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John Engvall och Karin Caris Lehto 

Sammanfattning 

Att synliggöra lärande är något som lyfts fram av forskare i stor omfattning. Under de senaste 

åren har det diskuterats på flera plan, internationellt, nationellt och lokalt på skolor hur man kan 

arbeta formativt och hur man går tillväga för att ge formativ bedömning. Formativt lärande är 

något som för lärandet hos eleven framåt. Detta har vi särskilt uppmärksammat i vår vardag som 

lärare. Hur arbetar då lärare formativt? Har de den kunskap som krävs för att få eleverna att 

uppnå de mål som är nationellt uppsatta? Denna studie syftar till att ta reda på hur fyra lärare i 

årskurserna 1-3 arbetar med formativ bedömning och då särskilt hur dessa lärare ger formativ 

återkoppling till sina elever. I studien har det använts en metodtriangulering för att jämföra 

forskning och empiriska undersökningar. För att försöka få svar på syftet med undersökningen 

och de frågor som ställts har det använts två kvalitativa metoder, intervju och observation. Vi 

ville ta reda på om lärarna gör som de säger att de gör. Resultatet av undersökningen visar att 

lärarna har en god vilja att arbeta formativt och med återkoppling som leder elevens lärande 

framåt. Den visar att lärarna inte har tillräcklig kännedom om de återkopplingsstrategier som 

dagens forskning lyfter fram som framgångsrika. De flesta av lärarna organiserar sin 

undervisning utifrån mål och syfte med det som ska läras men synliggör inte dessa tillräckligt 

för eleven, detta visar sig i våra observationer. Vår undersökning visar att det finns områden 

inom den formativa återkopplingen som kan förbättras och utvecklas.  
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1. Bakgrund  

Inledning  

 

Vi har arbetat i skolans värld under cirka femton års tid. Under dessa verksamma år har vi båda 

upplevt den klassiska klassrumsundervisningen och den mer elevdelaktiga undervisningen. Den 

klassiska undervisningen är den när eleven endast envägs tar emot information och på så sätt ska 

utveckla sina förmågor. Den elevdelaktiga är den där eleven är medveten om vilket mål som ska 

nås, var den i dagsläget befinner sig och på vilket sätt den ska nå målet.  

Bedömning och synliggörande av elevers lärandeprocesser har blivit en stor del av skolans uppdrag. 

Vilken slags kunskap eleverna ska tillgodogöra sig beror på den läroplan som styr för tillfället. 

Olika läroplaner har haft olika syn på kunskap, vad som är viktigt ur olika perspektiv t ex politiskt, 

etiskt och kulturellt. Aktuellt i dagsläget är synen på lärande och hur bedömning spelar en stor roll i 

elevens skoldag.  

Lärarens roll som undervisare har förändrats även den, i relation till hur skolans uppdrag har sett ut 

och vad skolan har haft för syfte i relation till vad som efterfrågats. Klassrumsundervisningen och 

den klassiska kommunikationen mellan lärare och elev, beskrivs av Forsberg och Lindberg (2010). 

Denna kommunikation kan sammanfattas genom att läraren står för det mesta av pratet och är den 

som frågar och eleven är den som svarar. Detta i sig kan ses som en bedömningssituation som 

fortfarande är rådande och har sitt ursprung i just det klassiska kommunikationsmönstret.  

De förändringarna som sker i skolan och hur undervisningspraktikerna förändrats genom tiden har 

enligt Forsberg och Lindberg (2010) med den ökade tillgången av den skrivna texten och hur 

förväntningar på läskunnighet och skrivkunnighet förändrades. I relation till hur utvecklingen av 

läromedel gått framåt och att lärarna får en friare tillgång till olika undervisningsmaterial gav även 

det konsekvenser för hur undervisning bedrivits och vad som bedömts.  

Korp (2003) beskriver hur bland annat den ökade informationsteknologin och ökade kunskapen i 

det vetenskapssamhälle vi lever i har förändrat kunskapssynen. Vidare beskrivs hur 

bedömningsforskningen har ändrat riktning till att fokusera mer på lärprocessen som en hjälp för 

elever att få syn på fungerande strategier i sitt lärande. Undervisningen måste i högre grad stimulera 

eleverna till det lärande som syftas med undervisningen. Korp menar på att det i hela västvärlden 

pågått en politisk satsning i att stödja elevens lärande och verka för en utveckling av 

undervisningen i klassrummet. Detta för att verka för ett lärande för livet och få elever att stanna i 

utbildningssystemet. 
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Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

I avsnittet för Bedömning och betyg i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011(Lgr 11) står att ”betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 

kunskapskrav för olika betygssteg”(s. 18). Vidare står det att skolans mål är att varje elev utvecklar 

ett allt större ansvar för sina studier. Elevens förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa sin 

egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ska 

också utvecklas (Lgr11). 

Riktlinjer som läraren ska följa är att utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt. Detta ska redovisas för eleven och hemmen samt 

information ska ges till rektorn. Vad gäller utgångspunkt i föräldrarnas önskemål ska fortlöpande 

information ges till elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov. Vid betygssättning ska 

all tillgänglig information om elevens kunskaper utnyttjas i förhållande till de nationella 

kunskapskraven. En allsidig bedömning av dessa kunskaper ska göras (Lgr11).   

 
I Skolverkets allmänna råd (2011) står det att: 

 
”Enligt läroplanen ska utvärderingarna av elevernas kunskaper vara allsidiga. Det 

innebär att man som lärare behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper 

på olika sätt. När läraren analyserar elevernas kunskaper måste hon eller han 

använda sig av olika underlag som tillsammans ger en bred och nyanserad bild av 

elevernas kunskaper. Det är därför inte tillräckligt att endast använda sig av 

skriftliga bedömningsformer. För att kunna göra adekvata bedömningar behöver 

lärare ha tillgång till ändamålsenliga bedömningsformer." (s. 24) 

 
”En förutsättning för att ett bedömningstillfälle ska vara ändamålsenligt är att 

läraren har ett tydligt fokus och att det är tydligt vad som ska bedömas. Det fokus 

som läraren väljer för bedömningen är i sin tur vägledande för att avgöra när det 

är lämpligt att genomföra bedömningstillfället, under en arbetsprocess eller i 

slutet av processen. Detta påverkar i sin tur hur bedömningstillfället bör utformas 

och vilka bedömningsformer som är lämpliga att använda för att svara mot det 

syfte man har tänkt sig med bedömningen.” (s.25) 

 

Vidare beskrivs det i de allmänna råden utifrån skollagen 3 kap. 3§ att: 

 
”Enligt skollagen ska elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 

lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för 

att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling”. (s. 11) 
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Kunskapsområde  

Redan i slutet av 1960-talet introducerades begreppen summativ och formativ av Scriven (1967). I 

Korp (2003) beskrivs skillnaderna mellan dessa två (citerad i Scriven, 1991, s. 17) ”Formativ 

bedömning är när kocken smakar soppan och summativ bedömning är när gästen gör det”. Forsberg 

& Lindberg (2010) beskriver de förändrade undervisningsformer som skedde under 1970-talet som 

även fick bedömningspraktikerna att ändras. Den återkoppling som eleven erhöll fick eleven del av 

först vid ett senare tillfälle och då i skriftlig form. Korp (2003) beskriver också hur en ny era gör 

sitt intåg under 1980-talet som beskriver nya synsätt på både utbildning, inlärningsteori och 

bedömning i klassrummet. Det senare synsättet är intressant för vår studie, hur det formativa 

arbetssättet kan integreras i undervisningen för att föra elevens lärande framåt. 

Inom pedagogik och didaktik är formativ bedömning något som kommit att bli en del av skolan 

idag vilket ställer krav på läraren att hitta nya bedömningsformer. I och med att synen på lärande 

förändrats ställs det också högre krav på eleven. En elev behöver kunna kritiskt granska, vara 

kreativ och ha kommunikativ förmåga menar Lindberg & Lindström (2010). Pettersson (2010) 

menar i en artikel att den svenska skolan gått från att enbart mäta kunskap till att bli en skola med 

en bedömningstradition där fokus ligger på vad som ska bedömas, ett reflekterande arbetssätt där 

eleverna själva är med och påverkar sitt lärande.  

Ett sätt för läraren att arbeta formativt som för lärandet framåt är att ge återkoppling. Sadler (1989) 

definierar återkoppling som något som eleven måste använda för att fylla det tomrummet som finns 

mellan nuvarande förståelse, färdighet eller kunskap och önskad förståelse, färdighet eller kunskap. 

Sadler poängterar också de motiverande effekter formativ bedömning har: 

”Formative assessment does make a difference, and it is the quality not just the quantity, of 

feedback that merrits our closest attention. By quality of feedback, we now realise we have 

to understand not just the technical structure of the feedback (such as it’s accuracy, 

comprehensiveness and appropriateness) but also it’s accessibility to the learner (as a 

communication), it’s catalytic and coaching value, and it’s ability to inspire confidence and 

hope” (s. 84). 

 

Forskarna Hattie och Timperley (2007) lyfter fram i sina metastudier att återkoppling måste 

tydliggöra målet, informera eleven hur den ligger till i förhållande till målet. Återkopplingen ska 

också ge riktlinjer för hur eleven ska gå vidare för att nå målet. 

Hattie och Timperley (2007) beskriver också fyra olika typer av återkoppling: uppgiftsbaserad, 

processrelaterad, metakognitiv och personlig återkoppling. Det visar sig att den uppgiftsrelaterade 

återkopplingen är den vanligaste. Den innebär att återkoppling främst ges i form av rätt eller fel av 

en lösning på ett problem och leder oftast inte till någon form av generalisering till andra uppgifter. 

Två former av återkoppling beskrivs som de mest effektiva formerna, den processrelaterade som 

syftar till att eleven utvecklar strategier och lär sig att göra generaliseringar. Den andra är den 

metakognitiva där eleven utvecklar förmåga att driva sig själv t ex genom självvärdering och att ta 

ansvar för hur det egna lärandet fortskrider. Den uppgiftsrelaterade återkopplingen kan användas 

för att förbättra processer eller öka elevens förmåga till självstyrning. Den personliga och 

självrelaterade återkopplingen är minst effektiv och har ibland motsatt effekt.  
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Syfte och problem  

Syftet i studien är att belysa hur fyra lärare arbetar med formativ återkoppling i vardagen. Vi har 

särskilt valt att titta på hur läraren kommunicerar och ger återkoppling till eleven i praktiken samt 

hur läraren resonerar kring återkoppling. Vi vill ha svar på följande frågor:   

  

 Hur beskriver lärarna att de arbetar med formativ återkoppling?  

 

 Vilka former av återkoppling kommunicerar läraren till eleverna? 
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2. Teoretiskt perspektiv  

Pragmatismen är benämningen på den pedagogiska filosofi vi valt att utgå ifrån. Den kan ses som 

ett redskap eller verktyg; en metod för att lösa såväl vetenskapliga som vardagliga problem. Vi 

inspireras av denna metod då Stensmo (1994) beskriver att fokus ligger på de praktiska 

konsekvenser en idé eller teori har för det instrumentella värdet, för lösningen av ett problem. 

 

John Dewey är en av huvudpersonerna för den progressiva pedagogiken och pragmatismen som 

menar att verkligheten är något som ständigt är i förändring. Den progressiva pedagogiken 

fokuserar på att eleven är i centrum av undervisningsprocessen alltså inte som en mottagare som 

ska fyllas med kunskap. Dewey använder sig av begreppet transaktion för att beskriva en 

kontinuerligt pågående process i relation till sin omvärld och sitt medvetande. Med transaktion 

avses en process som har ett omfång och varaktighet där aspekter i verkligheten blir medvetna och 

utgör delar i en helhet. Dewey menar att ett vetenskapligt tänkande förutsätter kritisk och teoretisk 

reflektion över observerade samband. (Stensmo, 1994).  

 

Målet är inte något som ligger utanför en handling utan målet finns ständigt med i 

handlingsförloppet. Mål är att betrakta som hypoteser, som kontinuerligt prövas då handlingen förs 

framåt. Hypotesprövning är en självkorrigerande process i den undersökning av handlingen det vill 

säga det som den handlande gör under tiden handlingen pågår. Det som varit mål i ett visst skede 

blir medel i nästa skede. Det innebär att man är medveten om och reflekterar över vad man gör, 

samtidigt som man gör det. Tanke och handling är helt beroende av varandra. (Stensmo, 1994).  

