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1.	  Inledning	  	  
Begreppet formativ bedömning har sedan en tid tillbaka vunnit intresse hos mig som pedagog. 

Det bedömningssystem vi utgår från i skolan idag är mål- eller kunskapsrelaterat. Elevernas 

prestationer bedöms utifrån kunskapskrav. Lärande, eller formativ, bedömning utgår ifrån att 

man genom bedömningen ska stödja eleverna lärande (Jönsson, 2013). Om man som lärare 

rättar ett prov så ger det information till läraren om vilka elever som lärt sig ämnesinnehållet 

och vilka elever som inte lärt sig. För att bedömningen ska stödja elevens lärande och fungera 

formativt behöver läraren använda den informationen som feedback till eleven. Om läraren 

däremot skriver in poäng i en betygsbok fungerar provet och bedömningen summativt 

(Wiliam & Leahy, 2015).  

Jag undervisar elever i ämnet musik och de tekniker som praktiseras under formativ 

bedömning har stora likheter med sättet att undervisa i musik. Jag har en övertygelse om att 

de nyckelstrategier som beskriver formativ bedömning är av stor vikt för alla pedagoger att ta 

del och börja använda sig av. Som ämneslärare så finner jag det intressant att ta reda på hur 

lärare i andra ämnen jobbar med formativ bedömning och särskilt med strategin återkoppling. 

Om vi ska få en chans att verkligen tränga in på djupet i formativ bedömning och låta den 

genomsyra alla ämnen i vår skola behövs tid att diskutera, omvärdera, förändra och 

strukturera vårt arbetssätt. Hirsh och Lindberg (2015) har skrivit en rapport för 

Vetenskapsrådets räkning om formativ bedömning på 2000-talet och där talar de om vikten av 

förståelsen kring begreppet formativ bedömning och att förändringar som ska bli hållbara 

kräver ständigt underhåll. Det behövs pågående arbete kring utvecklandet av metoder och det 

behövs kontinuitet snarare än ett snabbt nedslag för att sedan gå vidare med andra 

utvecklingsinsatser (Hirsh & Lindberg, 2015). Min upplevelse stämmer överens med Hirsh 

och Lindberg (2015) då det ständigt kommer nya utvecklingsinsatser för lärare där 

konsekvenserna blir att utveckling av redan påbörjade insatser stannar upp. 

Forskarna Wiliam & Leahy (2015) pekar på vikten av att ta reda på hur bedömningspraktiken 

i klassrummen ser ut.	  Hur mycket tid ägnar vi till den formativa bedömningen? Efter 

föreläsningar och korta grupparbeten kring ämnet bedömning, vad följer med in i vår 

undervisning? Mitt intresse ligger i att undersöka lärares uppfattning om återkoppling som är 

en central aspekt av formativ bedömning. Enligt Hirsh & Lindberg (2015) är återkoppling 

ständigt återkommande i undervisningen när det gäller att minska gapet mellan elevernas 

nuvarande nivå och den kunskapsnivå som är målet. 
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I och med Lpo94 gick lärare mot nya sätt att bedöma, från bedömning av lärande till 

bedömning för lärande. Mål och kunskapskrav fyller en viktig funktion när vi talar om elevers 

lärande (Lundahl, 2014).  

I Skolverkets stödmaterial står skrivet ”ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

förutsätter att elevernas kunskaper bedöms i relation till kurs- och ämnesplaners kunskapskrav 

för att se hur långt elever har kommit i sin läroprocess. Elevers resultat och arbetsprestationer 

värderas genom en jämförelse med kunskapskraven för det aktuella ämnet eller kursen” 

(Skolverket, 2011).  Detta betygssystem kan bana väg för den lärande eller formativa 

bedömning Jönsson (2013) talar om. 

Det kommer fler positiva effekter av att eleverna vet vad de ska göra, varför de ska göra det 

och att de vet målen och vad som förväntas av dem (Lundahl, 2014). Eleverna blir mer 

målmedvetna, de kan enklare fokusera på det som är relevant och om eleverna förstår syftet 

med undervisningen kan de också utveckla egna motiv för lärandet (Lundahl, 2014). Eleverna 

får en starkare drivkraft i sitt lärande när fokus ligger på att nå kunskapsmål istället för att bli 

jämförd med sina kompisar eller bedömd utifrån hur väl man presterar. 

Wiliam & Leahy (2015) lyfter fram komplexiteten kring återkoppling och att det borde finnas, 

efter mer än 100 års forskning, några tydliga svar på vilken sorts återkoppling som fungerar 

bäst. De påpekar att vissa typer av återkoppling är mer effektiva för vissa typer av lärande och 

att det ännu inte finns någon tydlig bild av vilken återkoppling som är mest effektiv. Hur 

använder vi då återkoppling i vår undervisning, vad anser lärarna vara mest effektivt och hur 

upplever läraren att återkoppling används? Hirsh & Lindberg (2015) belyser i sin rapport 

bristen på forskning kring formativ bedömning, detta trots att den fått så stort genomslag i 

Sverige. Återkoppling benämns ofta som den mest effektiva faktorn när det kommer till 

elevers lärande (Hattie & Timperley, 2007) så därav känns det väldigt intressant att få rikta 

intresse mot detta område.  

I det följande kommer jag att beskriva begreppet formativ bedömning och de olika 

strategierna i den formativa bedömningen mer ingående. Jag avslutar med att ta upp den 

utmaning som den formativa bedömningen innebär.  

1.1	  Formativ	  bedömning	  
Under slutet av 1990-talet spred sig formativ bedömning som fenomen till stora delar av 

världen, det främst genom Black och Wiliams (1998) forskningsöversikt som har varit 
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betydelsefull för bedömningsforskning och den vanligast förekommande artikel som andra 

forskare hänvisar till och citerar (Hirsh & Lindberg 2015). Ett tydligt drag som Black och 

Wiliam (1998) uppmärksammade var den förändrade synen på bedömning. Istället för att 

fokusera på elevers lärande utifrån prov märktes en större uppmärksamhet kring 

interagerandet mellan bedömning och lärandet i klassrummet. Det väckte ett hopp om att 

förbättringar inom klassrumsbedömningen kan bidra till en förbättring av lärandet. Ett av 

Black och Wiliams (1998) syften blev att undersöka om det fanns rimliga belägg för detta.  

Ett konsekvent drag som uppmärksammades, efter att de undersökt olika 

klassrumsexperiment gällande den formativa bedömningens effekt, är en ökad medvetenhet 

om att formativ bedömning kan leda till signifikanta vinster i lärandet. De granskade också 

artiklar angående lärares tillämpning av formativ bedömning och fann att den inte var vanligt 

förekommande. Förståelsen av formativ bedömning var inte tillräcklig hos lärarna och de 

efterlyste stora förändringar både när det gäller lärarens syn på sin roll gentemot elever och 

synen på sin egen klassrumspraktik (Black & Wiliams 1998).  

Den grundläggande idén med formativ bedömning är att man genom bedömning ska stödja 

lärandet (Jönsson 2013). Det talas om formativ bedömning som en lärande bedömning där det 

görs en åtskillnad på begreppen bedömning för lärande och bedömning av lärande. Syftet med 

bedömning för lärande är att stödja elevers lärande till skillnad då mot bedömning av lärande 

där man kontrollerar vad eleven kan, ett annat begrepp för detta är ”summativ bedömning” 

(Jönsson 2013). Hur lärare använder sig av den bedömning som görs av elevers arbete är det 

som avgör om bedömningen blir formativ eller summativ. En fråga att ställa sig är om 

bedömningen hjälper eleverna att lära sig mer (Wiliam & Leahy 2015). Den summativa 

bedömningen är inte nödvändigtvis sämre, forskning visar att vanliga prov ökar elevernas 

prestationer genom att höja deras förmåga att lära sig utantill och genom att minska 

nervositeten inför summativa prov men den processen kan inte kallas formativ, resultatet av 

den summativa bedömningen formar inte elevens framtida lärande (Wiliam & Leahy 2015). 

Det som Wiliam & Leahy (2015) också förmedlar är att formativ bedömning kan tillämpas av 

alla åldrar och att den är läroplansneutral, det spelar ingen roll vad eleverna studerar, det enda 

kravet för den formativa bedömningen är att läraren är medveten om vad eleverna ska lära sig. 

Jönsson (2013) skriver, för att stödja elevernas lärande ställer vi oss följande frågor:  

1.   Vart ska eleven? 

2.   Var befinner sig eleven i förhållande till målet? 

3.   Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? 
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Det finns tre aktörer i klassrummet som kan hjälpa till i denna process, lärare, elev och 

kamrat. Dessa frågor och dess aktörer utmynnar i fem nyckelstrategier som Wiliam & Leahy 

(2015) beskriver.   

