perspektiv. Liljesand påpekar att samtliga 
lärare var direkt införstådda med vad en lärarledd diskussion var, när han frågade runt efter lärare 
som ville medverka i undersökningen med sina klasser (2002, s. 54). Helklassdiskussion som tal-
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genre (Bakhtin, 1981, 1986) kan antas vara mer känd och begriplig för deltagande elever än de 
elevgruppsamtal utan lärarinblandning som denna uppsats undersöker. Det är möjligt att eleverna i 
min empiri inte diskuterar därför att de inte inser att de svar de skrivit eller ska skriva i sina rappor-
ter inte är av karaktären rätt/fel, utan att läraren efterfrågar resonerande svar. Detta går dock inte att 
besvara utifrån den undersökta kommunikationen, utan är att se som spekulationer. Bakhtin har 
kopplats till det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 1996, 2003), och sett från den synvinkeln 
uppstår frågan om eleverna socialiserats in i en mer vetenskaplig talgenre. De slutsatser som kan 
dras av kommunikationen är att deltagarna inte verkar ha etablerat en funktionell talgenre där målet 
är att lära.

Att ge och använda feedback är också att betrakta som ett verktyg. I likhet med andra verktyg så 
behöver användare lära sig att använda verktyget feedback. van den Berg, I., Admiraal, W., och 
Pilot, A. (2006) har undersökt hur feedback mellan studenter fungerat i en skrivprocess och hur 
undervisning bör designas för att ge bästa förutsättningar för detta. Deras resultat visar att studen-
terna behövde lära sig och vänjas vid arbetssättet för att feedbacken de gav varandra skulle vara av 
hög kvalitet och inte bara värdeomdömen. För att feedback på processnivå ska kunna ges, så måste 
momentets arbetsprocess och avvägningarna bakom vara synliggjorda, menar de. Så verkar inte 
fallet i mitt undersökta material, så att hoppas på att eleverna ska kunna ge varandra feedback på 
processnivå utifrån de förutsättningar de givits är att ställa mycket höga krav. 

Den slutliga skriftliga rapporten och arbetsuppgiftens instruktion är också de att betrakta som 
redskap, nämligen som inskriptioner. Säljö (2005b) skriver att inskriptioner påverkar individers sätt 
att tänka, eftersom de både är samlad kunskap och samtidigt ett redskap för att nå kunskap. Instruk-
tionen kan liknas vid en karta som eleverna kan läsa för att leta sig fram till målet. Frågan är hur 
och i vilken grad eleverna använt instruktionen och tillhörande betygskriterier som redskap för att 
nå slutprodukten, den skriftliga rapporten. Detta undersöks tyvärr inte i uppsatsen, men av kom-
munikationen att döma så läggs inte tid i gruppsamtalen på att använda rapportinstruktionen så. 
Ingen elev antecknar under gruppsamtalen. Före den observerade lektionen gavs en enskild instruk-
tion, som inte inkluderade samtliga begrepp som den skriftliga rapporten kräver. Det är rimligt att 
anta att många av eleverna enbart följt den aktuella lektionens instruktion och släppt fokus från 
arbetsmomentets kriterier och kursplanen. Detta diskuteras vidare i diskussionskapitlet. Några få av 
deltagarna (tre stycken: Beata, Carina och Cecilia) har med sina färdiga rapporter till gruppsamtalen 
och använder dem som stöd. Ingen annan har med iakttagelser i punktform eller liknande. Dessa tre 
har längre utläggningar än genomsnittet och använder de vetenskapliga begreppen i högre grad. 
Framförallt Cecilia briljerar med sina utläggningar om koptiska ökenmässor och pingstkyrkomöten. 
Hon använder de vetenskapliga begreppen från uppgiften och får många frågor om det hon berättar 
– men frågorna rör bara den spontan-vardagliga nivån. Ingen frågar henne om hur hon löst, eller 
tänkt för att lösa, uppgiften. I jämförelse med övriga deltagare i sal C framstår Cecilia som en 
individ som skulle kunna agera som den mer kompetente. Men på samma sätt som övriga inte 
försöker använda henne som ett kommunikativt stöd, så låter även hon bli att utgöra det stödet för 
de andra, genom att t. ex. ställa utmanande frågor till dem. Ett litet undantag finns dock,vilket är 
den enda tydliga feedback på processnivå som kodats i materialet (sal C, yttrande 88-94, redovisas 
som exempel i metoddelen). Där frågar Calle Cecilia om vilka delar i instruktionen de redan gjort 
och hon stödjer honom så att han kan stämma av att han är på rätt väg. 