Dewey menar att läraren har ett stort ansvar och ska kunna möta elevens behov, intressen och 

kunna rikta aktiviteter som gör att eleven tillägnar sig samhällets och kulturens värden, samlad 

kunskap och förmåga till uttryck. Dewey kritiserade några efterföljare inom den pedagogiskt 

progressiva rörelsen för att lämna över alltför stor del av ansvaret för utbildningen till eleven. 

Lärarens uppgift är att aktivt vägleda elevernas utbildning framåt. (Forsell, 2005).   

Det bästa sättet att nå kunskap menar Dewey (1997) är genom handlingar, även misslyckade 

sådana. Genom sina misslyckanden ansåg Dewey att man lär mer än genom framgång och att en ny 

metod bör mötas av ’trial and error’. En strävan mot framtiden och att lösa individuella och 

kollektiva problem bör genomsyra utbildningen och undervisning. Utbildningen ska ha starka 

förbindelser med det förflutna och kunna dra nytta av tidigare erfarenheter men samtidigt vara 

förändrings- och förnyelseinriktning.  

En viktig aspekt är att eleven själv måste vara delaktig i sin inlärningsprocess och att inlärning inte 

sker genom yttre påverkan, utan genom att eleven får uppleva och samla erfarenheter från upplevda 

situationer. Det är först när eleven förstår sambandet mellan handling och verkan som denne lär sig. 

Den viktigaste kunskap en elev kan lära sig är hur den lär sig. (Dewey, 1997).  

 

Sökträffar  

Forskning som gjorts inom området bedömning angående hur återkoppling ges till eleven av läraren 

är omfattande. På Google gav en sökning på feedback 3 330 000 000 träffar. Detta säger sig självt 
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att det inte är hanterbart. Vi valde då att använda oss av sökmotorer med mer anknytning till 

professionen, Libris och Google Scholar. De sökord som vi kom att använda oss av gav en mer 

hanterbar mängd av träffar och för studien en mer adekvat koppling. För att ta reda på tidigare 

forskning har vi använt oss av sökorden: bedömning, formativ, feedback och återkoppling.  I Libris 

gav dessa sökord följande träffar: 

- bedömning (2670 träffar) 

- formativ (26) 

- feedback (1717) 

- återkoppling (124) 

På Google Scholar blev träffarna många men vi valde då att använda sökorden tillsammans för att 

ringa in området. Detta gav följande träffar: 

- bedömning (56 800) 

- bedömning formativ (2390) 

- bedömning formativ feedback (943) 

- bedömning formativ feedback återkoppling (511) 

 

Tidigare forskning 

Dagens skola är målstyrd och läraren behöver göra bedömningar för att kunna se om eleverna når 

upp till de nationellt uppsatta målen i läroplanen. Eleverna behöver bli inkluderade och 

medvetandegöras om vilka krav som ställs och hur målen ska uppfyllas och hur det ska gå till. Det 

är av stor vikt att läraren kan förmedla vad som ska läras, varför det ska läras, hur det kan 

förbättras. Bedömningen kan ske genom återkoppling från läraren, kamrat eller genom 

självbedömning. Kommunikation mellan elev och lärare men också mellan elev och elev är en 

förutsättning. Återkoppling av lärarens bedömning för eleven har visat sig vara av stor betydelse för 

elevens fortsatta lärande men också att läraren använder sig av olika bedömningsformer (Lindström 

& Lindberg 2005).  

Korp (2003) beskriver i en ofta citerad forskningsöversikt ett antal olika instrument som lärare kan 

använda för att ta reda på information som behövs när en elevs kunskaper ska bedömas. Det kan 

vara prov utformade på olika sätt till exempel skriftliga och muntliga men även prov med praktisk 

anknytning. Korp nämner också skillnader mellan två olika bedömningsformer, konventionell och 

alternativ. Skillnaden mellan dessa två är att konventionell handlar om traditionell praxis i 

utformningen av bedömningen t ex i form av prov. I den alternativa bedömningsformen läggs fokus 

främst på lärandeprocessen där eleverna genom handling får visa sin kunskap. Detta kräver en 

högre kognitionsnivå där eleven kan reflektera och värdera god kvalitet. Lärarens val av 

bedömningsformer måste vara i korrelation med syftet med undervisningen. Korp menar att 

bedömningen ska mäta de kunskaper som syftet var att utveckla.  

Jönsson (2009) beskriver en norm- eller kriterierelaterad bedömning. Den normrelaterade 

bedömningen har sin grund i psykometrin som gjorde sitt intåg i Sverige för att skapa ett rättvisare 

system för antagning till realskolan. Intelligensmätning är det som kännetecknar psykometrin men 

det sker även ett flertal andra tester som tillexempel kunskaps- och personlighetstest. I den 
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normrelaterade liksom den konventionella bedömningsformen har provet funnits som en grund för 

bedömning. Idag är det fler länder, liksom Sverige, som använder sig av en kriterierelaterad 

bedömning. Den är i större utsträckning mer målrelaterad och involverande av eleven i sitt lärande. 

I likhet med den alternativa bedömningsprocessen läggs även här fokus på att eleven ska bedömas i 

förhållande till de mål, som eleven i förväg blivit presenterade för och vad de förväntas kunna inom 

de olika områdena. ”Det ska inte vara en hemlighet vad man förväntar sig att eleven ska kunna” (s. 

26).  

I den förändrade kunskapssyn som pedagoger idag har i större utsträckning och använder sig av, 

framhålls vikten av att det ska finnas tydliga framförda mål och kriterier för eleven. Kritik som 

framkommit då mål och förväntningar uttalats vid ett tidigt skede är att det unika som en elev kan 

frambringa faller utanför de mål som ska bedömas och det individuella och kreativa delarna går 

förlorat (Jönsson, 2009). 

Inom pedagogisk bedömning används begrepp som formativ och summativ vilka bland andra 

beskrivs i Korp (2003).  Den formativa bedömningens syfte är att påverka elevernas beteende i linje 

med de undervisningsmål som är uppsatta men också att förändra och utveckla de kunskaper som 

eleven har eller inte har. Formativ bedömning utgör ett stöd i en elevs lärandeprocess och bör ingå i 

undervisningen vilken också ger läraren information inför planering framtida undervisning. 

Feedback, självbedömning och metakognition är viktiga beståndsdelar i den formativa 

bedömningen.  

Lundahl (2011) beskriver forskning gjord av Black och William (2001) om hur pedagogiken och 

klassrummet behöver förändras. Eleverna behöver bli mer delaktiga och bedömningen bör leda till 

att fortsatt undervisning påverkas och att elevens självkänsla ökar. Lundahl menar att återkoppling 

ska vara en aktiv process som syftar till att förändra det som faktiskt blev och vad som var 

förväntat. I den formativa bedömningen är återkoppling den åtgärd som ska föra elevens lärande 

framåt. Vidare skriver Lundahl att den bedömning som ger bäst resultat enligt William (2009) är 

den som ges under och mellan lektioner. Det budskap som Lundahl (2011) ger av den nya 

forskningen om bedömning och mycket centralt i allt lärande är återkoppling. Återkoppling om var 

eleven befinner sig, vart den är på väg och vad behövs för att eleven ska nå ända fram. 

Återkoppling som syftar till att vara formativ tillhandahåller eleven en åtgärd som talar om hur en 

svårighet ska hanteras. Eleven lär sig nya strategier dels för att utöka sitt sätt att tänka och även till 

att inte upprepa samma misstag gjorda tidigare.  

I en översikt från Skolverket (elektronisk resurs 2013-03-20) har William (2010) identifierat fem 

formativa nyckelstrategier och tre aktörer i den formativa bedömningen. I samma översikt nämns 

det, utifrån Sadler (1989) tre nyckelfrågor som är centrala i lärandeprocessen. 

 De fem nyckelstrategierna är: 

1. Klargöra och skapa delaktighet med undervisning och kriterier för att lyckas i sitt lärande. 

2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter där eleverna kan visa vad de lärt sig 

och att de förstått. 

3. Ge återkoppling som för de lärande framåt. 

4. Aktivera elever som undervisningsresurs för varandra. 

5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande.  
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De aktörer som avses är elev, lärare och kamrat och tre nyckelfrågor är kärnan i lärandeprocessen: 

1. Vad är målet, vart ska jag? 

2. Var är jag nu? 

3. Hur ska jag komma till målet? (William, 2010). 

 

Den del vi har valt att titta närmare på är hur lärare ger återkoppling som för lärande framåt. Hattie 

och Timperley (2007) lyfter i sin forskning fram fyra olika sätt att ge feedback. De menar att 

formativ bedömning är ett kraftfullt redskap och läraren måste ha förmågan att kunna ge 

återkoppling vid rätt tidpunkt och i rätt riktning. Deras analyser baseras på en mängd studier där de 

kommit fram till att effekten av feedback är mycket stor. Utifrån denna metastudie beskriver Hattie 

och Timperley (2007) fyra olika typer av feedback som har olika stor effekt på lärande. I en 

översättning av Skolverket (2010) beskrivs de som; uppgiftsbaserad, processrelaterad, metakognitiv 

och personlig återkoppling. Hattie (2012) menar att det är en förutsättning för maximal utveckling 

hos eleven, att läraren har kunskaper om hur ett gott och öppet klassrumsklimat utvecklas. Detta för 

att misstag och felaktiga uppfattningar ses som en tillgång och används i ett formativt syfte. Vikten 

av ett gott klassrumsklimat beskrivs även av Black, Harrison, Lee, Marschall, William (2011) i en 

studie där lärare uttalar sig om hur elever ger svar utan rädsla av att de är felaktiga för att de då vet 

att de felaktiga svaren kan användas till att föra diskussionen framåt. 

 

Centrala begrepp  

Innebörden av de begrepp som används i studien beskrivs och förtydligas här för att avgränsa andra 

förekommande begrepp inom bedömningsområdet. Begreppen återfinns även i vårt analys- och 

resultatavsnitt.   

Bedömning 

Bedömning är en handling som ger information och riktar in sig på ett specifikt syfte (Lundahl, 

2011). Skolverket (2011) beskriver bedömning på följande sätt; 

 

”En bedömning av en elevs kunskaper tar sin utgångspunkt i elevens arbetsprestation. 

Arbetsprestationen kan i sin tur betraktas som en reaktion eller svar på de uppgifter som 

ingår i en bedömningssituation. Själva arbetsprestationen kan både vara en produkt i form 

av ett slutresultat och en process som visar hur arbetet framskrider. Med bedömning avses 

här de observationer och den informationsinsamling som sker runt en elevs 

arbetsprestationer som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av beslut och 

konsekvens.” (s. 6) 

 

Formativ bedömning syftar till att bidra till elevernas kunskapsutveckling genom att få dem 

medvetna om sin egen lärandeprocess. Eleven är aktiv under hela processen och att bedömning sker 

kontinuerligt för att eleven ska förbättra och utveckla sina kunskaper. Metakognition är ett centralt 

begrepp inom formativ bedömning vilken innebär att eleven reflekterar över sitt eget lärande och 

kan applicera detta i sin kunskapsutveckling. Fokus på formativ bedömning är tydlig i olika medier 

om skolutveckling. Den ämnar ligga till grund för elevers individuella utvecklingsplaner, skriftliga 

omdömen och utvecklingssamtal. Detta ställer krav på skolan att hitta nya former för bedömning av 

elevers kunskaper. Utöver detta menar Lindberg och Lindström (2010) att kraven på elevernas 

förmågor också förändrats.  Förmågor där eleven själv förväntas bedöma egna arbeten och även 

andras är ett exempel.  
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Feedback - återkoppling 

Vi väljer att använda oss av ordet återkoppling istället för feedback. Hattie (2012) har beskrivit fyra 

olika typer av återkopplingsnivåer som utgångspunkt. Innebörden av dessa nivåer förklaras nedan: 

 

Uppgiftsrelaterad återkoppling  

Denna typ av återkoppling är den vanligast förekommande i ett klassrum och det är så de flesta 

elever ser på återkoppling. Den baseras främst på olika arbetsuppgifter och är ofta specifik för den 

enskilda uppgiften. Kommentarer ges muntligt eller skriftligt och ofta i helklass men även 

individuellt. Återkopplingen kan användas i syfte att ge information om en uppgifts kvalitet men 

kan också syfta till att bygga upp mer kunskap kring en uppgift för att få eleven att hitta strategier. 