Strategi 1, förklara för eleven vad den förväntas kunna och verkligen se till att eleven förstår 

målen för undervisningen. Här har både lärare, elev och kamrat ett gemensamt ansvar att 

förstå lärandemålen och vilka vägar man ska ta sig dit.  

Strategi 2, gör det möjligt för eleven, utifrån elevens utgångspunkt, att nå målen. Ge relevanta 

uppgifter som lockar fram nyfikenhet. Här behöver läraren ta reda på var eleven befinner sig i 

sitt lärande. 

Strategi 3,  återkoppling, ge eleverna feedback som leder dom vidare i sitt lärande. Här är det 

lärarens roll att ge återkoppling till eleven, vilka steg eleven behöver ta för att ta sig till målet.  

Strategi 4, använda oss av elevernas kamrater som resurser i lärandet, lära av varandra. Här 

kan kamraterna hjälpa till genom att föreslå förbättringar av arbetet. 

Strategi 5, vi kan aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. Här är målet att skapa 

elever som är självständiga i sitt lärande (Wiliam & Leahy  2015: Black & Wiliam 2009).  

Traditionellt sätt är det läraren som ansvarar för var eleven är, var eleven befinner sig i 

förhållande till målet och hur eleven ska ta sig till målet, men det är också nödvändigt att ta i 

beräkning den roll som eleven själv och elevens kamrater spelar (Black & William 2009).  

Läraren är den som är ansvarig för att utforma och verkställa en effektiv inlärningsmiljö och 

eleven är ansvarig för att lära sig inom den miljön. Black & Wiliam (2009) menar då att 

eftersom ansvaret för lärandet ligger hos både lärare och elev ligger det i bådas intressen att 

mildra effekten av eventuella misslyckanden. 

1.2	  Utmaningar	  med	  den	  formativa	  bedömningen	  
Skolledare, politiker och huvudmän vill få lärarna att utveckla sina bedömningspraktiker så 

fort som möjligt, forskning visar dock att lärare är väldigt långsamma av sig när det kommer 

till att förändra sin klassrumspraktik, läraren arbetar in sina rutiner så att det blir 

automatiserade och de kan därför vara svåra att förändra och framför allt tar det tid att 

förändra (Wiliam & Leahy 2015). Begreppet formativ bedömning skall inte enbart ses som ett 

sätt att forma eleverna utan även undervisningen, lärandet äger rum i interaktion mellan lärare 

och elev i en viss miljö som är ordnad på ett visst sätt, utifrån den förståelsen kring lärande så 

handlar formativ bedömning inte enbart om att forma eleven utan i lika hög grad om att forma 
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sin undervisning och sin undervisningsmiljö (Hirsh & Lindberg 2015). Vidare menar Hirsh 

och Lindberg (2015) att implementering av bedömningsprocesser innefattar både 

utbildningsinsatser och kontinuerligt professionellt lärande. För att arbetet med formativ 

bedömning ska fungera framgångsrikt behövs inte enbart metoder eller instrument utan en 

fördjupad kunskap kring processer och tid att kontinuerligt diskutera med kollegor (Hirsh & 

Lindberg 2015).  

Det har gjorts försök till att implementera formativa bedömningspraktiker på alla nivåer i 

utbildningssystemet och det har visat sig att de formativa arbetssätten får svårt att slå rot i ett 

system som fäster stor vikt vid extern kontroll såsom nationella prov eller undersökningar 

som söker efter att jämföra skolors olika resultat. Ett annat hinder för de formativa 

arbetssätten är att det inte finns någon symbios mellan klassrumsbedömningar och 

skolutvecklingsarbete. För att komma till rätta med det krävs utbildning av både lärare och 

skolledare i anslutning till att formativa praktiker implementeras. Det har kommit kritik 

angående den våg av intresse inom forskningen som dragit fram kring formativ bedömning. 

Här menas då att begreppet inte är tillräckligt väl definierat till vilka redskap och praktiker 

som egentligen avses. Det blir då svårt att avgöra hur effektiv formativ bedömning är på en 

nationell nivå (Hirsh & Lindberg, 2015). 

1.3	  Syfte	  
Mitt syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 7-9, både praktiskt-estetiska och teoretiska 

ämnen, beskriver sin återkopplingspraktik samt vilka möjligheter och svårigheter de upplever 

i relation till återkopplingspraktiken.  

1.4	  Frågeställningar	  
Vilka strategier för återkopplingsgivande framträder i lärarnas beskrivning? 

Vilka möjligheter och/eller svårigheter upplevs i återkopplingspraktiken? 

Grönlund (2011) skriver ”Återkoppling är den del av undervisningsprocessen som kommer 

när eleven har gått vidare från instruktionen och i interaktion med läraren får information om 

sin prestation eller förståelse och/eller hur hon/han kan gå vidare i sitt lärande.” (s.20)  Jag har 

valt att utgå från denna definition av återkoppling i min studie. 

Med praktisk-estetiska ämnen avses bild, idrott och hälsa, musik, hem-och 

konsumentkunskap, slöjd. De teoretiska ämnena är svenska, matte, engelska, SO, NO, språk.  

Med strategi menas här på vilka olika sätt läraren väljer att återkoppla till eleven.  
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2.	  Återkoppling	  
Shute (2008) definierar formativ återkoppling som information till eleven i den mening att 

den ska förändra hur eleven tänker och agerar som en hjälp att förbättra lärandet. Vidare anser 

Shute att syftet med återkoppling är att öka elevens kunskap, färdighet och förståelse. Även 

Hattie och Timperley  (2007) menar att återkopplingen ska leda eleven vidare från det eleven 

redan kan mot målet för det eleven ska kunna. 

Shute (2008) förklarar att det huvudsakliga målet med formativ återkoppling är att höja 

elevens kunskap, förmåga och förståelse kring ett kunskapsområde eller riktat mot en särskild 

förmåga, till exempel problemlösning. Det finns ett antal olika typer av återkoppling, specifik 

respons, målinriktad eller att den förmedlas i direkt anslutning till att eleven jobbar med 

uppgiften. Det finns också olika funktioner som återkopplingen vill uppnå. Det finns den som 

talar om vad som behöver åtgärdas, den är ofta väldigt direkt och specifik i motsats till den 

underlättande återkopplingen som ges i form av förslag som kan hjälpa elevens eget lärande. 

Shute (2008) menar att målinriktad återkoppling ger eleven information om sina framsteg mot 

det önskade målet. För att bibehålla motivationen och engagemanget behöver eleven se att 

han eller hon kan nå målet. 

Black och Wiliam (1998) hävdar vikten av återkoppling och hur forskning visar att elevens 

lärande ökar genom frekvent återkoppling under lärandeprocessen. Studier som gjorts visar 

stor skillnad på elevens lärande när eleven får en grundlig återkoppling på hur de ska gå 

vidare i sin lärandeprocess jämfört med en återkoppling som enbart markerar rätt eller fel 

svar. Ett konsekvent drag som Black och Wiliam (1998) fann var att uppmärksammandet av 

formativ bedömning kan leda till signifikanta vinster när det gäller inlärningen.  

Havnes, Smith, Dysthe och Ludvigsen (2012) jämför återkoppling mellan yrkesutbildning och 

teoretisk utbildning främst i de tre kärnämnena engelska, norska och matematik samt 

yrkesämnen. De lägger vikten vid hur återkoppling används både från lärarens och elevens 

synvinkel. Bilden som växte fram var en väldigt svag återkopplingskultur. Där märktes ingen 

skillnad i kärnämnena mellan utbildningarna, där det däremot framträdde en mer frekvent 

återkoppling var i yrkesämnets praktiska undervisning. Studenterna upplevde att de var mer 

involverade i att sätta mål och lärarna lade större tyngd bakom elevernas involverande kring 

bedömning och återkoppling. Både lärare och elever rapporterade mer engagemang kring 

återkoppling och bedömning i yrkesämnen än i teoretiska ämnen. Studien visar att 

undervisningens sammanhang och ämnets karaktär påverkar hur återkoppling används. Det är 
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vanligare att det sker en omedelbar återkoppling från lärare och mellan elever i ett yrkesämne 

än under den teoretiska undervisningen. Studenternas uppfattning var att utövandet av 

återkoppling är beroende av den enskilde lärarens pedagogiska inställning och övertygelse, 

vilket till stor del bestämmer utövandet av återkoppling och följaktligen också 

användbarheten. Lärarna i sin tur tycker att det är upp till eleverna att använda sig av den 

återkoppling som sker och att passiva elever, som ofta upplevs som svaga, inte har förmågan 

att använda den återkoppling som lärarna förser dom med. Det som också visade sig i studien 

var att lärarna överskattade kvaliteten på sin återkoppling till eleven och elevens användning 

av återkopplingen. Studien visar att den återkoppling som sker är sporadisk, att vissa 

individuella initiativ tas i att aktivt använda återkoppling men att en systematisk och aktiv 

användning av återkoppling inte har anammats av skolan. De studerande tar gärna emot 

konstruktiv kritik både från sina kamrater och från läraren då de finner detta meningsfullt för 

sitt framtida lärande. Lärarna i sin tur tror att eleverna inte är intresserade av återkoppling 

utan att det bara vill veta sitt betyg.  