Det är viktigt att notera att eleverna i den undersökta kommunikationen ges en särskild instruktion 
till gruppsamtalen, där flera av de vetenskapliga begreppen och kraven i slutrapporten inte nämns. 
Det är rimligt att anta att eleverna släpper fokus på uppgiftens slutmål och istället följer instruk-
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tionen specifik för lektionen. Detta gör att de samtal som kunde ha varit stöd för samtliga i deras 
lärande, knappast blir det. Det hade förstås varit att föredra att eleverna själva hade kunnat se och 
styra sina behov av feedback. Hattie och Timperley (2007, s. 93-95) skriver att ineffektiva elever 
använder minimalt med metakognitiva strategier, utan är istället i mycket stor grad beroende av 
vägledning och feedback från lärare eller arbetsuppgiftens instruktion. De söker och använder 
sällan feedback som kan utveckla deras lärande i den aktuella situationen, eller som kan stödja 
deras lärandestrategier. Eleverna i den undersökta kommunikationen ska lämna in en skriftlig 
rapport senare samma dag som dessa gruppsamtal äger rum. En snabbt skriven instruktion på tavlan 
följs av de flesta i klassen, istället för att de behåller fokus på vad som efterfrågas i slutrapporten 
och använder samtalstillfället för att lyckas bättre med den. Det gör att det ges skäl att anta att elev-
erna i undersökningen är ineffektiva i sitt lärande, på det sätt Hattie och Timperley beskriver. 

Björklund Boistrup (2007, 2008 & under tryckning) har undersökt bedömning och feedback under 
en lektion i matematik i en årskurs fyra där ett utforskande arbetssätt används. Undersökningen 
visar att lärarnas uppfattning om vad de övergripande lärandemålen är inte kommuniceras fullt ut 
till eleverna. Detta gör att elevers yttranden inte bedöms utefter de större lärandemålen i matematik, 
utan läraren har alltför snävt fokus på det mål som är den aktuella lektionens. Björklund Boistrup 
menar att ovana vid arbetssättet hos lärarna kan vara en tänkbar orsak till deras snäva bedömnings-
mönster. I uppsatsens undersökning så är det kommunikation mellan elever som analyseras genom 
att se på mönstren av feedback, men resultatet blir i linje med Björklund Boistrups, på så sätt att 
eleverna är alltför fokuserade på lektionens instruktion och låter den överskugga arbetsmomentets 
och kursens överordnade mål. En helhentssyn på lärandemålen saknas, både i Björklund Boistrups 
undersökning hos både lärare och elever och i uppsatsens undersökning hos eleverna, då läraren 
inte undersöks. 

Orsmond, Merry och Callaghan (2004) undersökning visar att efter att de medverkande studenterna 
fått diskutera lärandemålen för det aktuella momentet, så kunde de använda sig av dem för att 
slutföra en gruppuppgift. Men det var svårare för vissa att efteråt förklara hur de använde lärande-
målen, även om det var tydligt att de kunnat göra det när de slutförde uppgiften. Om en sådan del i 
arbetsmomentet ingått är sannolikheten större att eleverna kunnat använda lärandemålen som de 
verktyg de är menade att vara. Att förvänta sig att de kan använda kurskriterierna utan att få möj-
lighet att öva är att ha alltför stor tilltro till elevers styrning av sitt lärande.

Funderingar kring den feedbackens låga kvalitet

Som noterat ovan så finns enbart enstaka exempel på feedback på processnivå, medan feedback på 
metakognitiv och personlig nivå saknas helt. Den personliga nivån, vilket är den nivå som har minst 
effekt av dem i Hattie och Timperleys modell, skulle kunna förekomma i kommunikationen, men 
eleverna har fokus på innehållet i berättelserna från de religiösa rummen och inte på personen som 
berättar. Detta fokus och intresse är positivt för lärandeprocessen. Den metakognitiva nivån är int-
ressant att ta upp. Målet med de vetenskapliga begreppen är att de ska approprieras, vilket innebär 
att de ska kunna användas i fler kontexter än arbetsuppgiftens. Viktigt är att dessa vetenskapliga 
begrepp ska relatera till och omfatta spontana-vardagliga begrepp, då vetenskapliga begrepp inte är 
användbara i sig. Vetenskapliga begrepp i sig är inte lärandemålet, utan tillgodogörelsen av veten-
skapliga begrepp i samklang med spontan-vardagliga. Appropriation av ett vetenskapligt begrepp 
handlar om att en individ kan använda det i nya kontexter och generalisera andra, både vardagliga 
och vetenskapliga begrepp, till att vävas samman. Feedback på processnivån och den metakognitiva 
handlar om just denna process, att mottagaren av feedbacken ska kunna använda den inte bara i den 
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aktuella arbetsuppgiften, utan även i andra kontexter. På metakognitiv nivå handlar det om hur 
eleven kan söka och förvalta den feedback den fått och den metakognitiva nivån kan hierarkiskt 
placeras högre än processnivån på grund av det. Feedback på metakognitiv nivå möjliggör därmed 
appropriation. Denna utläggning har inte besvarat frågan om varför feedback på dessa två nivåer 
saknas, men det beror på det som redan påpekats många gånger i kapitlet – att den vetenskapliga 
begreppsnivån är så sällsynt i de undersökta samtalen, vilket gör att den inte kan knytas till den 
spontan-vardagliga. 