 

Processrelaterad återkoppling 

Med denna återkoppling ger läraren eleven återkoppling som är riktad mot processer som kan 

användas för att klara av en uppgift. Syftet är att hjälpa till att utveckla inlärningsstrategier och 

upptäcka misstag. Lärarens uppgift är att ge eleven möjlighet att förbättra metoder, strategier och 

processer genom att ställa frågor, be om olika lösningsförslag och ge tips om olika strategier eller 

misstag. 

 

Metakognitiv återkoppling 

Den metakognitiva återkopplingen fokuseras främst på självreglering och på elevens egen 

reflektion av sin egen inlärningsprocess. Självbedömning och värdering av sin egen insats är 

avgörande och att eleven på egen hand kan värdera sin insats mot de önskade resultaten med 

inlärningen. Lärarens roll är att stärka elevens skicklighet i att utvärdera sin egen insats, uppmuntra 

elevens arbete vidare och hjälpa eleven att ta kontroll över sitt eget lärande. Eleven tränas i att ge 

och ta emot återkoppling från samtliga aktörer i klassrummet, både lärare och andra elever. 

 

Personlig återkoppling 

Den här återkopplingen riktas främst till eleven som person och hur väl den utfört något. Den ges 

som beröm och används ofta för att trösta eller stödja. Kritik mot den här typen av återkoppling är 

att den ofta vänder bort fokus från uppgiften, processen eller självregleringen. Viktigt att särskilja 

beröm och återkoppling när det gäller inlärning menar Hattie (2012). Det kan få negativa 

konsekvenser om eleverna får beröm vid tillfällen när de inte förstår och om den ges för att mildra 

kritiska kommentarer. Hattie menar vidare att beröm bör lämnas utanför återkoppling om man vill 

att återkoppling ska göra stor skillnad för inlärningen. Om den används på rätt sätt kan den vara 

effektiv men inte om den försvagar kraften i återkopplingen.  
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3. Metod 

Här presenterar vi de metoder som vi har använt oss av i denna studie. 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder som grund för vår analys i denna rapport. De 

består av intervjuer och observationer. Vill man få en djupare förståelse för ett problemområde är 

den kvalitativa metoden att föredra (Bjørndal, 2010). Genom att använda den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker man förstå den värld som intervjupersonen, respondenten, befinner sig 

i. Det samtal som genom intervjun äger rum är ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. 

Under samtalets gång spelar den egna erfarenheten och kunskapen inom området in och det är 

möjligt att träda än djupare in i den värld då betydande följdfrågor kan ställas under intervjun 

(Kvale & Brinkman, 2012).  

 

Patel & Davidson (2012) talar om en verbal analysmetod när ansatsen är att tolka och förstå en 

situation/upplevelse/mönster. Vi har i vår ansats att tolka våra frågeställningar ansett att observation 

och intervju har varit de metoder som passat bäst. Vi anser att intervjuer och observationer 

kompletterar varandra. Genom intervjun ger respondenten sin syn på det som vi i studien frågar oss. 

Genom observationen får vi möjlighet att få det respondenten utger sig göra bekräftat eller ej.  Vi 

har även genom litteraturen tagit del av forskning som belyser studiens syfte och frågeställningar.  

Att använda sig av flera metoder i sin studie kallas triangulering. 

 

En kritik riktad mot den kvalitativa forskningstraditionen tillförlitlighet rent vetenskapligt är att den 

saknar objektivitet (Svensson & Starrin, 1996). Den objektivitet som eftersöks måste enligt Kvale 

och Brinkman (2012) ses utifrån den relevans den har för studien, varje innebörd för sig. Vidare 

beskriver Kvale och Brinkman att den kvalitativa intervjumetoden kritiseras för att vara alltför 

beroende av både intervjuaren och respondenten samt den förförståelse som de innehar. Forskaren 

behöver i detta läge använda sin förmåga genom att ständigt tolka, omtolka och ifrågasätta det 

resultat som framkommer.  

 

Kvalitativ intervju  

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs som ett samtal mellan individer som delar samma 

intresse inför ett specifikt ämne (Kvale & Brinkman, 2012). Syftet med den kvalitativa intervjun är 

att finna och identifiera det som den intervjuade uppfattar eller säger sig uppleva om något specifikt 

ämne (Patel & Davidson, 2012) Detta innebär vidare att man inte i förväg kan veta vad 

respondenten kommer att svara på de frågor som ställs. Även Kvale och Brinkman (2012) menar att 

målet med en kvalitativ forskningsintervju är att få fram nyanserade beskrivningar utifrån 

respondentens upplevelser och erfarenhet inom sin profession. 

 

Vi har medvetet valt en låg grad av strukturering av vår intervju. En låg grad av strukturering ger 

respondenten möjlighet till att svara med egna ord och få utrymme till utläggningar av 

problemområdet. Respondenten och intervjuaren blir medskapare i samtalet kring det aktuella 

ämnet (Patel & Davidson, 2012).  

 

I intervjun har ett antal huvudfrågor använts (bilaga 1). Huvudfrågorna var av oss förutbestämda för 

att problemområdet skulle ringas in dock ställdes det följdfrågor under samtalets gång vilket gjorde 

att ämnet behandlades mer ingående. Detta är en stor fördel menar Bjørndal (2010) då intervju 
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används som metod. Han menar att det finns möjlighet till att fördjupa sig i det som uppkommer 

och/eller reda ut oklarheter för att säkerställa en så god information som möjligt.  

 

Observation  

Vi kommer att använda oss av en observation av första ordningen. Den viktigaste uppgiften i en 

observation av första ordningen beskriver Bjørndal (2010), är att utomstående observeras utifrån det 

syfte och de frågeställningar som ställs. Vi är inte delaktiga i verksamheten utan sitter vid sidan av 

och observerar. Patel och Davidson (2012) anser att i en observation kan man fånga beteende och 

händelser i sitt direkta skeende och se sammanhanget.  

 

Fangen (2005) menar att en observation där observatören inte är delaktig kan vara svår att tolka, 

vad det är som verkligen menas i situationen. Observatören kan få tillgång till en slags information 

om den bara står och tittar på och en annan om den är delaktig i samspelet. Vidare diskuterar 

Fangen att det är nödvändigt att delta till en viss grad för att få en större mängd data att analysera, 

men att i en klassrumssituation är det vanligt med observationer där deltagandet är lågt. Dock har 

observatören möjlighet att fråga en elev eller pedagog om det är några oklarheter. Bjørndal (2010) 

menar att en hög grad av deltagande i observationen kan få den konsekvensen att man inte hinner 

registrera det som är av intresse.  

I det vardagliga arbetet observerar vi hela tiden det som eleverna gör dock är det något annat att 

observera hur en pedagog utför en specifik handling. Vår erfarenhet av att observera arbete utfört 

av annan pedagog är begränsat och det är viktigt för oss att vara fokuserade på detta och inte bli 

påverkade av annat som händer runt omkring. Vi anser därför att observation av första ordningen 

kommer fungera bäst för oss.  

 

Vi har valt att använda oss av ett observationsschema (bilaga 2) som är förhållandevis ostrukturerat. 

Bjørndal (2010) menar att de flesta observationer befinner sig mer eller mindre i någon form av fast 

struktur och att man växlar mellan dessa under observationens gång. Vi använder ett schema där vi 

registrerar olika situationer som kan tänkas uppkomma i det pedagogiska samtalet mellan lärare och 

elev. Eftersom vi har viss förförståelse för det som ska undersökas och läst in oss på aktuell 

forskning och litteratur på området. Patel och Davidson (2012) menar att förkunskaper kan 

användas för att reda ut de situationer som kan uppkomma under en observation och som kan vara 

av vikt för studiens syfte. 

Urval 
Lärarna vi valt att observera och intervjua är verksamma i grundskolans årskurser 1 till och med 3. 

Det är fyra lärare som både intervjuas och observeras. Lärarnas verksamma år skiftar mellan 1 år 

och som längst 10 år och alla är legitimerat behöriga lärare med avlagd examen. Den empiriska 

studien genomförs på en Montessoriinspirerad friskola och en kommunal skola. Skolorna ligger 

geografiskt i samma kommun men är inte placerade i samma närområde. 

Uppläggning och genomförande 
Lärarna tillfrågades på respektive skola och var positiva till att medverka i vår studie. De har 

informerats om studiens mål och syfte. Vi har observerat lärarna vid ett tillfälle. Anledningen till att 

det blev en observation per lärare beror på tidsfaktorn för denna studie. Vi bokade in tid för när 

observationerna skulle ske. Lektionernas längd varierar mellan 40 till 60 minuter. Tillsammans med 
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läraren valdes en plats i klassrummet där bäst förutsättningar fanns för observationerna. Placeringen 

i klassrummet är avgörande då vi behöver lyssna och höra hur och vad lärare kommunicerar till 

eleven. Fangen (2005) beskriver att de observerade kan bli tillgjorda och inte agera som vanligt. De 

kan agera på ett sätt som gör att vi tolkar det hela felaktigt. Detta är vi medvetna om och försöker 

att göra en så rättvis och verklighetstrogen observation som möjligt. Den upplevelse vi båda delar 

är att lärarna uppträdde som vanligt och inte verkade störda av att vi satt och observerade dem. I en 

observation kan det vara en fördel att vara känd av de deltagande för att inte väcka uppmärksamhet. 

Det kan också vara en fördel att avvakta med observationen en stund för att elever och lärare ska 

komma in i sitt arbete på ett naturligt sätt. (Patel & Davidsson, 2012).  Vi valde att invänta en stund 

tills eleverna och läraren kommit igång en tid med lektionen innan vi påbörjade anteckna det vi 

observerade. I en intervjusituation är det av vikt att inta en respektfull roll som intervjuare. Bjørndal 

(2010) beskriver vidare att du som intervjuar bör visa genuint intresse för det som framkommer 

under samtalet och inte låter samtalet likna ett förhör. Det var viktigt för oss att få en så avslappnad 

stämning som möjligt så vi valde att utförda intervjuerna på en avskild och lugn plats som kändes 

bekväm för den intervjuade.  

 

Materialbearbetning 

I vårt försök att tolka och förstå har vi inspirerats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Ödman 

(2007) menar att hermeneutikern tolkar, förstår och förmedlar det upplevda av olika företeelser. 

Patel och Davidson (2012) menar att man genom helhet och del, perspektivförskjutningar, den egna 

förförståelsen, subjekt och objekt bildar den hermeneutiska spiralen. Text, tolkning och förståelse 

som leder till ny tolkning och ny förståelse, en spiral som lever och utvecklas. Den synliggör ett 

synsätt som påminner mycket om det som vi inom skolans värld gör hela tiden, nämligen tolkar, 

förstår, omtolkar och förstår ännu mer. Ödman (2007) menar att vi utgår från de delar vi 

uppmärksammar och får ett sammanhang, en helhet. Från en helhet går vi tillbaka till de delar som 

vi behöver för att få svar på våra frågor och som då skapar en helhet. Del och helhet kan inte skiljas 

åt utan står i beroende av varandra. I tolkningsprocessen finns förförståelsen med som en naturlig 

del inom hermeneutiken den egna förförståelsen används som en tillgång i forskningen för att 

närma sig forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2012). 

  

Ödman (2007) beskriver också att förförståelsen finns med som en tillgång i tolkningsfrågan, utan 

förförståelse är det svårare att veta vad man ska uppmärksamma eller kan möta. I vår 

tolkningsprocess har vi gått igenom empirin flera gånger och försökt förstå vad det är vi söker och 

vad det kan betyda. Vi har även utifrån ett hermeneutiskt synsätt försökt förmedla för läsaren en 

tydlighet genom språket, våra tolkningar och vårt tillvägagångssätt (Ödman, 2007) Dessa 

utgångspunkter är inte enbart något som en hermeneutiker utgår ifrån vid en textbearbetning utan 

även vad som kännetecknar en kvalitativ bearbetning. Patel och Davidson (2012) menar att 

tydlighet i de ovan nämnda utgångspunkterna ger en tillgänglighet för läsaren av den studerade 

texten. 