William & Leahy (2015) menar att det i de praktiska ämnena kan vara lättare för eleven att se 

den direkta kopplingen mellan feedback från läraren och deras egen utveckling utifrån den 

feedback de fick medan de i de teoretiska ämnena kan ta längre tid från feedback till 

utveckling. De beskriver en idrottslektion där läraren ger återkoppling på hur de kan förbättra 

sina kast med boll, läraren förklarar några nyckeltekniker för eleverna som genererar 

avsevärda förbättringar i elevernas prestation. Eftersom återkopplingen är så tydligt kopplad 

till den förbättrade prestationen blir det lätt för eleverna att se sambandet mellan återkoppling 

och förbättring. I de teoretiska ämnena är det svårare för eleverna att se kopplingen mellan 

återkoppling och förbättring eftersom det går längre tid emellan. Wiliam & Leahy (2015) 

poängterar ändå värdet av att få eleverna att reflektera över hur de använder den återkoppling 

de får för att förbättra arbetet. De menar att om eleverna inte kan redogöra för hur de 

använder återkopplingen har den antagligen inte avsedd effekt. 

Öhman (2015) har skrivit en studie om återkoppling i frisörklassrummet och syftet är bland 

annat att identifiera funktionerna i återkoppling. Det som framkom under studien var tre 

centrala återkopplingsfunktioner, den kontrollerande, den instruerande och den värderande. 

Dessa är återkommande i interaktionen mellan lärare och elev. Den kontrollerande funktionen 

innebär i den här studien att läraren tar reda på elevens kunskap och lotsar eleven mot ett 

kunnande inom frisöryrket. Läraren gör detta genom att ställa frågor till eleven men det kan 

också handla om att läraren ger förslag till eleven. Även eleven kontrollerar sitt kunnande 
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genom att ställa frågor till läraren. Den instruerande funktionen innehåller demonstrationer för 

eleven men även här ger läraren förslag. Den värderande funktionen visar sig som en 

bedömningsfunktion i form av beröm, kritik, bekräftelse eller korrigering. 

Effektiv undervisning handlar inte bara om att ge eleven fakta och förståelse, det innefattar 

även bedömning och utvärdering av elevens förståelse  av fakta för att ta sig vidare till nästa 

steg i lärandet (Hattie & Timperley 2007). Här kommer återkopplingen in relaterat till det tre 

frågorna, vart är eleven på väg? var befinner sig eleven i förhållande till målet? Och hur ska 

eleven ta sig vidare mot målet? En ideal lärmiljö uppstår när både lärare och elev söker svaren 

till var och en av dessa frågor. 

Hattie och Timperley (2007) har skapat en modell utifrån en stor mängd studier om 

återkoppling. Syftet med återkoppling är att minska avståndet mellan var eleven befinner sig 

och vart den ska. Hur man återkopplar och när kan vara av olika effektivitet. Återkopplingen 

når effekt när den innehåller information om de framsteg eleven gör och hur eleven ska 

fortsätta. 

Återkoppling på  

•   uppgiftsnivå: vi måste ge eleverna en tydlig och specifik återkoppling. Den måste 

kopplas tydligt till den uppgift som eleven fått. Man ger återkoppling på vad i 

uppgiften som är korrekt eller felaktigt, var det krävs mer innehåll i texten. 

Återkoppling till uppgiften kan i sig vara värdefull, korrekt kunskap är en grundpelare 

som behövs för eleven att ska kunna bygga vidare till nästa nivå. Som mest värdefull 

är återkoppling på uppgiftsnivå när eleven har en felaktig förståelse. Om eleven inte 

har tillräcklig kunskap hjälper inte återkoppling utan då krävs fortsatta instruktioner.  

•   processnivå: då uppgiftsnivån är knuten till den fakta eller begreppskunskap eleven 

har är återkoppling på processnivå knuten till hur eleven kan till exempel producera 

texter eller granska åsikter från olika källor. Här kan vi hjälpa eleverna i kommande 

arbeten med deras arbetsprocess, det kan leda eleverna framåt i deras lärande. För 

eleven kan återkoppling knuten till processen agera som en startmotor för eleven och 

leda till ett mera effektivt sökande efter information knuten till uppgiften. 

Återkoppling på processnivån tycks vara mer effektiv för att stärka en djupare 

kunskap än återkoppling knuten till uppgiften.  

•   metakognitiv nivå: här handlar det om att få eleverna att förstå hur de själva kan 

hantera och påverka sitt eget lärande. Att det kan bedöma sina egna prestationer och 
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hitta egna strategier för att gå vidare. Även på denna nivå måste återkopplingen ha en 

tydlig koppling till uppgiften. När eleven når den förmågan att bedöma sig själva kan 

de utvärdera sin egen kunskapsnivå, sin insats och vilken strategi de använde till 

uppgiften. Den kan ta till sig bedömning från andra och se sina förbättringar i relation 

till målen och sina egna förväntningar. När eleverna blir mer erfarna i sin 

självbedömning kan man fastställa ett flertal framgångsrika prestationsförmågor. Den 

kanske viktigaste förmågan blir att eleverna vet hur och när de ska söka och ta emot 

återkoppling från andra.  

•   personlig nivå: här är återkopplingen direkt kopplat till eleven som person, man 

återkopplar på elevens sociala beteende. Denna återkoppling har sällan någon positiv 

inverkan på lärandet för att den inte relaterar till de frågor som kopplas till effektiv 

återkoppling (Vart är jag på väg? Hur tar jag mig dit? Vad är nästa steg?) 

Återkoppling på den här nivån är ofta alltför tunn och ger ingen information angående 

utförandet av uppgiften utan är för starkt kopplad till hur eleven ser på sig själv som 

person istället för det som eleven kan. Informationen har inte tillräckligt värde för att 

resultera i någon kunskapsutveckling. (Hattie & Timperley 2007) 

 

Grönlund (2011) har studerat ett antal lärare i samhällskunskap och deras återkoppling under 

olika sammanhang deras undervisning. De sammanhang som har undersökts är skriftliga 

prov, skriftliga uppgifter, loggbok, återlämningssamtal och elevers arbetsprocess. 

Återkopplingen som lärarna ger kan delas in i fyra kategorier: ”betyg i fokus”, ”uppgift i 

fokus”, ”lärprocess i fokus” och ”elevens självstyrning i fokus”. Det som framkom i studien 

var att karaktären på återkopplingen skilde sig åt mellan de olika sammanhang som 

undersökts. Vid skriftliga prov och uppgifter och till viss del återlämningssamtal  var 

återkopplingen fokuserad mot betygen och uppgiften. När det gäller sammanhanget 

loggboken och elevens arbetsprocess dominerade lärprocessen och elevens självstyrning som 

fokus för återkopplingen.  
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3.	  Metod	  
Utifrån mitt syfte att undersöka lärares återkopplingspraktik använde jag mig av en kvalitativ 

metod. Den kvalitativa forskningen lägger vanligtvis vikten vid ord under insamling och 

analys av data och lägger tyngden vid hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

(Bryman 2011).  

Jag har inspirerats av grundad teori och i den intresserar sig forskaren för sociala händelser. 

Istället för att utgå från etablerade teorier kan forskaren utgå från data under analysen för att 

utveckla en egen teoretisk modell (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Grundad teori 

utvecklades av två forskare, Barney Glaser och Anselm Strauss, under 1960-talet. Glaser och 

Strauss ville genom sin nya metod visa hur forskaren kan utgå från data under analysarbetet 

för att utveckla en egen teori istället för att utgå från redan etablerade teorier (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). 