Slutsatser om hur kommunikationsmönstren kan 
förstås utifrån det nya provparadigmet

Ett omförhandlat didaktiskt kontrakt

Som beskrivet i inledningen har ett paradigmskifte skett till följd av samhällets förändrade syn på 
kunskap, vilket ger efterverkningar på synen på lärande och hur bedömning av lärande ska ske 
(Alvesson & Sköldberg, 2008; Gipps, 1994; Korp, 2003; Lundahl, 2006; Shepard, 2000). Led-
stjärnan i det nya paradigmet är att bedömning ska ske för lärande, inte enbart av lärande. Inte bara 
produkten ska bedömas, utan också processen, i syfte att korrekt feedback för lärande ska kunna 
formuleras. Lärande och bedömning ska inte skiljas åt. Shepard (2005) diskuterar de förändringar i 
prov- och bedömningskultur som det nya paradigmet medför i sin forskningsöversikt kring betyg 
och bedömning. Hon ser feedback och kommunikativa stöttor som starka redskap att använda i 
undervisning för att skapa kollektivt tänkande kring arbetsuppgifters innehåll och framgångsrika 
sätt att genomföra dem. Hon kopplar också detta till metakognition och vikten av att elever reflek-
terar kring hur de lär och löser arbetsuppgifter. En viktig del i det nya provparadigmet är elevernas 
ansvar och delaktighet i att fastställa lärandemål och vägen dit (Gipps, 1994, kap 1; Korp, 2003 s. 
55ff, Lundahl, 2006, s. 34f; Shepard 2000). Den delen är viktig för lärandeprocessen. I det 
studerade undervisningsmomentet kan den delen ha missats, vilket kan vara en bidragande orsak till 
att mycket av det kollektiva tänkande, som Shepard betonar men saknas i den undersökta kommun-
ikationen. Detta är dock inte undersökt, eftersom den delen i arbetsmomentet redan var avklarad då 
observationen skedde. Shepard varnar för att detta skifte kring bedömning kan komma att stöta på 
patrull hos både elever och lärare som utvecklat framgångsrika strategier inom det psykometriska 
systemet, vilka inte fungerar inom det nya provparadigmet (Shepard, 2000, s. 54-55). Men föränd-
ringen i klassrummen måste genomföras, menar hon, för att tillmötesgå samhällets förändrade syn 
på kunskap. 

Både Shepard (2000, s. 54f), Gipps (1994, 2002) och Black & Wiliam (1998a) påpekar vikten av ett 
omförhandlat didaktiskt kontrakt när det nya provparadigmet ska införas. När lärare och elever 
startar lärandeprocessen så ingås ett så kallat didaktiskt kontrakt baserat på de epistemologiska, 
psykologiska och pedagogiska grundtankar parterna bär med sig implicit och explicit. Dessa grund-
tankar styr parternas handlingar och vad som är rimligt att göra inom lärandeprocessen (Brosseau, 
1984, Schoenfeld, 1985). Samma sak påpekas av Black och Wiliam (2009), att elevers 
förförståelse, erfarenheter och epistemologi styr processen när elever ska ge feedback till varandra. 
Lärarens feedback på elevers arbete är en mycket tydlig signal om vad som är kunskap och hur den 
ska levereras. Black m. fl. (2004) framhåller vikten av att lärare tydligt bör uttrycka att elever är 
aktiva deltagare och att deras förmåga att uttrycka och diskutera sin förståelse är viktigare än att de 
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ska kunna leverera rätt svar, för att feedback ska kunna ges och användas med högre kvalitet. Dessa 
krav är också helt i linje med det nya provparadigmet. Om man ser till elevdeltagandet i under-
sökningen så verkar deras pedagogiska och epistemologiska perspektiv inte uppdaterat med vad 
som benämns som det nya provparadigmet, vilket medför att kommunikationens möjligheter till 
lärande inte utnyttjas till fullo. 