 

En risk vid tolkning av både text och observation kan vara att man omtolkar så det ska passa den 

teori som man har utgått ifrån eller tvärtom, att teorin tolkas om till det man har observerat eller 

läst. Tolkning är att ge något en betydelse, något som ges utifrån ett visst synsätt. Det gör att du 

måste vara uppmärksam på att de fördomar som föreligger inte tas med i tolkningen Ödman (2007). 
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I vår beskrivning av data och analys har vi bearbetat intervjumaterialet utifrån en metodanvisning 

(Adamsson, 2001) för att beskriva bearbetningsprocessen av empirin. Det första steget i 

bearbetning av materialet var att transkribera de ursprungstexter från intervjuerna. Denna 

transkribering följdes av en stegvis kategorisering av transkriptionerna och utifrån dessa söka efter 

samband och leta efter mönster s.k. kondensering. Det som inte var relevant för studien 

exkluderades. Så långt användes i möjligaste mån ordagranna formuleringar gjorda av 

respondenterna. Dessa kodades för att en tillbakablick i grundmaterialet skulle möjliggöras. 

Materialet fördes in i en matris i form av en tabell. 

 

Vi valde medvetet att inte koda hela intervjumaterialet utan endast de framträdande delarna som var 

relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Enligt Kvale & Brinkman (2012) spelar kodning en 

viktig roll i den grundade teorin. Syftet med grundad teori innebär att man utvecklar en teori på ett 

induktivt sätt. Kodningen spelar en viktig roll och innebär att man bryter ner, undersöker, jämför, 

begreppsliggör och kategoriserar olika data. I en kvalitativ analys relaterar man till koder som har 

kontextuell innebörd och ser till handlingen i materialet. Vi kondenserade vårt material ytterligare 

en gång för att lyfta de svara som var relevanta för vidare analys. Denna kondensering finns 

presenterad med några sammanfattande ord samt i en kortfattad beskrivning av framträdande 

mönster i resultatdelen.  

 

Observationerna transkriberades utifrån de anteckningar som gjordes vid besöken i klassrummen. 

De beskrivs i löpande text för att ge en så tydlig och följsam bild av det som läraren sa och gjorde. 

Fokus har legat på vad läraren sa och elevresponsen har i vissa fall valts bort för att den inte gav 

någon ytterligare kommunikation från lärarens sida. Inspirerade av det hermeneutiska synsättet 

försöker vi förstå, tolka och skriva ner det som läraren uttryckte i sin handling. Det synsättet har 

legat till grund för hur denna bearbetning av material har gått till väga. Från de delar vi såg under 

observationen har vi gått till en helhetsbild i den text som bearbetades fram. Vi har därefter försökt 

förhålla oss till de delar som vi tolkar, utifrån den text vi arbetat fram, är av vikt för våra 

forskningsfrågor. (Ödman, 2007). 

 

I samtliga sammanfattningar av materialet har medbedömare anlitats för granskning av hela 

materialet. Detta för att säkerställa validiteten av materialet som metodiskt bearbetats genom 

kondensering i olika sammanfattande steg. Transkribering av råmaterial, ljud och 

observationsanteckningar, återfinns hos författarna. 

 

I bearbetningen av intervjuerna och observationerna har vi sammanställt vår tolkning av vad lärarna 

sagt och gjort. Sammanställningen av intervjuerna belyser lärarnas uppfattning om och användandet 

av formativ bedömning, återkoppling och vilka fördelar och nackdelar som kan förekomma. 

Lärarna har även beskrivit vilka faktorer som påverkar användandet av formativ återkoppling. Vår 

tolkning av intervjuer och observationer presenteras sammanfattat separat i resultatdelen, 

beskrivning av data och empiri. Det vi upptäckte vid transkriberingen var att några frågor tangerade 

samma innebörd. I bearbetning av materialet särskiljer vi dessa frågor men i analysen lämnar vi de 

individuella respondenternas uttalanden. Den bearbetade empirin har vi analyserat och tolkat 

genom närläsning, det vill säga, vi har detaljstuderat den.  
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Tillförlitlighetsfrågor 

I vår ansats till att förstå det vi har förutsatt oss att studera gentemot vårt syfte, har vi valt att 

använda oss av litteratur, observation och intervju. Genom litteraturen har vi tagit del av tidigare 

forskning vilken gett oss kunskaper i ämnet formativ återkoppling. Vi har även tagit del av aktuell 

litteratur om metodanvändning för att kunna försöka tolka det som vi har tagit del av genom 

intervjuer och observationer. Ett syfte med triangulering är att få ett så rikt material som möjligt 

som kan förstärka de frågeställningar man har(Svensson & Starrin, 1996). Fördelen med att 

använda sig av en triangulering kan också vara att den ökar validiteten i forskningen. Forskaren får 

ta del av olika sätt att se problemområdet i olika sammanhang och på så sätt få möjlighet till att 

tolka likheter respektive olikheter (Patel & Davidson, 2012).  

 

Validitet och reliabilitet talar om kvaliteten på det data som undersöks. Validiteten är hur 

användbart och relevant data det är som framkommer. Reliabiliteten talar om datas tillförlitlighet 

och stabilitet (Kylén, 2004). Relevansen och användbarheten av det som framkommit har vi 

resonerat kring och försökt se till att vi fått de uppgifter vi behöver för att besvara syftet med den 

här studien.  Vi har arbetat för att sammanställa data så att det som respondenten uttryckt framgått 

så tydligt som möjligt.  För att ytterligare säkerställa reliabilitet av intervjuerna fick respondenterna 

läsa igenom transkriberingen för att säkerställa att vår uppfattning av det som sagts stämde överens 

med vad läraren ville uttrycka. 

 

Efter utförda observationer utfördes en transkribering omgående för att det inte skulle förloras 

något av värde för studien. Genom att transkribera den kommunikation som förekommit mellan 

lärare och elev under observationerna har vi fått underlag att göra vår tolkning av det som sker i det 

dagliga arbetet, här och nu.  

 

Intervjuerna spelades in och dessa har transkriberats omgående för att säkerställa validiteten av vad 

läraren uttryckt. Både transkriberingen av observationerna och intervjuerna ägde rum i nära 

anslutning av att de utfördes. Bjørndal (2010) menar att detta hjälper till att bibehålla en så 

nyanserad och utförlig bild som möjligt av det observerade.  

 

För att säkerställa validiteten och reliabilitet i en studie gäller det att inte enbart förhålla sig till 

datainsamlingen. Det är också av vikt att när den egna förförståelse används görs detta på ett 

trovärdigt sätt genom hela processen. Forskaren bör även kunna presentera sin tolkning, allt 

sammantaget, av problemområdets kärnfråga genom det underlag som tagits fram på ett trovärdigt 

sätt (Patel & Davidson, 2012). Det har av oss varit prioriterat att försöka arbeta med studien genom 

att hela tiden diskutera vårt underlag vare sig det gäller litteratur, observation eller intervjuer. Vi har 

utifrån vår förförståelse diskuterat de tolkningar vi har gjort och dess trovärdighet. 

 

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet har fyra allmänna huvudkrav som vi har använt oss av i denna studie. De fyra 

huvudkraven är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet. 

 

I enlighet med informationskravet blev samtliga deltagande lärare först muntligt tillfrågade om de 

ville delta i den observation som skulle utföras. De fick därefter mer detaljerad information, via ett 

missibrev (bilaga 3), där studiens syfte klargjordes och hur både intervju samt observation skulle 

utföras.  
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Det ska i enligt med Vetenskapsrådets (elektronisk resurs 2013-03-20) forskningsetiska principer 

ges information till deltagande personer att det är frivilligt att delta och att man när som helst kan 

avbryta sin medverkan, detta gavs det information om. Enligt samtyckeskravet ska 

uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagaren ge sitt samtycke till att delta vilket de gjorde 

muntligt till oss.  

 

I konfidentialitetskravet står det beskrivet att det är av största vikt att de deltagande personerna inte 

går att identifiera. Insamlad data förvarades på ett sådant sätt att inte obehöriga kunde ta del av dem 

och deltagande personer var avkodade.  

 

Det meddelades även i informationsbrevet att det material som samlades in endast avses användas i 

denna rapport vilket går i linje med det som beskrivs i nyttjandekravet. Respondenterna erbjuds att 

ta del av den färdiga rapporten om så önskas.  
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4. Resultat  

Vi ska nedan redogöra för resultatet av undersökningen genom att presentera beskrivningar och 

analys av empirin. Detta gör vi genom att i beskrivningen av data och empiri presentera utvalda 

frågor som har relevans för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi sökte specifikt efter 

uttalanden som kunde relateras till våra forskningsfrågor: Vilka former av återkoppling 

kommunicerar läraren till eleverna samt hur lärarna beskriver att de arbetar med formativ 

återkoppling. Vi tittar på våra resultat utifrån observationerna, intervjuerna samt tidigare  

forskning – triangulering. Vi härleder vår analys utifrån de teorier som Hattie och Timperley (2007) 

presenterar i form av återkopplingsnivåer.  

 

Vi presenterar i beskrivningen av data vad som framkommit i intervjuerna i tabellerna 1-6. Dessa 

presenteras i sin tur i en sammanfattande matris (1a) för att fånga ord och framträdande mönster 

och syftar till att ge en överskådlig sammanfattande bild. Observationerna presenteras i löpande text 

där handlingsförloppet kan följas och avslutas med en sammanfattande matris (1b) för att på samma 

sätt fånga upp ord och framträdande mönster. Även i analysdelen har vi gjort en sammanfattande 

matris (1c) av intervjuer och observationer i jämförelse med Hatties och Timperleys (2007) 

återkopplingsnivåer. Denna åtföljs av ett sammanfattande analyserande textavsnitt. 

Beskrivning av data/empiri  
Intervjuerna inleddes med frågor om lärarnas utbildning och hur många verksamma år som lärare 

de har. Lärare 1, har arbetat tre år och har förskollärarexamen och lärarexamen mot grundskolans 

tidigare år. Lärare 2, har arbetat i tio år och harförskollärarexamen samt lärarexamen med inriktning 

mot svenska och SO, åk 1-7. Lärare 3, har arbetat i sex år och har lärarexamen med inriktning mot 

matematik och svenska, åk F-6. Lärare 4, har förskollärarexamen och arbetat tio år som det. 

Vidareutbildning till grundskollärare för de yngre åldrarna med inriktning mot matematik, svenska 

och NO och arbetat i ett år som lärare. 

 

 

Sammanfattning av intervjufrågor 
 

Tabell 1 Vad betyder formativ bedömning för dig? 

Lärare 1 Ta reda på vad eleven ska kunna och försäkra mig om att de vet vad de kan och 

vad de ska lära sig. Vad målet för eleven är och vad syftet är med det som de 

ska lära sig. Det i förhållandet till nuläget som eleven befinner sig i. 

Involvera eleverna i detta förlopp för att synliggöra deras eget lärande för dem.  

Involvera, återkoppla tillbaka till dem fortlöpande vad de lär sig och hur de 

kommer vidare, till skillnad från att bara återkoppla när "produkten" är klar. 

Lärare 2 Att eleven ser sitt eget lärande. Vad de kan och vad de har för mål och hur de ska 

nå dit. Hur de kan gå vidare i sitt lärande. 

Lärare 3  Processen formativ bedömning är när man bedömer hela tiden (ser vad en elev 

behöver/ har koll)  

Lärare 4 Att tillsammans med eleven hjälper dem att se sitt eget lärande (nästa steg, våga 

utmana dem, återknyta till vart de står nu och mot målen). Göra mål tydliga och 

hjälpa dem dit. 
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Tabell 2 Hur använder du dig av och arbetar med formativ bedömning? 

Lärare 1 Observationer och uppmuntran. Självskattning – självrätta. Gemensam 

bedömning – vad kan förändras 

Utvärdering och matriser. Montessoripedagogik är formativ. Vad ska utvecklas? 

Lärare 2 Återkopplar- visar och bekräftar. Tydligt uppsatta mål. Direkt återkoppling. 

Berättar hur eleven ska gå vidare. 

Lärare 3 I förberedelsen och dokumenterar. Mycket i huvudet. Pratar mål och 

självbedömning. 