Centralt i alla forskningsansatser är frågan hur forskaren ser på verkligheten samt skaffar sig 

kunskap om denna verklighet (Guvå & Hylander, 2003). En central princip inom grundad 

teori är att hela processen styrs av teoretiskt urval, vilket innebär att datainsamling och analys 

pågår parallellt. Den forskningsfråga eller problemformulering som ligger till grund för 

studien ligger också till grund för de metodval forskaren gör. Forskaren behöver därför vara 

öppen för att samla in data med hjälp av olika metoder (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015). Guvå och Hylander (2003) menar att forskning gagnas av att vitt skilda metoder 

utvecklas som gör det möjligt att belysa världen ur olika perspektiv. Eftersom olika 

forskningsansatser skiljer sig åt när det gäller syfte, måste forskarens frågeställning styra 

vilken metod som används. Initialt planerade jag för att använda mig av observationer men 

valet föll så småningom på intervjuer då jag under min pilotstudie fann att observationer inte 

skulle ge tillräckligt med information kring lärares strategier och förhållningssätt.  

Kodning är en process där forskaren försöker ta reda på vad data handlar om för att successivt 

utveckla kategorier och begrepp. Enligt Glaser består kodningen av två grundläggande steg, 

substantiv kodning och teoretisk kodning. I början av studien är forskaren mer fokuserad på 

substantiv kodning och i slutet av studien mer av teoretisk kodning (Thornberg & Forslund  

Frykedal, 2015). Under kodningen ställer forskaren frågor till sitt material, genom dessa 

frågor framstår incidenter som genom koder ges en innebörd (Guvå & Hylander, 2003). 

Under substantiv kodning upptäcks koder i din data, analysarbetet ligger nära datamaterialet 

och de koder som konstrueras bygger på och vägleds av innehållet i de data du samlar in. Den 
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substantiva kodningen kan delas in i två steg: öppen kodning och selektiv kodning (Thornberg 

& Forslund Frykedal, 2015). Den öppna kodningen innebär att forskaren kodar de 

betydelsebärande enheter som återfinns i texten. Forskaren går igenom texten ord för ord, rad 

för rad, mening för mening eller incident för incident och ger det en benämning som 

summerar den identifierande enheten.  

De öppna koder som skapas i analysen jämförs med varandra och med det empiriska 

materialet, för att likheter och skillnader ska framträda (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015).  

Efter hand grupperas koderna ihop till nya och alltmer abstrakta koder och så småningom 

utvecklas de till kategorier. Kategorierna som växer fram jämförs med det empiriska 

materialet och forskaren letar efter händelser som stämmer in på kategorierna och deras 

innebörd. En del av de koder som bildat en kategori kan i sin tur utgöra underkategorier som 

bidrar till en ökad förståelse av kategorin (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).   

Den selektiva kodningen följer så efter den öppna kodningen. Där sker ett urval av koder som 

framstår som viktigast eller mest frekventa. Här riktar forskaren in sig på kärnkategorin i det 

empiriska materialet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Forskaren söker efter de 

kategorier som beskriver eller fångar upp viktiga delar av data, delar som är variationsrika 

och som flera andra kategorier har kopplingar till. Kärnkategorin framstår som den centrala 

kategorin och är mycket frekvent förekommande i datamaterialet. Selektiv kodning innebär en 

avgränsning av analysen och kärnkategorin är den som vägleder och de kategorier eller koder 

som är irrelevanta läggs åt sidan (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Se avsnitt 3.3 för en 

beskrivning av tillvägagångssättet i denna studie.  

3.1	  Val	  av	  datainsamlingsmetod	  
Under min datainsamling har jag använt mig av den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. 

Dess syfte är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld med syfte att tolka 

innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkmann 2014). Den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun liknar ett vardagligt samtal, men som professionell intervju har den ett 

syfte och tekniken följer varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär, den är 

halvstrukturerad (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Under min pilotstudie valde jag att använda mig av observationer men fann snart att jag skulle 

få svårt att undersöka mitt syfte varav jag senare valde intervju som datainsamling. 

Svårigheten för mig skulle då bli att komma in i rätt skede av undervisningen och att jag då 
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skulle styra läraren med vad jag ville undersöka. Syftet i min pilotstudie var att undersöka 

synen på formativ bedömning och hur lärare använde sig av den. När jag sedan hittade kärnan 

med min undersökning, återkoppling, så föll valet av datainsamling på intervjuer.    

Intervjuerna inleddes med lite småprat för att få en god stämning. Kvale & Brinkmann (2014) 

nämner värdet av att skapa god kontakt med intervjupersonerna. Innan intervjuerna 

genomfördes informerade jag kort om syftet samt att det sker en inspelning av intervjun och 

att inga namn eller skolor kommer att nämnas i uppsatsen. Kvale & Brinkmann (2014) kallar 

denna inledning av intervju för orientering.  

3.2	  Urval	  
Mina intervjuer genomfördes i april/maj 2016 på en skola i mellersta Sverige. Skolan är en av 

de skolor jag delvis undervisar på. Jag ingår inte i något av skolans arbetslag utan en del av 

den verksamhet jag undervisar inom startades där och jag samarbetar i nuläget inte med någon 

av mina informanter. Skolan valdes utifrån att jag visste att det satsats en del på formativ 

bedömning genom studiedagar och till viss del genom avsatt tid för utveckling. De lärare jag 

tillfrågade valdes för att få en spridning bland teoretiska och praktiskt-estetiska ämnen på 

skolan.  

En förfrågan mailades ut där jag förklarade att jag i min C-uppsats undersökte ämnet 

återkoppling och önskade genomföra en intervju. I mailet föreslogs tider då intervjuerna 

skulle kunna genomföras. Med anledning av sjukdom och sjukskrivning så fick en del 

intervjuer senareläggas.  

Lärare A arbetar sedan 8 år tillbaka som hemkunskapslärare. Ett av hennes uppdrag under 

läsåret 2015/2016 har varit att arbeta med formativ bedömning för att kunna hitta former för 

detta i arbetslagen. Det har funnits temadagar kring arbetet men hon tycker själv att det finns 

alldeles för lite tid kopplat till detta.  

Lärare B arbetar som MA/NO lärare på en högstadieskola. Hon har en grundskollärare 

utbildning och har varit verksam lärare sedan 1995. På senare tid har hon förändrat sitt sätt att 

undervisa och har dessutom varit handledare för att leda matematiklyftet.  

Lärare C undervisar i bild och slöjd på en högstadieskola och varit verksam lärare i 17 år. Han 

har en lärarutbildning och har även studerat utomlands. 

Lärare D undervisar i franska och engelska. Hon har undervisat i 29 år och har en 

ämneslärarexamen samt en fil.kand i psykologi.  
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Då studien är begränsad till fyra kvalitativa intervjuer finns inga anspråk från min sida att 

generalisera resultatet till annat än dessa fyra lärares förhållningssätt och upplevelser (se 

Larsson, 2005). 

3.3	  Analys	  av	  intervjumaterialet	  
Det första jag gjorde efter mina intervjuer var att lyssna igenom materialet för att sedan göra 

en transkription. Den första transkriptionen skrev jag ner ordagrant men valde i mina senare 

transkriptioner att skala bort det som ej tillförde något till min undersökning, till exempel 

hummanden och upprepningar av ord. Sedan följde den första genomarbetningen av 

datamaterialet, jag arbetade mig igenom texten rad för rad och letade efter ord eller fraser som 

beskriver olika händelser. Jag skapade koder kring de olika händelserna genom att stryka 

under ord i texten och markera i marginalen den kod eller benämning som jag gett händelsen. 

Här följer ett exempel med inspiration av den öppna kodningen där jag letar efter betydande 

punkter som har koppling till mitt syfte om hur lärare upplever sin återkoppling.   

mycket smartare att gå igenom det eleven skrivit om i så fall och skriva för varje fråga eller vad 

det nu är för nått vi har jobbat med. Saker som eleven ska tänka på och göra om på nått sätt så att 

dom får en bättre förståelse för vad det är för nått som behövs ytterligare. ( Intervju A) 

Här beskriver läraren sin egen förståelse om återkoppling och hur hon ändrat sitt arbetssätt 

efter att hon fått mer kunskap om just formativ bedömning. Tidigare så har läraren jobbat mer 

med matriser och uttryck som ”bra jobbat” som inte innehåller någon substans för eleven. 

Denna händelse kodade jag först som ”hittar nya sätt för återkoppling” för att sedan 

kategorisera händelsen som ”pedagogisk utveckling”. Enligt Thornberg och Forslund 

Frykedal (2015) är det i den öppna kodningen viktigt att koden är så konkret och nära det 

empiriska materialet som möjligt. Läraren fortsätter sen att prata om positiva upplevelser när 

det gäller kamratbedömning: 

sen har jag också försökt att komma igång med, med kamrat bedömning eller kamrat återkoppling 

också, mer och mer, vilket ger ganska mycket också tycker jag. (Intervju A) 

Här kom jag att koda händelsen till ”läraren anser kamratbedömning givande” för att sedan 

kategorisera den ”vidareutveckla kamratbedömning”. 