Kanske är kommunikationsmönster som de i uppsatsen beskrivna och analyserade vanligt förekom-
mande i svenska avgångsklasser från gymnasiet; kanske inte. Men slutsatsen kan dras att agerande 
enligt det sociokulturella perspektivet inte är medfött och sker inte bara för att det står i läroplanen. 
Uppfattningarna som styr sätten att lära är även de skapade av människor i samverkan över tid och 
påverkas av samhället syn på kunskap, lärande och bedömningar. Skolans reformer beslutas av riks-
dagen och Skolverket dikterar implementeringen, men att reformer genomförs beror på lärare och 
elever. Lundahl (2006) ser heller inte Lpo/Lpf94 som ett tvärt kast, utan han menar att det är en ut-
veckling som påbörjats på 40-talet. Tanken var att de nya läroplanernas ökade fokus på målen 
skulle öka intresset för processen dit, på institutionell nivå. Det nya systemet var tänkt att kunna 
leverera tydliga resultat, som kunde hjälpa huvudmän att förändra och förbättra vägen till result-
aten. Så blev inte fallet visar Lundahl (2006), Lundahl m. fl. (2010) och Forsberg och Lindberg 
(2010). Istället tappades processen bort genom ett ensidigt fokus på betyg. Att dra en parallell 
mellan nationell nivå och klassrumsnivå kan vara långsökt, men samtidigt så syns likheter. I den 
undersökta kommunikationen fokuseras på resultatet av de skriftliga rapporterna, men ingen stött-
ning ges kring processen hur eleverna ska kunna använda gruppsamtalen för att främja sitt eget och 
andras lärande. Stiggins och DuFour (2009) presenterar ett förslag på bedömnings- och utvär-
deringsmodell som stödjer arbetssätt som inkluderar feedback och formativ bedömning, men som 
samtidigt också ger besked om kvaliteten på lärares och skolors arbete. Deras modell bygger på 
tydliga lärandemål som utarbetas tillsammans av lärare och skola, vilket möjliggör jämförelser utan 
ge de negativa återkopplingseffekter Lundahl (2006, s. 278) menar att det svenska systemet gör.

Elevernas ansvar - och lärarens

Jag har medvetet undersökt samtal med låg grad av lärarintervention, för att på så sätt undvika att 
samtalet blir presenterat, d. v. s. att eleverna anpassar samtalet efter vad de tror att läraren vill höra 
(Barnes & Todd, 1995). Det som sker i kommunikationen kan tolkas som att eleverna inte riktigt 
vet vad som förväntas av dem, då läraren inte övervakar och leder. Alla tre grupperna försöker följa 
instruktionen, men slutsatsen kan dras att de inte förstår syftet med varför de ska delge varandra 
iakttagelser och analyser av sina besök i religiösa rum. För att de utforskande samtal som Barnes 
och Todd menar håller hög lärandekvalitet ska ske, så krävs styrning. Om inte läraren tar ansvar för 
styrningen, behöver eleverna göra det. I teorikapitlet finns ett citat av Säljö, där han varnar för att 
det ofta antas att lärande sker som i ett vakuum, där redskap, kunskaper och praktiker (mitt ordval) 
inte har någon samhällelig förankring eller historia (Säljö, 2005a, s. 103). I den undersökta kom-
munikationen verkar deltagarna inte behärska en dialogisk vetenskaplig talgenre. De medierande 
redskap de erbjudits i form av inskriptioner, vetenskapliga begrepp och dialog kring arbetsmom-
entet lärandemål tas inte emot på ett förtjänstfullt sätt. För att koppla till Säljös citat, kan man anta 
att redskapens användningsområde saknar förankring hos eleverna. Enligt elevernas uppfattning om 
vad lärande är, är inte dessa redskap till någon nytta för att mediera momentets innehåll. 