Lärare 4 Skriftliga kommentarer samt framåtsyftande samtal med eleven.  

 

Tabell 3 Hur arbetar du med återkoppling till eleven? Kan du exemplifiera? 

Lärare 1 Observationer, uppmuntran, självskattning, individanpassad planering, matris – 

framåtsyftande förberedelse. Utvärdering. Montessoripedagogiken.  

Lärare 2 Målbok med återkoppling. Påminner eleven om strategier.  

Lärare 3 Återkopplar direkt under lektionens gång. Samtalar med utvecklande frågor, vad 

vill du, vart ska du, nästa steg. Mindre gruppstorlekar, direkt återkoppling, 

eftertesta 

Lärare 4 Återkopplar och utvärderar varje vecka.  Matematiken – förståelseprocessen 

behöver färdighetsträning. Fokus på förmåga – ej endast uppgift. 

Tabell 4 Använder du dig av några särskilda strategier när du ger återkoppling till 

eleven? 

Lärare 1 Självskattning med checklista. Skrivuppgifter återkopplas efteråt. Dator m 

ordbehandling. Uppmuntran oavsett innan återkoppling. Direkt återkoppling. 

Lärare 2 Montessorimaterialet är självrättande- visa pedagog- återkoppling. Repeterar 

tidigare steg och ger återkoppling hur elev kan gå vidare. Arbetar utifrån 

individuella mål. 

Lärare 3 Elev till elev. Two stars and a wish – kamratrespons. Ställer framåtsyftande frågor. 

Lärare 4 Pedagog och elevsamtal. Återknyta nyckelfraser. Självbedömer – visa pedagog – 

återkoppla 

Tabell 5 Ser du några fördelar respektive nackdelar med att arbeta med formativ 

bedömning? 

Lärare 1 Positivt och engagerande men tidskrävande och pressande. Nya möjligheter till 

elevutveckling. Beröm utan återkoppling. 

Lärare 2 Medvetandegör och ansvar för sitt eget lärande. Tidskrävande ”bra jobbat”  

Lärare 3 Positivt, enklare med test - slutbedömning, levande formativ bedömning. 

Lärare 4 Eleven medveten, följer sin utveckling, positivt med självbedömning. 
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Sammanfattning av framträdande mönster i intervjuer 
 

 

 

 

 

 

Tabell 6 Finns det faktorer som påverkar i vilken mån du använder dig av formativ 

återkoppling? Kan du beskriva detta i så fall? (organisatoriska, ämnesspecifika eller 

särskilda situationer). 

Lärare 1 Svårare vid personalbrist. Ämnesrelaterat, lättare vid ämnen du har mycket av 

jämför svenska – engelska. Egen frånvaro, måste få koll igen.  

Lärare 2 Är någon borta är det svårt att hinna med. Det är enklare för en elev att se om de 

har uppnått ett mål i matematik än i so, blir en allmän uppfattning.  

Lärare 3 Samsyn inom arbetslaget och samarbeta under lektion. Organisera så tiden finns för 

återkoppling inom undervisningstiden.  Lättare att i vissa ämnen ge återkoppling.  

Lärare 4 Ämnesspecifikt, lättare i vissa ämnen. Organisationsfråga, lättare ju fler man är vid 

yngre åldrar.  

Matris 1a   Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 

Vad betyder formativ 

bedömning för dig? 

Synliggör 

lärandet, 

återkoppla 

fortlöpande 

Synliggör 

lärandet, 

utvecklings-

möjligheter för 

elev. 

Bedömer hela 

tiden. Ser vad 

elev behöver. 

 Tydliggöra mål, 

hjälpa elev nå 

dit. 

Hur använder du dig av 

och arbetar med 

formativ bedömning? 

Observerar, 

återkopplar, 

utvärderar. 

Återkopplar 

utifrån uppsatta 

mål. 

Förberedelse, 

har mycket i 

huvudet. 

Skriftlig 

återkoppling. 

Samtal. 

Hur arbetar du med 

återkoppling till eleven? 

Kan du exemplifiera? 

Uppmuntran, 

individualiserar, 

målmedveten, 

utvärdering. 

 Återkoppling, 

påminner elev 

om strategier. 

Direkt 

återkoppling, 

Nå mål genom 

utvecklande 

frågor. 

Återkopplar, 

utvärderar 

veckovis, 

färdighets-

träning. 

Använder du dig av 

några särskilda strategier 

när du ger återkoppling 

till eleven? 

Självskattning, 

återkopplar först 

efter uppgift. 

Uppmuntrar. 

Självrättande 

material, visa och 

få återkoppling. 

Kamratrespons, 

framåtsyftande 

frågor. 

Självbedömning, 

Samtal elev – 

lärare. 

Ser du några fördelar 

respektive nackdelar 

med att arbeta med 

formativ bedömning? 

Positivt. 

tidskrävande. 

Medvetenhet i 

arbetet. 

Tidskrävande. 

 Positivt. 

 Test. 

 Positivt. 

Medvetenhet 

hos elev. 

Finns det faktorer som 

påverkar i vilken mån du 

använder dig av 

formativ återkoppling? 

Kan du beskriva detta i 

så fall? 

 Personalbrist. 

Ämnesrelaterat. 

 Personalbrist. 

Ämnesrelaterat. 

Samsyn. 

Organisering. 

Ämnesrelaterat. 

Organisering. 

Ämnesrelaterat. 
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Beskrivning av observationer 
 

 

Lärare 1 

Lärare har en svensklektion där eleverna arbetar individuellt på den nivå de befinner sig. Det är 

halvklasstimme för eleverna i årskurs 1 och antalet elever är 14 stycken. Observationstillfället varar 

i ca 60 minuter och sker mellan klockan 8.45 - 9.45. Läraren börjar med en genomgång av hur 

eleverna ska tänka innan de sätter igång med sitt arbete. Läraren säger: ”Titta i er planering vad ni 

behöver göra”. Eleverna hämtar sin planeringsbok och tittar efter och kommer igång med ett arbete. 

Läraren går runt bland eleverna och sätter igång de som ännu inte valt något arbete. Läraren pratar 

med en elev om elevens uppsatta mål och säger: ”Det här materialet passar bra för att träna detta, nu 

ska jag visa hur man gör.”.  

 

Läraren går runt och observerar vad eleverna arbetar med. Vid flera tillfällen säger läraren ”Det här 

var bra.” och ” Det här behöver du göra igen, pröva att göra det på det här sättet” och läraren visar. 

Läraren stannar till vid en elev och ska lyssna på elevens läsning. Läraren uppmärksammar eleven 

på ord som eleven behöver titta lite extra på. Läraren säger: ”Lyssna på mig sen så ljudar vi 

tillsammans”. Detta sker vid flera tillfällen under lektionens gång och med olika elever. 

En elev skriver en berättelse och ber läraren läsa igenom det som eleven skrivit. Läraren talar om 

för eleven att det är bra skrivet och börja ställa frågor kring innehållet för att få förtydligande från 

eleven. Läraren börjar prata om vem som ska läsa texten och vad läsaren behöver veta för att förstå 

sammanhanget i texten. Eleven går tillbaka i texten och skriver mer.  

Läraren inleder ett samtal med en elev som arbetar med läsförståelse och visar(muntligt berättar 

samt pekar på texten) hur eleven ska arbeta med detta. Läraren avslutar med att säga ”Det är bra 

arbetat idag.”.  

 

Läraren går vidare till en elev som tränar handstil och att skriva hela meningar. Läraren frågar: ”Har 

du läst igenom dina meningar?” och ”Är du nöjd?”. Uppmanar eleven att titta igenom checklistan 

för att uppmärksamma vad ska finnas med. Läraren ber eleven att visa de förändringar som eleven 

gör. Lektion tar slut och läraren ber eleverna att skriva i sin planeringsbok vad de har arbetat med 

och hur de tyckte att det gick.  

 

Lärare 2 

Lärare har en matematiklektion där eleverna arbetar med sina individuella matematikmål och 

befinner sig på olika nivåer. Det är halvklasstimme för eleverna i ettan och antalet elever är 15 

stycken. Observationstillfället vara i ca 60 minuter och sker mellan klockan 10.15 – 11.15  

Läraren går runt i rummet och hjälper de elever som behöver hjälp samt observerar vad och hur 

eleverna arbetar.  

 

Läraren ställer vid flera tillfällen frågor till eleverna om det som eleven arbetar med.  

I ett elevmöte ställer läraren frågan ”Förstår du varför det blir så?” vilket resulterar i en längre 

konversation om 10-kamraterna och hur eleven kan arbeta med detta. Läraren visar på material som 

kan användas till detta arbete. I samma samtal ställer läraren flera specifika frågor om det arbete 

som eleven gör, ”Visa hur du tänker”, ”Kan du göra på samma sätt här?”. Under tiden som läraren 

hjälper denna elev är det flera som behöver hjälp och läraren säger vid några tillfällen att de kan 

fråga varandra om hjälp och talar om vem som redan har gjort denna uppgift.  
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Läraren börjar gå runt bland eleverna och säger vid flera tillfällen om det är något som blivit rätt 

utfört och ger eleven beröm för det, ”Det där ser bra ut!”, Fint arbetat!”. Läraren stannar till vid en 

elev som arbetar med klockans hel och halvtimmar och vill att eleven visar vad den har gjort och 

hur. När eleven har gjort detta talar läraren om att det är rätt utfört och visar ett nytt material som 

ska träna kvart i och kvart över. Läraren visar hur uppgiften ska lösas och lämnar eleven i sitt 

arbete.  

 

Läraren går åter runt bland eleverna och talar om för några elever att deras arbete ser korrekt ut.  

Läraren sätter sig med en elev och observerar elevens utförande av uppgiften och ber eleven berätta 

hur eleven tänker vid uträkningen. Läraren bekräftar att det är rätt tänkt. Lektionen tar nu slut och 

läraren ber eleverna att i sin planeringsbok skriva vilket matematikmål de har arbetat med och hur 

de tyckte att det gick med arbetet.  

 

 

Lärare 3 

Lärare har boksamtal med 25 elever i årskurs 1. Observationstillfället varar i ca 40 minuter och sker 

mellan klockan 10.00–10.40. Eleverna sitter ner på golvet i en ring och läraren står vid en 

whiteboard. 

Läraren startar med att tala om att några elever ska få presentera de böcker de läser och att de 

kommer få berätta om dem. Läraren ber en elev att börja berätta om den bok som eleven läser. 

Läraren ställer frågan ”Är det något mer som du vill berätta?” men eleven kommer inte på något 

mer. Läraren ställer frågorna: ”Kan du känna igen dig i huvudkaraktären?”, ”Vad tror du att han 

kände när han hade tappat nycklarna?”, ”Tror du att han kommer hitta dem?”. Läraren frågar övriga 

elever: ”Är det någon som har en fråga om boken?” Efter det tackar läraren eleven och säger ”Det 

var fint framfört!”.  

 

Nästa elev uppmanas att berätta om sin bok. När eleven är klar frågar läraren: ”Vad tror du kommer 

att hända sen?”. Läraren ställer frågan ”Tror du att detta kan hända i verkligheten?” Läraren 

uppmanar de andra eleverna att ställa frågor om de funderar på något. Nästa elev berättar om sin 

bok och läraren undrar vilken genre boken tillhör och vilka typiska drag som visar på detta. Läraren 

visar och pratar om böcker mellan elevpresentationerna, läraren berättar även för eleverna hur de 

kan göra när det är något som de inte förstår i boken. Läraren pratar om olika genrer och visar 

typiska böcker för den genren. Lektionen avslutas med att eleverna får läsa en stund.  

 

 

Lärare 4 

Lärare har ett klassmöte som syftar till att diskutera hur man motverkar mobbing. Det är 23 elever i 

årskurs 2. Observationstillfället varar i ca 40 minuter och sker mellan klockan 10.00–10.40. 

Eleverna sitter i en ring och läraren sitter med dem. Läraren inleder med att berätta om vad 

mobbing är för något och hur en som är mobbad kan känna sig. Läraren frågar om det är någon som 

vill berätta om något som eleverna tänker på när de har hört vad läraren har berättat. Elever får 

tycka till.  