En svårighet i början av kodningen var att just hålla sig så nära det empiriska materialet som 

möjligt och ändå få fram en konkret kodning. Jag tog hjälp av en del frågor som Thornberg 

och Forslund Frykedal (2015) skriver om. Det handlade till exempel om att ställa frågor till 

materialet såsom: 



	  

	   17	  

•   vad händer? 

•   vilka känslor finns i data? 

•   hur sker individens handlingar? 

Jag tog också fasta på att arbeta igenom mitt material ganska raskt till en början och inte lägga 

ner tid på att få till rätt benämning. Efter att jag läst igenom mina koder och jämfört dem med 

det empiriska materialet kom jag att revidera vissa koder för att de skulle bli mer konkreta.    

När jag sedan gick vidare med inspiration av den selektiva kodningen sökte jag efter de 

kategorier som var mest återkommande i datamaterialet för att hitta den centrala kategorin 

som Thornberg och Forslund Frykedal (2015) beskriver.  

En lärare beskriver här sin återkoppling på en skriftlig uppgift där hon ger eleven förslag på 

förbättring. 

Du försöker variera men jobba på att försöka variera ditt språk ännu mer. Du skriver ganska korta 

meningar, tänk på att det kan ge kanske hoppigt eller hackigt intryck, försök att variera 

meningslängden så att du får en mjukhet i texten. (Intervju D) 

Jag benämnde den här kategorin till återkoppling på varje moment som senare kom att tillhöra 

den centrala kategorin återkoppling på produkt. 

Jag samlade ihop de koder som hörde till samma kategori och namngav kärnan. Svårigheten 

här blev att namnge kärnan korrekt enligt dess innehåll. Jag stötte på svårigheter när jag sedan 

skulle jämföra mina kategorier för att finna skillnader och likheter. Kategorierna kunde dela 

samma innehåll men inte riktigt samma benämning vilket ledde till en lusläsning av varje 

mening och jag fann det svårt att med exakthet hitta rätt benämning på mina kategorier. Jag 

ändrade då min strategi för att få en bättre överblick över mina kategorier och lättare se 

skillnader och likheter. Jag uteslöt också de kategorier eller koder som inte var relevanta.  

253 koder resulterade i 33 kategorier. Utav dessa kategorier skapades 3 centrala kategorier där 

en central kategori fick en underkategori.  

3.4	  Etiska	  frågor	  
I enlighet med de fyra huvudkraven utifrån Vetenskapsrådet (2002), så har kravet på 

information och samtycke uppnåtts genom att mina informanter fått frågan om att frivilligt 

delta i en intervju genom en mailförfrågan. Däri låg också information om syftet med min 

forskning. De informanter jag frågade ställde sig positiva till att delta. I samband med 

intervjuerna och med hänvisning till konfidentialitetskravet påvisade jag att de inte kommer 
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att förekomma namn på vare sig skola eller i studien deltagande pedagoger. De kände sig 

bekväma med detta och intervjuerna kunde genomföras i samförstånd.  

Nedan följer så resultatet av min analys med inspiration av grundad teori. 
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4.	  Resultat	  	  
Utifrån min frågeställning: strategier för återkopplingsgivande och vilka möjligheter 

och/eller svårigheter upplevs i återkopplingspraktiken har jag kunnat urskilja följande resultat  

•   Återkoppling under process 

§   Kamratbedömning 
•   Återkoppling på produkt 
•   Möjligheter och svårigheter 

Den första centrala kategori jag vill beskriva utifrån mitt syfte att undersöka hur lärare 

upplever sitt återkopplingsgivande är den som jag benämnde återkoppling under process.  

Denna centrala kategori talade lärarna ingående om, den beskriver deras förhållningssätt till 

återkoppling och hur de själva använder sig av den. Där fanns en del likheter med hur de 

använde sig av återkoppling men även skillnader. Lärarna beskrev ofta återkommande 

återkoppling både under processen i arbetet, på olika moment som genomfördes och med 

variation i både enskild återkoppling och kamratbedömning.  

Återkoppling på produkt pekade emot till exempel återkoppling på prov, skriftliga förhör, 

skriftliga omdömen och praktiska test.  

Den tredje centrala kategorin, möjligheter och svårigheter, ventilerade lärarnas tankar kring 

de möjligheter och utmaningar som den formativa återkopplingen för med sig.  

4.1	  Återkoppling	  under	  process	  
Lärarnas beskrivning av sitt återkopplingsgivande genomsyrades av vad som sker under 

lektionstid i klassrummet och under processen i olika moment. Jag kommer att beskriva de 

olika varianter som jag hittat under min analys. 

•   Mall för återkoppling 

En del av återkopplingen sker med varje enskild elev då läraren tar med sig eleven utanför 

klassrummet. Detta sker efter att eleverna jobbat med ett praktiskt moment då läraren kunnat 

gå runt i rummet och observerat elevens förmågor och vad eleven kan tänka på till nästa gång. 

Eleverna får här också tillfälle att själva beskriva hur dom upplever att arbetet gått.  

jag pratar med dom enskilt då och då visar jag den här mallen för eleverna och så pratar vi om hur, 

dels hur eleven upplever att det har gått men också vad jag har sett och vad eleven behöver tänka 

på. (Intervju A) 
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Det sker en muntlig återkoppling till eleven som stöds av en mall där läraren ringat in de olika 

egenskaper som uppmärksammats. 

•   Uppföljande återkoppling i klassrummet 

Här beskrivs en lärares uppföljning på en skriftlig återkoppling utifrån ett prov eller en 

uppgift. Återkopplingen som sker på uppgiften beskriver elevens förmågor som läraren senare 

följer upp muntligt i klassrummet genom att passera eleven och följa upp arbetet utifrån den 

återkoppling eleven fått.  

i klassrummet sen så försöker ju jag att passera honom ganska ofta och liksom göra en 

återkoppling där. (Intervju B) 

Uppföljning av återkoppling kunde också ske i grupp. Där får eleverna jobba med en rättad 

text och diskutera förbättringar i texten och ifrågasätta varför vissa meningar är markerade.   

Då fick dom hjälpa varandra att rätta, varför tror du att den här meningen är markerad, hur kan vi 

förbättra den. Så det kan vara både individuellt efterarbete och i grupp. (Intervju D) 

Ett sätt som en lärare använder sig av är att återskapa en uppgift från en föregående lektion 

för att ge eleven chans att utveckla sin problemlösning och se om eleven har utvecklats eller 

om han eller hon är kvar i samma tankesätt, det kan handla om att använda sig av flera olika 

räknesätt för att hitta rätt lösning på problemet och att eleven hittar effektiva och 

ändamålsenliga metoder.  

Kan man göra en liknande uppgift nästa lektion och se, har dom tagit till sig det nu eller är dom 

fast i sin gamla metod. (Intervju B) 

Läraren för en dialog med eleven där hon ställer frågor om vilken metod som används, om det 

är samma metod som eleven använde innan och varför hon eller han använder sig av samma 

metod. Läraren ifrågasätter om det är den bästa metoden eller om eleven fortsätter med den 

metod eleven är van vid.   

För en lärare med ett praktiskt-estetiskt ämne handlar det om att fånga upp elevens förmåga 

att tänka vidare och ompröva. Det ges inga korrekta svar utan här vill läraren att eleven ska ta 

med sig den återkoppling som getts i ett tidigare skede och vidareutveckla förmågan till nästa 

uppgift.  

man lotsar dom i att tänka vidare inte kanske så mycket färdigt svar utan mer alternativ som dom får 

ompröva själva och sen sätta sig och jobba med. (Intervju C) 



	  

	   21	  

Läraren ber eleven motivera sina val och ger också fler alternativ till eleven att fundera vidare 

på. 

•   Återkoppling efter behov 

Detta uppstår när eleverna är i en process i ett praktiskt-estetiskt ämne. En del har behov av 

mer frekvent återkoppling medan vissa elever lämnas mer ifred. När det uppstår problem i 

processen finns läraren där.  

det kommer naturligt när problemet dyker upp, då förstår man att det behövs en återkoppling. 

(Intervju C) 

Frekvensen på återkopplingen kan skilja sig markant mellan de elever som är mer självgående 

och de elever som kräver ständig återkoppling.  