Framgångsrika kommunikativa stöttor kräver en mer kompetent deltagare som har förmåga till 
intersubjektivitet när det gäller att utröna övrigas närmaste utvecklingszon i relation till målen. Det 
kräver dessutom en medveten handling i syfte att att ge andra deltagare feedback, eller agera före-
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bild när det gäller användning av feedback. Att handla på detta vis är inte färdigheter som är med-
födda eller etableras som handlingsmönster så fort läroplanen förändras. Likaså är inte användning 
av redskap något självklart, utan färdigheter som utvecklas i samspel med andra och historien. En 
fråga som blir följden av undersökningen är hur förankrat det nya provparadigmet är i verksam-
heten och framförallt i klassen där kommunikationen undersökts. För att förändringar av denna sort 
ska slå igenom så att ge varje individ ges möjlighet att appropriera färdigheten att lära, så krävs 
deltagande i en lärpraktik där handlingar av dessa slag äger rum. Även lärande är en färdighet som 
behöver utvecklas, vilket Lindberg (2003. s. 50) påpekar. Hon poängterar vikten av att en social 
praktik har hög grad av transparens kring hur redskapen och samtal ska användas för att nybörjare 
ska kunna öka sin grad av delaktighet, d. v. s. lära sett från det sociokulturella perspektivet. Och här 
rör sig diskussionen i en cirkel och handlar åter om ansvar. Vems är ansvaret att etablera en kultur 
som möjliggör kommunikativa stöttor och feedback, och transparens kring den? Lärarna har där en 
stor roll. Lundahl m. fl. (2010) påpekar att det svenska skolan skulle vinna på att fortbilda lärarna i 
bedömning i syfte att kommunicera feedback tydligt istället för att införa betyg tidigare, vilket 
snarare skulle vara en tillbakagång till det gamla provparadigmet. Samhällets krav på vad som är 
kunskap är betydligt svårare att kommunicera nu än tidigare. När målen i läroplanen säger att även 
eleverna, och inte bara läraren, ska besitta färdigheten att utvärdera elevens arbete (Lpf94, 1994) så 
är det förståeligt att eleverna i den undersökta kommunikationen stöter på problem. Vissa elever 
känner av kraven i den dolda läroplanen, på det sättet ”duktiga” elever från socioekonomiskt star-
kare hem med kulturellt kapital alltid gjort (Jackson, 1968/1990; Broady, 1980/2007). I det tidiga 
2000-talets dolda läroplan handlar kraven om att elever behöver ha ett utvecklat självreglerande 
beteende när det gäller att se sina utvecklingsbehov, kunna planera sina studier därefter och kunna 
strukturera tidsmässigt (Carlgren m. fl., 2006, s. 320f). I mångt och mycket handlar detta om meta-
kognitiva färdigheter, vilka är de färdigheter som är till störst gagn för lärande. De elever som ut-
vecklar dessa självreglerande färdigheter har större chans att lyckas väl i skolan. I den undersökta 
kommunikationen kommer Beata, Carina och Cecilia förberedda med skriftligt material, och dessa 
tre använder också de vetenskapliga begreppen i högre utsträckning än övriga. Att säga att kraven 
på självreglerande och metakognitiva beteenden är dolda i dagens skola kan man invända mot, 
eftersom de tydligt står utskrivna i läroplanen (Lpf, s. 15f). Men vilken roll spelar dessa krav i de 
didaktiska kontrakten i svenska klassrum (Shepard, 2000, s. 54f; Gipps,1994, 2002; Black & 
Wiliam, 1998a)? Av den undersökta kommunikationen att döma ser det inte ut att vara en stor del. 
Slutsatsen blir att när eleverna i undersökningen själva ska ta ansvaret för sitt lärande, vilket är den 
arbetsform som ökat stort i svenska skolan senaste decennierna (Sahlström, 2008; Carlgren m. fl. 
2006) inte gör det på ett sätt som gynnar deras lärprocess. 

Betydelse 
Denna uppsats syfte har varit att beskriva och analysera elevers kommunikation i en lärande-
situation, för att försöka förstå vilka möjligheter och begränsningar för lärande som uppstår. Upp-
satsen anknyter till klassrumsforskning, forskning om kommunikation mellan elever, feedback och 
ett historiskt perspektiv på det framväxande nya provparadigmet. I denna kvalitativa icke general-
iserbara studie visas hur mönster av kommunikationsmönstren kan se ut elever emellan i ett grupp-
samtal med nära obefintligt inslag av manipulation. Detta har efterfrågats av författarna bakom 
forskningsöversikterna inom feedback (Black & Wiliam, 2009; Hattie &Timperley, 2007; Shute 
2008) samt Gipps (1994) och i Sahlströms forskningsöversikt av klassrumsforskning efterfrågas 
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undersökningar av elevers lärande och socialisering samt om elevers kommunikation (2008). 
Studien är en smula avvikande, då de flesta andra studier inom feedback inriktar sig på den feed-
back lärare ger elever eller hur elever tar emot feedback. Denna studie har använt Hattie och 
Timperleys modell (2007) för att operationalisera feedbacken och dess kvaliteter. Modellen har 
fungerat väl som verktyg för att nå uppsatsens syfte och bör kunna användas i andra studier där 
feedback i kommunikation undersöks. 

Den viktigare betydelsen är att undersökningen visar hur en klass år 2010 använder den tid de har 
till sitt förfogande, när läraren lämnar ansvaret för lärandeprocessen till dem. Alton-Lee, Nuthall 
och Patricks undersökningar av elevers språkande (Alton-Lee m. fl., 1993) visar att det mesta av det 
inofficiella språkandet i klassrummet var relaterat till lektionens innehåll. Dessa samtal hade tidig-
are inte undersökts. Sahlström understryker att forskare inte bara ska undersöka hur dessa samtal är 
organiserade och hur de upprätthålls, utan att forskningen ska koncentrera sig på själva lärandet. 
Genom att undersöka feedback, intersubjektivitet och alteritet har denna undersökning försökt 
fånga den kommunikation som gynnar lärande. Samtidigt är inte kontexten bänkarbete eller hel-
klass i klassrum, som i Alton-Lees, Nuthalls och Patricks undersökningar, utan samtal i mindre 
grupper. Att undersöka hur dessa elever sinsemellan i kommunikation använder feedback visar 
vilka möjligheter till lärande som finns och hur lärprocessen fungerar i detta specifika fall. 

Resultaten har sedan diskuterats utifrån det nya provparadigmet med dess dolda och uttalade krav 
på hur feedback ska ske. Att dra generella slutsatser utifrån det lilla material undersökningen vilar 
på vore vanskligt. Det kan konstateras att undervisningens lärandemål är i linje med kursplanen, 
men att eleverna i den undersökta kommunikationen ändå inte verkar nå de krav som läroplanen 
ställer upp när det gäller att kunna ta ansvar för sina studier och bedöma sina resultat och utveck-
lingsbehov. 