 

Läraren frågar eleverna om vad orsak och verkan kan betyda. Elever får berätta. Läraren fortsätter 

att prata om mobbing och vilka konsekvenser det kan få. Läraren ber eleverna prata med kompisen 

bredvid om vad det kan få för konsekvenser. Efter en stund får eleverna berätta vad de kommit fram 

till för varandra. Läraren säger att det var ”Bra sagt” vid några tillfällen till olika elever. Vid några 

tillfällen säger läraren: ”Kan du utveckla hur du tänker?”. Diskussionen fortsätter. Läraren 
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sammanfattar vad en elev har sagt och ställer frågan: ”Förklara hur du tänker?”, ”Varför är det 

bra?”. 

 

Läraren fortsätter att ställa frågor: ”Hur kan man göra för att mobbing ska undvikas?”, ”Varför kan 

det vara ett bra sätt?”. Diskussionen fortsätter och läraren tar upp klassreglerna och säger till 

eleverna ”Nu ska ni få tänka efter vilka regler som är bra och vilka regler som vi kan ta bort”. Efter 

att eleverna fått fundera en stund bryter läraren och säger ”Nu ska ni en och en få berätta vad ni 

tycker om klassreglerna”. Vid några tillfällen bryter läraren in och säger: ”Hur tänker du nu?”, 

”Kan du förklara mer hur du tänker?”, ”Tror du att det kan vara en bra regel för alla?”. Slutligen 

frågar läraren: ”Vad kan vi bli bättre på i klassen?”, ”Nu får var och en fundera på det en stund”. 

Lektionen avslutas med att eleverna få säga vad de tycker att de kan förbättra. 

 

 

 

Sammanfattning av framträdande mönster i observationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av data/empiri  

  

Patel och Davidson (2012) talar om tre begrepp som beskriver hur en forskare kan arbeta för att 

relatera teori och empiri, deduktion, induktion och abduktion. En deduktion är att följa bevisen och 

utifrån befintliga teorier dra slutsatser kring företeelser.  Det induktiva arbetssättet är att dra 

slutsatser utifrån upptäckter av det egna forskningsobjektet.  En abduktion beskrivs vara en 

kombination av dessa. I abduktionen växlar resonemanget mellan teori och empiri.  

Matris 1b 

  
Framträdande mönster observationer  

Lärare 1 

Elevreflektion, introduktion av material – hur man ska göra. 

Enskild stöttning, uppmärksammar eleven på fel/brister och 

återkopplar med framåtsyftande frågor. Ger beröm: ”Det där var 

bra”. Elev utvärderar sitt arbete, hur gick det? 

Lärare 2 

Observerar vad och hur eleverna arbetar. Ställer frågor på 

uppgifter, citat: ”förstår du varför det blir så?” Visar material som 

hör till uppgiften. Elever hjälper varandra. Ger beröm: ”Det där 

ser bra ut, fint arbetat”. Elev berättar om utförandet och hur den 

tänkt. Läraren bekräftar. Eleven utvärderar sitt arbete och mot 

sina mål. 

Lärare 3 

Ställer utvecklande frågor t ex: ”Vad tror du han kända när han 

tappat nycklarna?” eller uppmanar andra elever att ställa frågor: 

”Är det någon som vill ställa en fråga till XX?”.  Pratar om 

lässtrategier. 

Lärare 4 

Ställer frågor till eleverna. Konsekvens av handlande diskuteras 

parvis sedan i helklass. Läraren: ”Bra sagt”, ”Kan du utveckla hur 

du tänker?”. Bekräftar elev och sammanfattar frågor och 

uttalanden. Eleverna föreslår förbättringsmöjligheter. 
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Inspirerade av hermeneutiken växlar vi i vår analys mellan helhet och del och den egna 

förförståelsen i vårt försök att tolka.  Enligt Patel och Davidson kan det abduktiva arbetssättet 

relateras till den hermeneutiska forskningen då det pendlar mellan helhet och del och mellan olika 

synvinklar i den tolkning man gör.   

Det arbetssätt som blir aktuellt i vår studie är således det abduktiva arbetssättet.  Vi gör en analys 

med utgångspunkt i tidigare forskning och begrepp avseende återkoppling. Vi använder och jämför 

insamlade data och med den forskning vi lyft fram i en så kallad metodtriangulering.  

I analysen har vi särskilt valt att titta på de former av återkoppling som kommuniceras från lärare 

till elev. Vi har också tittat på hur lärarna beskriver att de arbetar med formativ återkoppling. 

Resultat och analys är indelat matriser och sammanfattande text. 

 

Sammanfattning av intervjuer och observationer 

Matris 1c   
Uppgiftsrelaterad 

återkoppling  

Processrelaterad 

återkoppling  

Metakognitiv 

återkoppling  

Personlig 

återkoppling 

Lärare 1 

Intervju 

 

Ja. Återkopplar 

uppgift. 

Ja.  

Återkopplar vad 

som ska förändras. 

Ja. Självskattning. 

Utarbeta arbetsinsats. 
Ja. Uppmuntrar. 

Lärare 1  

Observation 

 

Ja. Visar hur man 

ska göra. 

Ja. Visar vad man 

ska göra. 

Till viss del. 

Utvärderar men ej 

nästa steg. 

Ja. Berömmer. 

Lärare 2 

Intervju 

 

Ja. Återkopplar 

uppsatta mål och 

påminner om 

strategier, elev visar 

uppgift – 

återkopplar.  

Ja. Påminner om 

strategier och nästa 

steg. 

Till viss del. 

Utvärderar men ej 

nästa steg. 

Framkom ej. 

Lärare 2 

Observation 

Ja. Ställer frågor om 

uppgiften. 

Ja. Elev berättar 

hur den tänkt. 
Elev hjälper elev. Ja. Berömmer 

Lärare 3 

Intervju 

 

Ja. Framåtsyftande 

frågor. Direkt 

återkoppling. 

Ja. Ställer 

utvecklande 

frågor. 

Ja. Kamratrespons. Framkom ej. 

Lärare 3 

Observaton 

 

 Ja. Ställer 

utvecklande 

uppgiftsrelaterade 

frågor. 

 Ja. Pratar 

läsförståelse- 

strategier. 

 Ja. Uppmanar att ställa 

frågor lärare - elev, 

elev - elev.  

Nej, inte i 

någon större 

utsträckning. 

Lärare 4 

Intervju 

 

 Ja. Skriftligt och 

muntligt. 

Ja. 

Färdighetsträning 

av 

förståelseprocess. 

Förmåga i fokus. 

Skriftligt och 

muntligt.   

 Ja. Självbedömning. 

Återkoppling från 

lärare. 

Framkom ej. 

 Lärare 4 

Observation 

 

 Ja. Ställer frågor i 

anknyting till 

uppgift. 

 Ja. Ställer 

framåtsyftande 

frågor. 

 Ja. Ställer frågor om 

hur elev tänker och 

förslag till 

förbättringsmöjligheter. 

Ja. Berömmer. 
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Uppgiftsrelaterad återkoppling 

Enligt Hattie (2012) är den uppgiftsrelaterade återkopplingen den vanligast förekommande i ett 

klassrum. Den kännetecknas av att läraren ger muntlig eller skriftlig specifik återkoppling, 

individuell eller i helkass för en specifik uppgift.  Matrisen (1c) visar att alla lärare, både i 

intervjuer och observationer, ger uppgiftsrelaterad återkoppling. Under observationerna såg vi att 

samtliga lärare gav uppgiftsrelaterad återkoppling vid flera tillfällen. Den vanligaste var den 

muntliga. Två av lärarna säger sig göra det både muntligt och skriftligt, vid observationstillfället 

visade sig detta endast i muntlig form. Återkopplingen gavs i omedelbar anknytning till den 

specifika uppgiften. Hattie och Timperley (2007) menar att denna typ av återkoppling är svår att 

applicera på andra uppgifter på ett generellt sätt. Den inriktar sig främst på det ytliga i en uppgift 

och kan fungera som en bas i andra återkopplingsnivåer. Den kan vara effektiv för de elever som är 

nybörjare eller i helklass. För att återkopplingen ska vara stöttande för elevens lärande behöver 

återkopplingen vara tydligt kopplad till uppgiften menar Jönsson (2009). Ett exempel på det är när 

en av lärarna lyssnar på en elevs läsning och hjälper eleven vidare med hur ett ord som ljudas fel 

ska ljudas rätt. Hattie och Timperley pratar även om att för eleven ska utvecklas behöver den även 

få veta vad som var mindre bra. Positiv och negativ återkoppling kan få effekter som både är 

positiva och negativa för en elevs utveckling. Om en elev får veta vad som vad mindre bra kan det 

sporra eleven till att göra bättre på kommande uppgift men det kan också bli nedslående för en elev 

som är osäker på sin kunskap.  

Återkopplingen som vi observerade var oftast av det positiva slaget, där eleven fick bekräftelse på 

att det som de hade gjort var rätt. Jönsson (2009) beskriver hur en balanserad kombination av dessa 

med tydliga kopplingar till uppgiften har visats ge eleven bäst förutsättningar för sitt lärande. Två 

lärare sa under intervjun att de även gav skriftlig återkoppling men inte i direkt anknytning till den 

specifika uppgiften. Jönsson (2009) menar att det är skillnad på att ge omedelbar återkoppling och 

fördröjd återkoppling. Den omedelbara återkopplingen kan vara mer stöttande och stärkande. 

Jönsson, William (2010) och Hattie (2012) beskriver att återkoppling behöver besvara de tre 

nyckelfrågorna; vart ska jag, var är jag nu i förhållande till målet och hur kommer jag dit, för att 

återkopplingen ska ge maximaleffekt. Vi ser att lärarnas utsagor stämmer med vad som framkom i 

intervjuerna och vad vi observerade.  

 

Processrelaterad återkoppling 

Den här typen av återkoppling syftar till att förbättra elevens inlärningsstrategier som kan användas 

för att klara av en uppgift eller moment. Detta innebär att eleven ska ges möjlighet att förbättra 

metoder, strategier och processer genom att ställa frågor, be om olika lösningsförslag och ta tillvara 

på lösningar som både är bra samt mindre bra (Hattie&Timperley, 2007).  

I intervjuerna sa sig lärarna att de använder sig av denna form av återkoppling. De ställer 

utvecklande frågor och diskuterar med eleven och ger förslag på förbättringar. Lärare 2 sa: ”Förstår 

du varför det blir så här?”, ”Visa hur du tänker, kan du göra på samma sätt här?”. Läraren 

diskuterade med eleven hur den kan gå vidare och ställde specifika frågor. Detta bidrog till elevens 

möjligheter att gå vidare i sin kunskapsutveckling och att lösa uppgiften. Lärare 3 pratade om 

läsförståelsestrategier och ställde frågor som eleverna ska kunna använda sig av när de läser. Vi 

tolkar detta som att vara återkoppling med inriktning på process och strategier. Lärare 1 använder 

sig av en checklista som syftar till att identifiera brister i elevens egen text. Listan tycks fungera på 

ett analytiskt sätt som gör eleven medveten om de misstag som gjorts och ger eleven tips på hur 
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man kan förändra och förbättra sin skrivprocess.  Jönsson (2009) menar att den här formen av 

återkoppling kan hjälpa elever att prestera bättre på rutinuppgifter under förutsättning att de kan 

förstå den återkoppling som ges.  

En lärare arbetade med färdighetsträning för att utveckla en specifik förmåga och fokuserade inte 

enbart på vad som blev rätt eller fel. I enlighet med Jönsson (2009) är detta också något som önskas 

av elever, där återkopplingens syfte kan relateras till liknande arbetsområden. Vi såg att lärarna 

försökte vara generella i sitt sätt att ge återkoppling som syftar till att eleven ska kunna applicera 

detta på andra uppgifter och kunskapsområden. Den här typen av återkoppling tycks vara mer 

effektiv avseende djupare kunskaper. Hattie och Timperley (2007) pratar om återkopplingen effekt 

och menar att den blir som kraftfullast när eleven ges strategier, ledtrådar och ställer utvecklande 

frågor. 