•   Återkoppling via samarbete och diskussion 

Här prövar läraren elevernas problemlösningsförmåga genom att låta eleverna samarbeta i par 

kring en uppgift och lösa denna på flera olika sätt. De olika lösningarna presenteras på tavlan 

och då sker en diskussion kring  hur eleverna tänkt för att få fram de olika lösningarna. 

Eleverna får sedan värdera de olika metoderna. De får ta del av varandras lösningar vilket ger 

läraren möjlighet att visa på skillnader på förmågorna i ett ämne.  

också en typ av återkoppling tycker jag till eleverna att dom får se det, det tydliga exemplet. 

(Intervju B) 

Genom den gemensamma diskussionen får eleverna en återkoppling av det tydliga exempel 

som läraren visar på.     

•   Återkoppling under pågående teoretiskt moment 

En lärare använder sig av små whiteboardtavlor i A4 format som eleverna använder för att 

skriva ner lösningar på matematiska problem. Eleverna får visa upp sina svar och läraren 

skriver sedan ner alla olika svar som framkom på whiteboardtavlorna. Eleverna får sedan 

diskutera i par vad som är rätt och varför, vilka fel som uppstod, vilka fel har man själv gjort. 

Läraren får här en uppfattning om vad eleverna har förstått och kan ge eleverna en direkt 

återkoppling på sina tankar och rätta till missförstånd som skett under processen. Detta sker 

innan en bedömningsuppgift.  

jag får en återkoppling på vad dom har förstått och dom får en återkoppling på sina tankar. 

(Intervju B) 
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Återkoppling under process visar på olika strategier som lärarna använder sig av för att leda 

eleverna framåt. Jag fann att lärarnas strävan låg i att ge eleverna verktygen att gå vidare med 

sin uppgift och förändra eller förbättra sitt resultat eller sin förmåga. Här kunde återkoppling 

ske strukturerat med mallar och möjligheten för eleven själv att beskriva hur arbetet gått men 

här finns också återkoppling som sker när behovet uppstår. En strategi var att ge återkoppling 

i par där eleverna fick samarbeta och diskutera fram en lösning och en lärare använde 

återkoppling i grupp där eleverna fick diskutera förbättringar och ifrågasätta kring en rättad 

text.  

4.1.1	  Kamratbedömning	  
Kamratbedömning fanns med som en metod under min analys av förhållningssätt. Det 

uppenbarade sig med ett tydligt fokus hos en lärare där hon skapat en mall som hon kallar för 

”two stars and one wish” , som hon även introducerat för kollegor. Innan eleverna ska lämna 

in en arbete eller innan ett seminarium så får eleverna göra en bedömning av varandras 

arbeten där de skriver två saker som de tycker var bra med arbetet och en sak som de tycker 

kan förbättras med arbetet. Den elev som gör kamratbedömningen får även komma med 

förslag på förbättringen. Läraren tycker att det finns flera positiva effekter med 

kamratbedömning. Det avdramatiserar litegrann för eleverna att få en bedömning av sina 

kompisar samt att få ge en bedömning kan i sin tur ge eleverna ideér till förbättring i sitt eget 

arbete.  

jag kan väl se att många tänker ju till på ett annat sätt än om man inte har med den här 

kamratbedömningen, och faktiskt tänker ett varv till på vad är det för nånting som är bra här och 

vad kan jag ändra. (Intervju A) 

Hon upplever positiv respons från eleverna när det gäller kamratbedömning och har även 

provat olika varianter där eleverna fick skriva mer fritt i sin kamratbedömning men också att 

eleverna får en checklista med några saker som de ska tänka på när det gör sin 

kamratbedömning.  

Denna underkategori framträdde främst hos en lärare. Hon har skapat en mall kring 

kamratbedömning där eleverna får bedöma sina kompisars arbeten och ge förslag på 

förbättring samt positiv respons. Hos de andra lärarna fanns tal om kamratbedömning men 

utan konkret användning.  

4.2	  Återkoppling	  på	  produkt	  
Återkoppling på produkt, som är den andra centrala kategorin jag fann, beskriver lärarnas 

återkoppling på prov, skriftliga förhör, skriftliga omdömen och praktiska test. 
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•   Skriftlig återkoppling på uppgift 

Detta sker både på skriftlig och muntlig uppgift. Målet med återkopplingen är att eleven får 

veta sina utvecklingsmöjligheter för att stärka sina förmågor. Återkopplingen sker på både 

stora som små uppgifter med kommentarer kring vad eleven skall utveckla och vilka styrkor 

eleven redan besitter.   

Dom får återkoppling på alla slags uppgifter som vi har. Dom får veta framförallt vad kan jag göra 

för att utvecklas, det är det centrala. (Intervju D) 

För en av lärarna så sker återkoppling på uppgift i de skriftliga omdömena. Där sker 

återkoppling på det senaste stora moment som genomförts. Bedömningen tar upp det 

teoretiska eleverna gjort kring uppgiften, det kan vara till exempel en ritning och huruvida 

eleven kan skapa volym i bilden.  

Jag återkopplar till det teoretiska dom gjort kring uppgiften, att rita upp ett rutmönster till exempel. 

(Intervju C) 

De får en återkoppling på vad som fungerat bra och vad som kan bli bättre. Detta omdöme 

återkommer läraren sedan till inför betygssättning. 

Det förekom mycket skriftlig återkoppling hos den lärare som använder sig av återkoppling 

på varje uppgift som eleverna gör vilket genererar mängder av dokumentation för läraren. 

Intentionen från läraren är att eleverna ska få veta vad de behöver utveckla och förstärka till 

nästa gång och även vad eleven behöver undvika. Den skriftliga återkoppling sker på både 

stor och liten uppgift, skriftlig som muntlig.  

Även om det bara är en liten uppgift så får dom alltid en återkoppling så att dom vet, vad ska 

vässas till nästa gång. (Intervju D) 

En lärare använder skriftlig återkoppling på prov, eleven kan sedan använda sig av den 

återkopplingen i andra ämnen där det behandlar samma ”tänk”. Det kan till exempel ske på ett 

biologiprov där det är stora öppna frågor där eleven ska utveckla det naturvetenskapliga 

språket. Läraren menar att återkopplingen som sker här kan eleven använda sig av i till 

exempel fysik. 

Så att jag väljer ut nått ämne ibland så som jag gör lite större återkoppling på och så får dom 

använda sig av det för det är ju lite samma tänk ändå i vad vi bedömer. (Intervju B)  

•   Muntlig återkoppling på praktiskt test 
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Här fanns ett exempel då eleverna jobbade med olika matlagningsmetoder. Läraren visade ett 

praktiskt moment som eleverna sedan fick tid att öva på. Eleverna genomförde sedan samma 

moment som ett test där läraren informerat om att hon kommer att titta grundligt på det dom 

gör. Påföljande lektion kommer en muntlig återkoppling från läraren.   

jag tittar mera noggrant på vad ni gör och sen gången efter det så får dom återkoppling muntligt. 

(Intervju A) 

•   Muntlig återkoppling inför betygsättning 

En lärare ger en muntlig återkoppling inför betygsättning där han talar med alla elever utifrån 

deras slöjdarbeten. Eleverna får en direkt koppling och motivering till betyget utifrån det 

arbete de gjort.  

då återkopplar jag till varför dom får det och det i betyg utifrån det jag tittar på. (Intervju C) 

•   Återkoppling från teoretiskt prov till praktisk färdighet 

Läraren betygsätter här ett teoretiskt prov på kamerans historia där eleverna får lära sig rent 

tekniskt hur en kamera fungerar. Syftet är att utifrån sina teoretiska kunskaper kunna gå ut 

och använda kameran på ett mer medvetet sätt. Läraren vill att eleverna använder sina 

tekniska kunskaper om till exempel inställningar och hur man kan ta vissa typer av bilder och 

inte bara gå ut och klicka lite kort som man sedan lämnar in utan en tanke bakom.  

så jag lär dom hur den funkar först för att sen börja jobba med kameran. (Intervju C) 

Sammanfattningsvis kan sägas när det gäller återkoppling på produkt att en lärare ger 

återkoppling på varje uppgift som eleven gör. En annan lärare väljer att ge återkoppling på en 

uppgift när de skriftliga omdömena ska lämnas in och då sker återkoppling på det senaste 

stora momentet som genomförts. Där fanns också skriftlig återkoppling på prov där läraren 

ger en bredare återkoppling för eleven att använda i fler ämnen där eleven kan utnyttja samma 

naturvetenskapliga språk. Återkopplingen här sker både muntligt och skriftligt. 

4.3	  Möjligheter	  och	  svårigheter	  
Den tredje och sista centrala kategorin behandlar de möjligheter och svårigheter som lärarna 
upplever i sin återkopplingspraktik.  