De slutsatser lärare kan ta fasta på i undersökningen är vikten av att tillsammans med sina elever 
utveckla ett gemensamt språk och tänkande kring lärandemålen. För att undervisningssituationer 
som den undersökta ska bli meningsfulla och leda till lärande i hög grad behövs ökad metakognitiv 
medvetenhet hos eleverna, och att tillsammans diskutera mål och mening med undervisning är en 
väg att nå dit. Om tanken är att eleverna ska utgöra stöd för varandra i en lärprocess, så behöver 
också detta kommuniceras och läras. 

Reflektion över forskningsprocessen
Att hitta både kunskapsobjekt och studieobjekt var en utdragen process. Viljan var från början att 
kombinera formativ bedömning och interaktion, men exakt hur det skulle ske tog det tid att finna. 
Formativ bedömning är något som ligger i tiden, och jag var nyfiken på hur denna trend fungerade i 
praktiken. En misslyckad inspelning av en klass med elever på byggprogrammet genomfördes, där 
de under en svensklektion fick en uppgift att lösa i mindre grupper. Mitt intresse i detta var att se 
hur eleverna återkopplade till varandras yttranden för att kunna lösa arbetsuppgiften. På detta tidiga 
stadium hade jag ännu inte valt att använda Hattie och Timperleys modell för operationalisering 
och jag tvivlar på att det hade fungerat väl i ett sammanhang med en så, i förhållande till kursens 
lärandemål, liten uppgift. Inspelningen fungerade inte p. g. a. att alla grupper satt i samma klass-
rum, vilket ledde till alltför mycket störljud. Hade denna inspelning fungerat, hade förmodligen en 
mer induktiv metod varit bättre att använda, då en modell som Hattie och Timperleys kräver ut-
talade lärandemål. När möjlighet att filma de samtal som ingår i undersökningen kom, så var jag 
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var också tvungen att anpassa metoden därefter. Eftersom arbetsuppgiften eleverna fick var så 
tydligt inramad med lärandemål och betygskriterier så gav det möjlighet att använda en deduktiv 
metod med Hattie och Timperleys modell för feedback och formativ bedömning. 

Jag insåg också att lärandemålet, som är centralt för formativ bedömning, behövde beskrivas och 
analyseras noggrannare. Denna forskningsfråga tillkom sent i processen, men förtydligandet av 
lärandemålen bidrog direkt till förtydligande av feedbacken. Dels till hur jag skulle koda yttran-
dena, men det gav också större möjlighet att förstå bakgrunden till mönstren. 

Problem uppstod, då en närmare analys av transkriptionen visade att eleverna använde formativ 
bedömning i mycket låg utsträckning, och större delen av materialet föll utanför kategorierna. Vad 
var det som hände istället för formativ bedömning under alla de minuter observation jag hade filmat 
och transkriberat? För att svara på det lade jag till en ytterligare kategori/nivå, som visade den feed-
back som inte gick att koda inom Hattie och Timperleys modell. Då fick forskningsprocessen 
istället en något abduktiv karaktär. När transkriptionen dessutom undersöktes utifrån begreppen 
intersubjektivitet och alteritet enligt Bakhtin (1981, 1986), Rommetveit (1974, 1979), Leijon (2010) 
och Wertsch (2000) så klarnade mönstren ytterligare, därför att det bidrog till att förstå varför 
feedbacken uteblev i så stor utsträckning.

Men på detta stadium såg jag också problematiken i att undersöka formativ bedömning, som inte 
var ett uttalat arbetssätt i undervisningen. Formativ bedömning anses också av de flesta forskare 
vara lärarens ansvar, och inte elevernas. När jag hade tittat på och transkriberat all film, så förstod 
jag att min användning av användning av formativ bedömning tvingade in materialet i för snäva 
ramar, där alltför mycket hamnade utanför. Det jag från början ville veta när jag fick tillgång till 
dessa gruppsamtal mellan elever, utan lärarinblandning, var hur de använde dem för att lära sig. Att 
titta snävt på formativ bedömning gav inte en heltäckande bild. Istället valde jag att använda det 
mindre specifika begreppet feedback. Man skulle enkelt, med en smula oprecist språk, kunna säga 
att jag intresserar mig för feedback i tron att det kan säga något om hur väl elevernas kommuni-
kation i undersökningen fungerar ur ett lärandeperspektiv. Bidrar eleverna till och stödjer varandras 
lärande eller inte? Jag beslöt att istället för att undersöka formativ bedömning i elevkommunikation, 
snarare undersöka kvaliteter i elevkommunikation. En viktig aspekt för kvalitet i kommunikation 
när syftet är att kommunikation ska öka förutsättningarna för lärande, är just feedback. 