 

Metakognitiv återkoppling 

Den metakognitiva återkopplingen syftar främst till att fokusera på elevens egen förmåga att tänka 

över sin inlärningsprocess och bedöma sig själv, kallas även självreglering.  Självbedömning, ge 

och ta respons från lärare och kamrater är centralt. Eleven kan värdera sin egen arbetsinsats utifrån 

övergripande mål och komma med förslag på vad nästa steg blir och hur det ska nås. Lärarens roll 

är att stärka och uppmuntra elevens lärande på olika sätt. (Hattie&Timperley, 2007) 

På den här återkopplingsnivån uttrycker lärarna olika saker. Två av lärarna säger att deras elever får 

utvärdera eller bedöma sin egen arbetsinsats. En annan lärare använder sig av kamratrespons och då 

med en metod som kallas: ”Two stars and a wish”. Den innebär att eleven ger respons i form av två 

positiva återkopplingar och en förbättringsåtgärd till en annan elev. En lärare utvärderar i slutet av 

sin lektion där eleverna får skriva vad de gjort men inte gör några kopplingar på ett metakognitivt 

plan. Jönsson (2009) menar att allmänt reflekterande kring sitt lärande inte bidrar till att eleven 

tänker kring sitt lärande, utan blir mer ett ytligt sätt att sammanfatta en lektion. Han resonerar 

vidare att förutsättningar för reflektioner kring det egna lärandet måste vara tydliga och specifika 

frågor måste ställas. Detta har i studier visat sig ha stora positiva effekter på lärande.  

En lärare säger sig inte använda denna återkopplingsnivå i någon större utsträckning. Under 

observationstillfället av denna lärare såg vi dock att eleverna fick reflektera kring sina individuella 

mål och hur de upplevde att arbetet gick. Någon diskussion om nästa steg för att nå sitt mål gjordes 

inte. En lärare hade under observationstillfället gruppsamtal med sina elever och ställde 

utvecklande frågor som: ”Kan du utveckla hur du tänker?”, ”Hur kan man göra för att mobbning 

ska undvikas?”, ”Varför kan det vara ett bra sätt?”. Här ger läraren återkoppling så att eleverna får 

tänka själva, reflektera och på ett kognitivt sätt använda sina erfarenheter för att hitta nya lösningar 

på frågorna. Ytterligare exempel från observationerna var ett samtal mellan en av lärarna och en 

elev.  

Samtliga lärare ställer frågor som tangerar att vara metakognitiva och vi utläser att lärarna har 

ambitioner att få sina elever att tänka, bedöma sin arbetsinsats och reflektera kring sitt lärande. Vi 

uppmärksammade att lärarna inte i någon större utsträckning resonerade med eleverna vad de skulle 

använda sina reflektioner till. Jönsson (2009)skriver att det förekommer en hög grad av ytligt 

allmänt reflekterande kring det egna lärandet. Eleverna ges inte möjlighet att använda och utveckla 

den reflektion som görs i tillräckligt stor utsträckning. Hattie (2012) tar återigen upp vikten av att 

de tre nyckelfrågorna besvaras i samband med den metakognitiva återkopplingen.  
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Personlig återkoppling 

På den här återkopplingsnivån ges det främst beröm till eleven som person och för hur väl något 

utförts. Den ges ofta i syfte att trösta eller stödja eleven. Den skiljer sig från de övriga 

återkopplingsnivåerna till sättet att den ofta vänder bort fokus från uppgiften, processen eller 

självregleringen. Den kan få negativa konsekvenser om den inte åtföljs av någon konstruktiv 

återkoppling. Hattie (2012) menar att den här återkopplingen kan göra stor skillnad beroende på hur 

den används. 

Endast en av lärarna anser sig ge återkoppling i form av beröm. Under observationerna visade det 

sig att alla lärarna ger personlig återkoppling med berömmande ord. Lärarna använde sig av uttryck 

som: ”Det är bra arbetat idag”, ”Det där ser bra ut”, ”Fint framfört” och ”Bra sagt”. Vi konstaterar 

att det ges beröm utan att det kommer någon efterföljande återkoppling om vad som är bra. Jönsson 

(2009) menar den form av återkoppling inte har någon positiv inverkan på lärandet eftersom den 

inte har relevans för lärandet i sig. Hattie och Timperley (2007) bekräftar att denna återkoppling 

används ofta i klassrummen och har liten effekt på lärandet. 
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5. Diskussion 

Slutsatser 
I följande avsnitt kommer vi föra en diskussion kring det som framkommit i resultat och analys. 

Studiens syfte är att utveckla kunskap för hur fyra lärare arbetar med formativ återkoppling i 

vardagen.  För att uppnå syftet med studien använde vi oss av våra två frågeställningar som vi i 

slutet av diskussionen använder som rubriker för att skapa tydlighet för läsaren. Vi har för avsikt att 

sammanfattat besvara dessa frågeställningar där. 

Undersökningen visar att lärarna har olika förklaringar på olika typer av återkoppling, det är ingen 

av lärarna som använder sig av de benämningar eller ord som forskningen tar upp. Lärarna är 

medvetna om vad formativ bedömning handlar om, det kan vi utläsa utifrån de intervjuer och 

observationer som vi gjort. En lärare uppfattar vi är mer insatt i begreppen inom formativ 

bedömning än de andra och känner till fler utvecklande steg t ex självskattning.  

Vi har tidigare tagit upp skillnader mellan formativ och summativ bedömning, vi ser inte dessa som 

konkurrenter till varandra utan att de kompletterar varandra. Vi anser att en summativ bedömning 

också kan användas i ett formativt återkopplande syfte. Lärarna arbetar i årskurserna 1 till och 3 och 

prov är inte de former som främst används för att bedöma elevers förvärvade kunskaper. De flesta 

av lärarna inleder sina lektioner med att introducera och tala om vad lektionen ska innehålla. Detta 

går helt i linje med vad William (2010) menar är en av de avgörande tre nyckelfrågorna, vad är 

målet, för lärandeprocessen. De flesta lärarna vi studerade gav eleverna någon form av information 

om vad målet med lektionen var. Jönsson (2009) menar att eleverna måste bedömas utifrån vad 

eleverna i förväg blivit presenterade för och vad de förväntas kunna efter undervisningen. Vi 

instämmer med Jönsson (2009) att det inte ska vara hemligt vilka förväntningar man har på vad 

eleven ska kunna. Dewey (1997) tar upp vikten av att eleven måste vara delaktig i sin egen process, 

så vitt vi förstår så gäller detta även i den formativa återkopplingsprocessen.   

Vi har tidigare presenterat urvalet av lärare i metoddelen det finns en spridning på yrkesverksamma 

år mellan ett år och som längst tio år som lärare. Vi frågar oss om detta kan påverka hur de förhåller 

sig till formativ återkoppling? Hur medvetna är de om dagens forskning och vilka 

återkopplingsnivåer som är mest effektiva? Detta är inte något vi i denna studie går djupare in på. 

Vi kan dock utläsa att de lärare som senast utbildat sig är mer medvetna om hur den formativa 

återkopplingen kan gå till. De lärarna beskriver och använder flera sätt inom de återkopplingsnivåer 

vi beskrivit enligt Hattie och Timperley (2007).  

Genom de intervjuer och observationer vi gjort ser vi att samtliga lärare använder sig av den 

uppgiftsrelaterade återkopplingsnivån främst genom att ställa framåtsyftande frågor. Den här nivån 

verkar vara väl förankrad i lärarnas sätt att ge återkoppling till sina elever. Det som är särskilt 

intressant här är också att vi såg en samstämmighet mellan det lärarna faktiskt sa och gjorde. Hur 

kommer det sig då att lärarna är så väl förtrogna med just denna återkopplingsnivå? Vi tänker att 

den här typen av återkoppling har funnits med under flera läroplaner och är väl förankrad i dagliga 

rutiner, den kan möjligen uppfattas som praxis ute på skolor. Olika läroplaner har enligt Lundahl 

(2011) haft olika kunskapssyn som också påverkat synen på formativ återkoppling. Det bekräftas av 

forskning på området, enligt Hattie (2012) att denna återkopplingsnivå är den vanligast 

förekommande.  



 27 

Processrelaterad återkoppling visade sig också i vår undersökning hos alla lärare, både i intervjuer 

och i observationer. Lärarna försökte vara generella i sitt sätt att ge denna typ av återkoppling som 

syftar till att kunna appliceras även på andra områden. Vi tror att lärarna behöver bli mer medvetna 

om sin roll i kunskapsprocessen så att stöttningen och återkopplingen kommer vid rätt tidpunkt. 

Enligt Jönsson (2009) finns det forskning som talar för omedelbar återkoppling och att den kan 

stötta och stärka lärandet. Å andra sidan är tidpunkten inte avgörande utan det är kvaliteten på den 

återkoppling som ges. Vi ser inte heller att de fyra lärarna lyfter fram felaktiga svar som exempel 

som utgångspunkt i sin undervisning. Lärarnas ovana i detta och möjligen i tron att det kan vara 

kränkande för individen är en möjlig förklaring till varför detta inte används. Hattie (2012) menar 

att om även felaktigheter lyfts fram ger det stora vinster då man kan eliminera mindre bra 

lösningsalternativ eller rentav dåliga strategier. Black m.fl. (2011) har studerat en grupp lärare och 

kommit fram till att ett gott klassrumsklimat utan rädsla för att göra fel är av vikt. Detta för att 

diskussionen ska föras framåt.  

Återkoppling på metakognitiv nivå är inte lika framträdande i empirin som de tidigare nämnda 

nivåerna. En möjlig anledning till detta är att vi inte kunde se den självreglering som sker vid 

metakognition. Vi kan inte utesluta eller bekräfta att någon elev tillgodogjort sig den här nivån 

utifrån någon av lärarnas återkoppling. Vi ser att en av lärarna arbetar med självskattning, en annan 

låter eleverna bedöma sig själva och ge kamratrespons. De här komponenterna ser vi som en del i 

den metakognitiva nivån eftersom dessa aktiviteter kräver att eleven kan använda sig av de tre 

nyckelfrågorna enligt Sadler (1989) på egen hand. Det krävs också att eleven kan se vad andra har 

gjort för misstag och kan reflektera och anknyta detta till sig själv och i sin respons till kamraten. 

De övriga lärarna tangerar att arbeta med endast någon enstaka del av det som kan få eleven att 

uppnå metakognition. Det vi såg var att eleverna fick utvärdera olika moment men då inte utifrån 

några specifika frågor. Varför är det så att den här formen av återkoppling inte är lika 

framträdande? Våra tankar är att lärarna inte har tillräckliga kunskaper i hur detta ska gå till. Vi tror 

också att det krävs ett genomgående formativt arbetssätt i klassen och med eleverna för att detta ska 

kunna uppnås. Om eleverna ska lyckas med detta behöver de tränas och utmanas. Läraren behöver 

känna till vad metakognition är och hur det uppnås. Lundahl (2011) beskriver att återkoppling ska 

ges som en signal till eleven att den är på rätt väg mot målet. Han hävdar också att elevens egen 

kunskapsutveckling blir tydlig för denne vilket motiverar till fortsatt intresse för att arbeta mot 

målet. Vi hänvisar också till läroplanen (Lgr11) att rektors ansvar är att tillhandahålla 

kompetensutveckling så att lärarna på ett professionellt sätt kan utföra de åtaganden som ålagts dem 

(Skolverket, 2011).  

En framträdande nivå av återkoppling som användes ofta av lärarna var den personliga. Det var 

endast en lärare som sade sig använda sig av uppmuntran men vid observationen blev det tydligt att 

även de övriga tre gjorde detta. Vid flera tillfällen ges den av samtliga lärare och riktar sig direkt till 

eleven och hur väl eleven har utfört sitt arbete. Det vi ställer oss frågande till är om lärarna 

reflekterar över hur detta beröm för elevens lärarande vidare. Kan eleven förstå vad läraren menar 

är bra? Hattie (2012) menar att denna nivå av återkoppling kan få negativa följder då eleven inte 

förstår varför den ges. Den hamnar ur sitt sammanhang och kan få eleven att vända sitt fokus bort 

från sitt arbete. Hattie menar också att beröm bör lämnas utanför återkopplingen om den försvagar 

kraften i återkopplingen. Hur kommer det sig att lärarna gav denna återkoppling relativt ofta under 

arbetspasset? Den lärare som uppgav att den gav uppmuntrande beröm menade att det främst 

berodde på tidsbrist men att avsikten var att ge relevant återkoppling.   