•   Kollegialt arbete 

Under min analys kom det fram en del angående det kollegiala arbetet och förhållningssättet 

på skolan. Läsåret 2015/2016 satsade skolan på formativ bedömning genom studiedagar med 

föreläsningar och en av lärarna har under året haft ett uppdrag att leda pedagogerna i just 
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bedömning och att det är önskvärt från ledningen att man jobbar formativt och hittar ett 

gemensamt synsätt. De har funnits gruppdiskussioner och en bok som de fått läsa och 

uppgifter att diskutera kring. De har även skett vissa grupparbeten i olika konstellationer. 

I ett av arbetslagen talades det väldigt lite om återkoppling, där talas det mer om elevärenden 

och åtgärder för de elever som inte når målen via anpassningar, åtgärdsprogram och 

pedagogiska planeringar. Det finns ännu inget gemensamt förhållningssätt för skolan utan det 

görs trevande försök till kamratbedömning och formativ bedömning men det finns ingen tid 

för pedagogerna att diskutera tillsammans mer än några enstaka studiedagar som sedan inte 

följs upp i det dagliga arbetet med bedömning. En lärare talar om ett drömscenario där 

kollegiet hinner med att delge varandra hur man gör vid betyg och bedömning och dela med 

sig av pedagogiska tips. Känslan är att detta sker i väldigt liten utsträckning.  

det är mycket fokus på här och nu och lite det hära släcka bränder, men att man kan jobba fram ett 

tänk som är lite mera långsiktigt. (Intervju A) 

I ett arbetslag talades det inte alls om bedömning utan var och en sköter sitt. En lärare talar 

om att det finns en önskan om ett gemensamt system på skolan för just bedömning, ska det 

användas matriser eller ska man skriva i löpande text? De försöker dela med sig till varandra 

med enkla mallar för bedömning och man delar med sig av material men känslan av ett 

gemensamt förhållningsätt känns långt borta.  

Vi ger konkreta tips, men vi är ändå inte lika, en del vill jobba med matriser medan jag tycker att 

dom är alldeles för fyrkantiga. (Intervju D)  

•   Tiden 

Det som framkom som ett hinder för lärarna var den tid som de upplever att det tar att ägna 

sig åt återkoppling. De vill gärna hitta en form för återkopplingen så att den inte tar för 

mycket tid från allt som ska hinnas med i undervisningen.  Tiden som efterfrågas hos en 

lärare är den med eleverna. En del ämnen har långa lektionspass men bara under en termin på 

läsåret och där ska det rymmas  mycket ämnesinnehåll vilket gör att pedagogen känner sig 

stressad. Känslan överlag är att återkoppling är bra men tar mycket tid.  

jag skulle önska att det inte tar så mycket tid men det är ett jättebra verktyg. (Intervju D) 

•   Tydlighet 

En lärare eftersökte tydlighet hos sig själv till eleverna när det gäller att förmedla vad hon 

bedömer, vad syftet är, vilka kraven är och hur eleverna kan nå dit och utvecklas.  
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presentera syftet tydligare så att eleverna för att då blir det ju också tydligare vad man ska kunna. 

(Intervju B)  

Hon upplever att eleverna inte alltid vet vilka förmågor som bedöms och att hon som lärare 

vill bli mer tydlig med detta inför varje lektionstillfälle eller nytt arbetsområde.  

•   Regelbundenhet 

En av lärarna tycker att det är svårt att ge återkopplingen regelbundet och inte bara när det 

uppstår behov. Samtidigt vill han inte störa den kreativa processen som finns inom ett 

praktiskt-estetisk ämne med att prata bort massa tid. 

Samtidigt kanske man stör eleverna och tar mycket tid om man snackar bort för mycket tid. 

(Intervju C) 

Önskan från läraren om att ge mer regelbunden återkoppling krockar med att han inte vill 

avbryta eleverna i sitt arbete och störa den kreativa processen.  

•   Flytta återkoppling in i klassrummet 

Det talades en del om hur man kan flytta in återkopplingen i klassrummet och göra den till en 

aktiv del av undervisning, inte bara sitta vid sitt skrivbord med en skriftlig återkoppling som 

tar mycket tid och som eleverna inte alltid tar till sig.  Det finns funderingar i ett arbetslag hur 

man kan utveckla och förbättra så att den formativa återkopplingen sker i 

undervisningssituationen.  

funderar på hur vi ska förbättra och utveckla så att en del av den formativa bedömningen ligger i 

lektionssalen. (Intervju D)  

•   Elevernas mottagande av återkoppling 

I lärarnas upplevelse av återkoppling så kom det även fram tankar kring hur eleverna tar emot 

återkoppling. Upplevelsen bland lärarna är att många av eleverna kan ta till sig återkopplingen 

medan vissa elever tar det som kritik istället för en hjälp, de kan inte alltid se att det är till 

hjälp och att lärarna vill att de ska utvecklas och vill deras bästa.  

dom flesta tar till sig relativt bra och vissa jättebra och några förstår inte att det är bra för mig. 

(Intervju D) 

För många elever har det blivit tydligare vad syftet är och genom återkopplingen så får dom 

större kunskap om vad som krävs och hur de ska göra för att till exempel nå ett högre betyg. 

Detta sporrar ju vissa elever till att efterfråga återkopplingen. 
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sen blir dom ju nyfikna har jag märkt och vill gärna ha den här återkopplingen också och vill veta 

vad kan jag göra för nånting för att komma upp till ett högre betyg. (Intervju A)  

Sammanfattningsvis så upptäcktes en del svårigheter och en del möjligheter. En svårighet 

som upptäcktes var bristen på tid. Det krävs tid till den formativa bedömningen och utan 

några tydliga gemensamma förhållningsätt på skolan sitter samtliga lärare och sliter på var sitt 

håll. Det fanns ett önskemål från ledningen att jobba formativt och hitta ett gemensamt synsätt 

där det ingick en föreläsning, en bok och några studiedagar till förfogande. Häri ligger 

svårigheten att jobba kontinuerligt då elevärenden eller andra akuta ärenden tar den 

återkommande mötestiden i anspråk. Det framkom också som en svårighet att ge återkoppling 

regelbundet och inte enbart vid behov.  

När det gäller möjligheterna känner sig lärarna positiva till att använda formativ bedömning. 

De kan se behållningen och nyttan för elevernas utvecklingsförmåga. Det väcktes en 

nyfikenhet hos eleverna då de gärna efterfrågade återkoppling. En möjlighet som framkom 

var diskussionen kring att förlägga återkopplingen i klassrummet och göra den till en aktiv del 

av undervisningen vilket skulle frigöra tid för lärarna.  
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5.	  Diskussion	  	  
5.1	  Återkoppling	  under	  process	  
Ett gemensamt förhållningsätt hos samtliga av lärarna är att de ser som sin uppgift att leda 

eleverna framåt i utvecklingen. De vill guida eleverna mot målet, ge dem hjälp och stöd på 

vägen. När det kommer till lärarnas olika strategier kring återkoppling fann jag det som blev 

min första centrala kategori: återkoppling under process.  

Där fann jag olika typer av återkoppling som det Shute (2008) talar om, specifik respons, 

målinriktad återkoppling eller att den förmedlas i direkt anslutning till att eleven jobbar med 

uppgiften. Tre av mina fyra lärare jobbade mycket med återkoppling just under processen i 

klassrummet, de fann sig ofta cirkulerande i klassrummet för att leda eleverna vidare mot sitt 

mål. Den återkoppling som sker under process kan ske skriftligt,  i en mall, eller muntligt, när 

läraren passerar eleven i klassrummet.  En strategi var att återskapa ett problem från en 

föregående lektion för att ge eleven en chans att utveckla sin problemlösning.  

En strategi som en lärare använder sig av när hon jobbar med problemlösning är samarbete 

och diskussion. Hon ger eleverna uppgifter att lösa som sedan diskuteras gemensamt i 

klassrummet. Eleverna får möjlighet att se andras metoder och läraren kan ge eleverna 

återkoppling för att komma vidare i sin problemlösning.  Det fanns strategier som visade på 

genomgångar och formuleringar av syfte för att sedan låta eleverna jobba med sitt arbete och 

under processens gång styra eleverna vidare.   

Min uppfattning är att lärarnas olika strategier formar deras undervisning till fördel för den 

formativa bedömning som Hirsh och Lindberg (2015) menar. De skapar en miljö och en 

undervisning utifrån sitt ämne och använder olika strategier för att leda eleverna vidare. För 

en lärare innebär detta att låta processen i ett praktiskt-estetisk ämne få styra. Läraren ser i 

processen när eleverna behöver återkoppling eller om eleven behöver lämnas ifred. 