Kommunikationen skulle kunna ha undersökts utifrån enbart sociokulturellt perspektiv, genom att 
använda samma sociokulturella begrepp som presenteras i teorikapitlet. Genom att utifrån dem 
försöka kartlägga hur eleverna använder och utgör kommunikativa stöttor, agerar den mer kom-
petente och använder redskap i syfte att utveckla lärandemålets vetenskapliga begrepp, hade slut-
satserna kring elevers ansvar och det nya provparadigmet kunnat bli desamma. Vinsten med att 
istället undersöka mönstren av feedback enligt Hattie och Timperleys modell är de nivåer i effekt-
ivitet och kvalitet som den tydliggör, vilka inte kommer fram om enbart de sociokulturella begrep-
pen används. 

Mot slutet av tolkningen av materialet, så fick det nya provparadigmet större utrymme, genom att 
resultaten diskuterades utifrån litteraturen som beskrev lärandeteoretiska och institutionella 
förändringar. 
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Nya frågor/vidare forskning

Nu när kommunikation med obefintliga inslag av manipulation undersökts uppkommer en lust och 
vilja att förändra några variabler, som dessa:

• Hur hade den observerade kommunikationen sett ut om dessa elever fått instruktionen att 
utgöra stöd för varandra och haft en diskussion om vad det kan innebära, innan 
gruppsamtalen ägde rum? 

• Eller om lektionens instruktion på tavlan istället varit: ”Berätta hur du analyserat riterna 
och symbolerna?”, hur hade mönstren av feedback i kommunikationen då sett ut? 

• Om dessa elever intervjuades, hur skulle de då beskriva lärandemålet och vad läraren vill 
att de skulle göra inom momentet? En fenomenografisk undersökning av de vetenskapliga 
begreppen som ingår i arbetsmomentet skulle vara intressant i kombination med denna 
undersökning och skulle kunna fungera som triangulering. 

I den undersökta kommunikationen äger inte många tillfällen med effektiv feedback rum. Att 
istället observera kommunikation där feedback är ett medvetet arbetssätt, skulle ge ett 
kunskapsobjekt som handlar om hur denna feedback levereras och tas emot av deltagarna i 
kommunikationen och hur mönstren för det ser ut. Att bedöma och bli bedömd är nära relaterat till 
makt – vem har rätt att tala om för någon annan vad som är mer rätt och riktigt? För att förstå mer 
om feedback i kommunikation så bör detta undersökas, kanske CA-inspirerat. 

Bedömning är extra intressant, då synen på vad som erkänns vara kunskap inom området som be-
döms framkommer där. Forsberg och Lindberg (2010) efterlyser i sin forskningsöversikt om be-
dömning forskning som handlar om hur förändringar på systemnivå slår igenom i bedömnings- och 
erkännandekulturen i klassrummet. Inom svenskämnet sker många förändringar just nu både inom 
den språkliga och litterära delen av ämnet. IT, digital literacitet och det vidgade textbegreppet (t. ex. 
Kress, 2003), litterär kanon och den kulturella vändningen (Persson, 2007) är några av orsakerna till 
det förändrade svenskämnet. Hur har detta påverkat synen på vad som är kunskap i svenskämnet i 
de nya kursplanerna, och vad anses vara kunskap i klassrumspraktiken? Jag skulle vilja observera 
svenskundervisning i syfte att undersöka vilka resurser som erbjuds, hur elevernas användning av 
dem ser ut, vilka tecken på lärande eleverna visar och givetvis: Hur bedöms dessa tecken av under-
visande lärare, både formativt och summativt? Vilka erkännandekulturer råder (Selander & Kress, 
2010)? Forsberg och Lindberg (2010) efterlyser också forskning kring konflikter mellan motstridiga 
bedömningskulturer med ursprung i olika ideologier och grundantaganden, vilket med stor 
sannolikhet kan uppstå i observationerna. En tanke är också att studien kan omfatta intervjuer med 
de undervisande lärarna för att tydligare försöka synliggöra de institutionella inramningar som 
förutom styrdokumenten också spelar en viktig roll i detta och ligger till grund för lärarens design 
av undervisningen. 
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Bilagor

Bilaga 1: Instruktion till arbetsuppgiften i 
religion

Religionskunskap B

Uppgift: Rit och symbol
Syftet med den här uppgiften är att genom besök under en religiös samling (gudstjänst, 
bönestund, ritual eller motsvarande) studera rit och symbol. Du kan välja i princip vilken 
samling du vill (fråga mig om du tvekar).

A.
1. Vilket är huvudsyftet för samlingen?

2. Beskriv kortfattat vad som händer under samlingen steg för steg. Gör det schematiskt 
utan fördjupade reflektioner.

3. Vilka symboler finner du i byggnaden, rummet och innehållet? Vad står dessa symboler 
för? Använd texthäftet som utgångspunkt när du gör en noggrannare analys av några av 
symbolerna och deras betydelse. (Välj hellre färre och fördjupa dig i dem än ta för många 
och analysen endast blir på ytan.)