Lärarnas huvudsakliga uppgift är att se till att eleverna uppnår de kunskapskrav som läroplanen 

beskriver. Vi anser att en förutsättning är att lärarna har den kompetens som krävs för att ge 
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formativ återkoppling. Det är inte lika tydligt om de behärskar benämningarna av de formativa 

återkopplings-nivåerna som Hattie och Timperley (2007) beskriver. Vi tror det behövs mer 

fortbildning och gemensamma insatser på skolnivå för att medvetandegöra lärarna på skolorna. Vi 

tror också att det finns ett mörkertal, att det finns ett antal lärare som är väl insatta men att detta 

stannar i det egna klassrummet. Kollegialt lärande kan vara ett sätt att höja kompetensen hos 

lärarna. Enligt Lundahl (2011) som hänvisar till Black och William (2001) menar att pedagogiken 

behöver förändras i klassrummet. Han menar vidare att eleverna behöver bli mer delaktiga och att 

återkoppling ska vara en aktiv process och ska föra elevens lärande framåt. I enlighet av vad vi 

erfarit genom intervjuer och observationer ges återkoppling i huvudsak under lektioner eller i 

anslutning till lektion vilket Lundahl (2011) och William (2009) anser ger bäst resultat. 

De unika tillfällen som vår empiri baseras på är en ständigt pågående process, där vi valt att belysa 

återkoppling som en del i ett större sammanhang, i den kunskapsprocess eleverna befinner sig i just 

då. På ett pragmatiskt sätt tolkar vi att vad de fyra lärarna visar är helt sant i det ögonblick det skett. 

Att göra en generalisering av lärare i allmänhet är inte inom ramen för vårt syfte med 

undersökningen. Vi avser att påvisa hur några lärare arbetar med återkoppling i den formativa 

bedömningsprocessen.   

Beträffande återkoppling relaterar vi till Dewey (1997) och hans begrepp av trial and error (vår 

översättning handling och verkan), att lärande sker genom handling och de misstag som görs. Detta 

leder till att en erfarenhet förvärvas som kan användas i ett utvecklande syfte. Vår förståelse av 

Deweys begrepp av handling och verkan är när eleven förstår och vet hur den lär sig, uppnår den 

metakognitiv förståelse och har fått en sådan återkoppling så att detta är möjligt. Lärarna i studien 

vägleder alla sina elever i olika utsträckning och med olika strategier och metoder. Dewey (1997) 

menar att en lärares uppgift är att aktivt vägleda eleverna framåt och en del i denna vägledning 

anser vi vara formativ återkoppling.  

  

Hur beskriver lärarna att de arbetar med formativ återkoppling? 

I intervjuerna ställde vi frågor om både formativ bedömning och formativ återkoppling. Detta för 

att först ta reda på vad lärarna känner till om formativ bedömning. Vi ville sedan snäva in fokus på 

formativ återkoppling eftersom det är syftet med studien. Lärarna beskriver att de arbetar med att 

observera, uppmuntra, låta eleverna arbeta med självskattning och framåtsyftande förberedelser. 

Man ställer också utvecklande frågor om vad eleven vill, vart den ska och vad nästa steg är. En av 

lärarna menar att den ger direkt återkoppling med hjälp av sådana frågor under lektionen. En lärare 

pratar också om att göra tester som slutbedömning, detta tolkar vi som att läraren vill ta reda på vad 

eleven kan i slutet av en lektion eller ett arbetsområde. Enligt Korp (2003) måste lärarens val av 

bedömningsformer vara i korrelation med syftet med undervisningen. Det framkommer inte i 

undersökningen hur läraren planerar att använda testet.  Det kan användas enbart summativt men 

även formativt. Korp (2003) menar att om ett test eller prov ska användas formativt krävs en högre 

kognitionsnivå hos eleven och att eleven kan reflektera och värdera god kvalitet. En lärare låter 

eleverna bedöma varandra utifrån givna kriterier och en modell som kallas Two stars and a wish.  

En lärare beskriver att den arbetar med individuella mål och repeterar tidigare steg och ger 

återkoppling på hur eleven kan gå vidare. Vi undrar om lärarna hinner med att göra detta med alla 

elever? Vi tror det är viktigt att börja tidigt med att synliggöra lärandet, redan i förskolan och att 

läraren i skolan sedan tar vid och fortsätter arbetet. Elevens förutsättningar för lärandet ökar 

avsevärt om den får tillgång till återkopplingsnivåer där elevens egna processer och metakognitiva 
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förmåga utvecklas. Hattie (2012) menar att om eleven kan reglera sitt tänkande också utöver en 

uppgifts produkt och kan använda sig av ytterligare tankeprocesser leder det till större 

självförtroende och motivation hos eleven.  

Vilka former av återkoppling kommunicerar läraren till eleven? 

I våra observationer kunde vi se att lärarna använde sig av reflektion där eleven i någon form 

utvärderar sitt arbete. I förhållande till de mål som presenterats för de observerade lektionerna eller 

vid ett tidigare tillfälle ställde tre av lärarna utvecklande frågor muntligt som direkt återkoppling. 

Samtliga lärare berömde i olika omfattning utan att tala om varför som en personlig uppmuntran. 

En lärare uppmärksammar en elev på de fel som gjorts och de resonerar kring detta. De 

utgångspunkter studien har gällande återkoppling baseras på de nivåer som Hattie och Timperly 

(2007) beskrivit. Vi ser att lärarna återkopplar till eleverna på olika sätt men att de i sin tur inte 

kopplar till de benämningar som forskningen tar upp. Sammanfattningsvis ser vi att alla lärare i 

studien använder sig av uppgiftsrelaterad, processrelaterad, metakognitiv och personlig 

återkoppling men att det sker ytligt i vissa fall. Vi ställer oss undrande till om lärarna har tillräcklig 

vetskap om vilka nivåer som är mest effektiva och hur det ska uppnås.    

 

 

Betydelse 

Den här studien har bidragit till att uppmärksamma lärare om betydelsen av formativ bedömning 

och återkoppling. Skolverket nämner William (2010) i en fördjupad rapport om formativ 

bedömning och Williams beskrivning av fem nyckelstrategier där återkoppling är en del av den 

formativa bedömningen. Det är ett aktuellt ämne med flera beskrivna vinster för eleven. Eleverna 

blir uppmärksammade på vad det är som de behöver och hur de ska nå ditt. De blir medvetna om 

sitt eget lärande och kan då nå längre i sin utveckling. För lärarna ger studien möjlighet till ett 

gemensamt språk för återkoppling. Lärarna ges möjlighet till att gå in på djupet av vad de olika 

återkopplingsnivåerna innebär. Dessa återkopplingsnivåer som Hattie (2012) menar är högst 

relevanta för professionen och utvecklingen av elevens lärande. Konsekvenserna av studien är att 

man ser att lärarna ger återkoppling men inte tillräckligt strukturerat och medvetet. Fortbildning för 

lärare inom detta område krävs för att kunna ge eleverna den bästa förutsättning för sitt lärande. I 

enlighet med de nationella styrdokument och läroplaner (Skolverket, 2011) som är rådande är detta 

något som rektor ansvarar för och bör ta på största allvar.    

 

Reflektion över forskningsprocessen 

Att arbeta med forskning har varit lärorikt för oss. Vi har fått ta ställning till många frågor under 

arbetet med studien. Initialt var det svårt att formulera ett syfte som var precist och syftade till vad 

vi ville belysa, det har bearbetats under resans gång. Metodvalen kändes naturliga, då vi ville 

undersöka om lärarna gör som de säger, intervju och observation. I efterhand inser vi att vi skulle 

varit än mer precisa i våra intervjufrågor för att få en ännu tydligare bild av hur återkoppling 

förmedlas. En väl genomarbetat och medveten intervjudel är avgörande för hur man sedan kan 

bearbeta och analysera sin empiri. Vi skulle också haft fler respondenter för att ytterligare stärka 

reliabiliteten om det funnits tid. Observation var ett bra sätt att se hur lärarna gör men det är svårt 

att få med allt som sker i sådan situation. Vi valde medvetet att observera ostrukturerat för att 
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enbart få med det som hade relevans för studien. Möjligheten att använda videokamera kan vara en 

lösning att överväga om vi ska skriva ytterligare uppsats. Arbetet med transkribering var en 

omfattande och arbetsam del i processen. Analysen av empirin, efter kondensering och 

sammanfattning gjorde att vi tydligt kunde få fram det som var relevant för syfte och 

problemformuleringar. Genom att arbeta med olika steg i analysen har vi lärt oss att fokusera på det 

som är viktigt. Detta kommer vi ha nytta av i många andra sammanhang också. Vi tror främst att vi 

hade fått ett mer omfattande material att studera om vi haft fler lärare med i studien och om vi haft 

tiden att göra fler observationer. Detta hade ytterligare stärkt validiteten i de slutsatser som 

framkommit. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi tror att det finns mycket mer att ta reda på om hur återkoppling ges och hur lärare på bästa sätt 

kan använda sig av den. Det skulle vara intressant att ta reda på elevers syn på återkoppling, hur de 

upplever den och hur den tas emot. Detta skulle också kunna jämföras med hur lärarna ger 

återkoppling och avsikten med den.  Vi har tidigare presenterat fem nyckelstrategier där 

återkoppling är en av de fem. Vi ser flera möjligheter att studera dessa strategier i relation till 

varandra men även i relation till de tre aktörerna – elev, lärare och kamrat. Att vidga studien skulle 

vara intressant t ex genom att göra samma studie i ett större sammanhang, på andra skolor eller 

annan ort. Det skulle då kunna utrönas vilka fortbildningsinsatser som behövs för lärarna på skolan, 

lokalt på skolan eller på ortens skolor. Detta skulle också kunna leda till kollegiala diskussioner 

lärare emellan så att en säkerhet kring formativ bedömning och återkoppling kunde förstärkas..  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare 

 

1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

2. Vilken lärarexamen har du? När tog du examen? 

3. Vad betyder formativ bedömning för dig? 

4. Hur använder du dig av formativ bedömning? 

5. Hur arbetar du med återkoppling till eleven? Kan du exemplifiera? 

6. Ser du några fördelar respektive nackdelar med att arbeta med formativ bedömning? 

7. Använder du dig av några särskilda strategier när du ger återkoppling till eleven? 

8. Finns det faktorer som påverkar i vilken mån du använder dig av formativ återkoppling? Kan du 

beskriva detta i så fall? (organisatoriska, ämnesspecifika eller särskilda situationer) 

9. Övrigt 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

Datum: Lärare: 
Ämne: 

Arbetsuppgift: Lärarkommentar: 
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Bilaga 3 

Missibrev 

Till deltagande lärare 

 

Vi går en VAL utbildning vid Stockholms universitet. VAL utbildning är, vidarutbildning av 

lärare, och avser att få behörighet i ämnesundervisning. Vi går en utbildning som har 

inriktning mot de tidigare åldrarna i skolan. 

 

Denna studie, som du kommer att delta i, kommer ligga till grund för den slutliga 

examensuppsatsen vi ska göra inom vår utbildning. Studiens syfte är att undersöka hur du 

arbetar med återkoppling och hur du kommunicerar den till eleven. Vi avser alltså att 

observera lärare i en bedömningssituation i klassrummet. 

 

I studien ingår det två sorters undersökningar, en intervjudel och en observationsdel. I 

intervjun kommer vi, utifrån frågor ställda av oss, samtala kring hur du arbetar och vad du 

anser om olika former av bedömning. Under observationen kommer vi att titta på hur 

kommunikationen mellan lärare och elev ser ut, vi koncentrerar oss på att observera den 

kommunikation som sker kring återkoppling till eleven. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan under studiens gång välja att avbryta ditt 

deltagande. Det kommer inte finnas några namn med i rapporten och det insamlade 

materialet avser att endast användas i denna rapport och för vår forskning. Du kommer att 

få ta del av materialet och den slutgiltiga rapporten.  

 

Din anonymitet garanteras och det kommer inte att finnas några namn nämnda i rapporten.  

Har du frågor kring observationen samt intervjun kan kontakta oss genom telefon eller 

mail. 

 

Karin Caris Lehto 

karincaris@gmail.com 

0709-831670 

 

John Engvall 

john.engvall@stockholm.se 

0708-807224 

 

Tack för din medverkan! 
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