Återkoppling under process ger eleverna hjälpen att gå vidare i sin utveckling under pågående 

arbete, Black och Wiliam (1998) hävdar vikten av detta och hur forskning visat att elevens 

lärande ökar genom frekvent återkoppling under just lärandeprocessen.  

En strategi var att följa upp en skriftlig återkoppling som eleven sedan fick jobba vidare med 

under lektionen fast i en annan uppgift. Detta kunde ske både enskilt och i grupp. Som Shute 

(2008) förklarar, det huvudsakliga målet med formativ återkoppling är att höja elevens 

kunskap, förmåga och förståelse kring ett kunskapsområde eller riktat mot en särskild 
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förmåga. Min uppfattning kring dessa lärares återkoppling är att de försöker ringa in det 

eleverna behöver utveckla genom att ge olika uppgifter som leder eleverna mot samma mål.   

5.1.1	  Underkategori	  Kamratbedömning	  
Jag fann en lärare som jobbade med kamratbedömning som en strategi. Det fanns en, av 

läraren, utarbetad mall som också delats till kollegor. Här blir det ganska tydligt för mig det 

som Hirsh och Lindberg (2015) menar ”för att arbetet med formativ bedömning ska fungera 

framgångsrikt behövs inte enbart metoder eller instrument utan en fördjupad kunskap kring 

processer och tid att kontinuerligt diskutera med kollegor”. Lärarna kommer från olika 

arbetslag och känslan är det inte finns ett tydligt kollegialt förhållningssätt till hur man ska 

använda sig av kamratbedömning. För en utav lärarna var kamratbedömning ganska nytt och 

därför inget som hon använde sig av. En utav lärarna nämnde kamratbedömning medan den 

sista läraren inte alls talade om kamratbedömning som strategi. Läraren som använder 

kamratbedömning upplever positiv respons hos eleverna, det sker en avdramatisering av 

bedömningen när den kommer från en kompis samt att den som ger bedömningen ofta får 

ideér till förbättring i det egna arbetet. 

5.2	  Återkoppling	  på	  produkt	  
Återkoppling på produkt sker på prov, skriftliga uppgifter, omdömen, på praktiska test och 

inför betygsättning. Det skiljer sig lite hur frekvent lärarna använder sig av återkoppling på 

produkt. För en lärare sker detta på varje uppgift som eleven gör vilket tar väldigt mycket tid i 

anspråk för läraren, när återkopplingen dessutom sker skriftligt genererar det åtskillig 

dokumentation för läraren. Men intentionen från läraren är att ge eleverna kunskap om vad de 

behöver utveckla och förstärka och även vad eleverna behöver undvika. Som Wiliam och 

Leahy (2015) menar, för att bedömningen ska fungera formativt krävs en återkoppling från 

lärare för att leda eleven vidare i sitt lärande. Återkoppling på produkt sker för en lärare inför 

betygsättning och även i de skriftliga omdömen som läraren ger en gång per termin, eleverna 

får en direkt koppling och motivering till sitt betyg där läraren talar utifrån ett färdigt arbete. I 

den här strategin använder lärarna både muntlig och skriftlig återkoppling.  

Återkoppling på produkt används i skriftlig återkoppling på ett prov, eleven får möjlighet att 

använda sin återkoppling i fler ämnen som behandlar samma vetenskapliga språk. Läraren 

väljer då att göra en större återkoppling. Det sker också återkoppling utifrån ett teoretiskt prov 

där läraren återkopplar i syftet att eleven ska kunna använda sin kunskap i en praktisk 

färdighet. William och Leahy (2015) ser värdet av att eleverna reflekterar över hur de 

använder återkopplingen för att förbättra arbetet.  
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Min uppfattning är att tre av lärarna återkopplar mer frekvent under process och i 

klassrummet tillsammans med eleverna både enskilt och i grupp. Den fjärde läraren 

återkopplar väldigt frekvent på produkt för att leda eleverna vidare vilket för läraren leder till 

tidskrävande dokumentation. Två av de tre lärare som återkopplar mer frekvent under process 

undervisar i ämnen som är praktiskt-estetiska, den tredje undervisar i MA/NO med mycket 

problemlösning och den lärare som återkopplar frekvent på produkt har ett teoretiskt ämne.  

5.3	  Möjligheter	  och	  svårigheter	  
Det finns en önskan hos lärarna att utveckla sitt arbetssätt kring den formativa bedömningen 

och de skulle gärna se ett gemensamt förhållningssätt på skolan för att spara på den dyrbara 

tid som tycks vara en bristvara för samtliga. I min inledning hänvisade jag till Hirsh & 

Lindberg (2012) där de talade om vikten av förståelsen kring begreppet formativ bedömning 

och att förändringar som ska bli hållbara kräver ständigt underhåll. Det behövs pågående 

arbete kring utvecklandet av metoder och det behövs kontinuitet snarare än ett snabbt nedslag 

för att sedan gå vidare med andra metoder. Sedan krävs det också en samsyn bland kollegiet, 

både lärare och skolledning. Jag får känslan av att intentionen finns där hos både lärare och 

skolledning men att tiden som behövs till detta inte avsatts och lärarna får göra det bästa av 

situationen. En av mina lärare saknade helt diskussioner i sitt arbetslag kring återkoppling 

vilket känns som en indikation på att det inte finns en tydlig förankring på skolan. Det blir ett 

hinder att skolan inte har ett gemensamt förhållningssätt mer än lärarnas egna försök till att 

dela med sig av bedömningsmaterial.  

Ett hinder som en lärare upplever är tydligheten kring bedömning utifrån elevernas synvinkel. 

Vet eleverna om vad som bedöms, vilka krav som ställs?. Det grundläggande tanken med 

formativ bedömning är att man genom bedömningen ska stödja lärandet (Jönsson, 2013). 

Läraren vill se en tydlighet hos sig själv när det gäller att förmedla vad hon bedömer. En 

lärare upplevde svårigheten med att återkopplingen sker regelbundet och inte enbart när 

behov uppstår.  

Det fanns funderingar i ett arbetslag kring möjligheten att flytta in återkopplingen i 

klassrummet, som Black och Wiliam (1998) menar när de talar om vikten av att lärare 

behöver förändra sin klassrumspraktik i syfte att nå förståelse kring formativ bedömning och 

förbättra elevers lärande.  
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Känslan hos samtliga lärare är att de prövar sig fram i den formativa bedömningen och att de 

får viss ledning eller inspiration från föreläsningar i ämnet samt att det till viss del sker 

arbetsförlagda diskussionstimmar.  

Lärarna talade vidare om känslan från eleverna som på det stora hela kändes positiv, de flesta 

eleverna kunde se syftet med och använda sig av den återkoppling de fick från sina lärare. De 

kunde även märka skillnad i resultat hos eleverna vilket kändes glädjande och motiverande 

för lärarna. 

Det som inledningsvis fångade mitt intresse för att skriva denna studie har under processens 

gång bara ökat min övertygelse om att formativ bedömning och återkoppling är en viktig del i 

undervisningen och elevernas utveckling. Det finns ett intresse hos lärarna att utveckla sin 

klassrumsbedömning men det behövs ett gemensamt förhållningssätt och en drivande ledning 

som ger tid och utrymme för utveckling. I likhet med det som Havnes et al (2012) visade i sin 

studie, en systematisk och aktiv användning av återkoppling har inte anammats av skolan. 

Förhoppningsvis kommer det bedrivas mer forskning kring formativ bedömning och 

återkoppling för framtida elevers lärande.  
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7.	  Bilaga	  1	  Intervjufrågor:	  
1.   Hur skulle du beskriva återkoppling? 

 Varför är återkoppling viktigt? 

 Hur använder du återkoppling? 

 Vad vill du förmedla till dina elever med din återkoppling? 

2.   När använder du dig av återkoppling i ditt ämne? 

 Kan du beskriva ett tillfälle då du använder återkoppling? 

 Hur ofta återkopplar du till eleverna? 

3.   Hur ger du återkoppling till dina elever? 

Hur tror du lärare i andra ämnen använder återkoppling? Till exempel i svenska 

eller matte? 

4.   Vilka svårigheter/möjligheter ser du i användandet av återkoppling? 

Hur tycker du att eleverna använder sig av återkopplingen? 

Hur samarbetar du med andra lärare kring återkoppling? I arbetslaget? I ditt 

ämne? 

5.   Vilka resultat/konsekvenser ser du när du använder återkoppling? 

 