Analysera utifrån följande tre områden:
a) Arkitekturen
b) Bildernas symbolik
c) Musik och symbolik

4. Vilka är huvudbudskapen vid samlingen? Finns det flera budskap?

5. Egna reflektioner om samlingen?

B. (Mvg- del)
Gör en jämförelse mellan den religiösa samling du har besökt och en annan religiös 
samling. Det kan vara en samling du nyligen har besökt eller någon du besöker nu. 
Jämförelsen ska ha fokus på fråga 2 och 3 om rit och symbolik, men får gärna också ta 
upp något om de andra frågorna.
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Betygskriterier:

Kriterier för betyget Godkänd
• Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser 

kristendomens och några andra religioners och livsåskådningars grundtankar.
• Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars 

människosyn och samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och 
samhälle.

• Eleven sätter sig in i olika ställningstaganden till religion, livsåskådning och etik 
och är beredd att söka förstå motiveringar för dem.

Kriterier för betyget Väl Godkänd (utöver kriterierna för Godkänd)
• Eleven analyserar under handledning samspelet mellan religion, livsåskådning och 

samhälle och förstår konsekvenserna för människors livssituation.
• Eleven analyserar kritiskt religioner och livsåskådningars grundtankar, traditioner 

och uttryckssätt.
• Eleven finner argument för egna ställningstaganden i frågor, som rör tro och 

livsåskådning.

Kriterier för betyget Mycket Väl Godkänd (utöver kriterierna för Godkänd och Väl 
Godkänd)

• Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv och drar egna slutsatser 
utifrån olika traditioner och synsätt inom religion och andra livsåskådningar.

• Eleven studerar gudstjänstliv och andra traditioner och reflekterar över rit och 
symbol i ett jämförande perspektiv.

• Eleven visar på ett genomtänkt sätt hur man kan tolka livet och vilka konsekvenser 
det får för sättet att leva och för förhållningssätt till andra. 
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Bilaga 2: Transkriptionsnyckel
Transkriptionsnyckel enligt Jefferson hämtad från Tellgren, Britt (2004). Förskolan som 
mötesplats: barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal. Licentiatavhandling 
Örebro : Univ., 2004, s. 
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Bilaga 3: Kursplan i religionskunskap B

RE1202 - Religionskunskap B
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:8

Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall:
• kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om

 kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars
 grundtankar, traditioner och uttrycksformer samt kunna jämföra och diskutera
 olika religioners människo- och samhällsuppfattningar

• kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro,
 etik och livsåskådning att göra

• kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och
 livsåskådning samt förstå innebörden i sådana motiveringar

• kunna argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och
 livsåskådning.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt:
 Eleven identifierar och beskriver problem som har med tro och livsåskådning

att göra.

 Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser
kristendomens och några andra religioners och livsåskådningars grundtankar.

 Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars
människosyn och samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och
samhälle.

 Eleven sätter sig in i olika ställningstaganden till religion, livsåskådning och
etik och är beredd att söka förstå motiveringarna för dem.
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Kriterier för betyget Väl godkänt:
• Eleven analyserar under handledning enskilt eller i grupp samspelet mellan

 religion, livsåskådning och samhälle och förstår konsekvenserna för människors
 livssituation.

• Eleven analyserar kritiskt kristendomens och några andra världsreligioners
 och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttryckssätt.

• Eleven preciserar och jämför olika religioners och andra livsåskådningars 
människouppfattningar utifrån ett helhetsperspektiv på religion och andra

 livsåskådningar.

• Eleven identifierar och analyserar kritiskt vår tids viktigaste etiska
 problemställningar samt förstår och värderar på ett nyanserat och tolerant sätt
 olika ställningstaganden.

• Eleven finner individuellt och i grupp argument för egna ställningstaganden i
 frågor, som rör tro och livsåskådning.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt:
• Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv och drar egna

 slutsatser utifrån olika traditioner och synsätt inom religion och andra
 livsåskådningar.

• Eleven studerar gudstjänstliv och andra traditioner och reflekterar över rit och
 symbol i ett jämförande perspektiv.

• Eleven inhämtar på egen hand information om någon religionsvetenskaplig
 problemställning som t.ex. gäller förhållandet mellan religion och samhälle,
 samt dokumenterar och redovisar resultatet av sina studier på ett
 välorganiserat och systematiskt sätt.

• Eleven behandlar etik- och värdefrågor utifrån principiella utgångspunkter
 och med känsla för god och hållbar argumentering.

• Eleven visar på ett genomtänkt sätt hur man kan tolka livet och vilka
 konsekvenser det får för sättet att leva och för förhållningssättet till andra.
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