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Syftet med denna studie är att undersöka hur elever uppfattar återkoppling från lärare. 

Frågeställningarna är följande: 

 Vad uppfattar elever är positivt med återkoppling? 

 Vad uppfattar elever är negativt med återkoppling? 

För att få svar på forskningsfrågorna genomfördes en enkät med 430 elever i årskurs 8 och 

årskurs 9. I enkäten fanns en öppen fråga och svaren på denna utgör underlaget för analysen i 

vår studie. 

 

Den metodiska ansats som används i studien är fenomenografisk då den försöker svara på 

frågan hur elever uppfattar återkoppling. Resultaten visar att elever beskriver att det positiva 

med återkoppling är att de får veta sitt nuläge, vad de behöver förbättra och utveckla, att den 

förenklar lärandet samt att den skapar trygghet och motivation. Det negativa uppger de är att 

den tar tid från lektionen, är för svår, skapar osäkerhet och press samt att återkopplingen ges 

vid fel tillfälle.  
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1. Inledning 
Fortbildning och skolutveckling har under senare år fokuserat på de forskningsresultat som 

finns om faktorer som ökar elevernas studieresultat. Två av de mest namnkunniga forskarna 

inom området är Hattie (2009) och Wiliam (2013). Hattie presenterade en metastudie där han 

rangordnade olika faktorer som höjer elevprestationer och Wiliam har i sin forskning om 

formativ bedömning bland annat bidragit med olika redskap för att öka studieresultaten.  

William diskuterar även vikten av det kollegiala lärandet (Wiliam & Leahy, 2015). Kollegialt 

lärande innebär en kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar 

sig kunskap och färdigheter. Tillsammans har några lärare uppgifter att förbereda och lösa, 

diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. Idag 

finns det ett antal olika metoder som kan samlas under termen kollegialt lärande, till exempel 

learning study, lesson study, auskultation med återkoppling och kollegial handledning. 

Utvecklingsgruppen på vår skola blev nyfiken på att kombinera formativ bedömning och 

kollegialt lärande och fann då att Wiliam och Leahy utarbetat ett material som gör just detta. 

Det kollegiala lärandet sker i lärgrupper (Teacher Learning Communities) där man diskuterar 

och prövar Wiliam och Leahys fem strategier för formativ bedömning (Wiliam & Leahy, 

2015).   

De fem strategierna är följande: 

1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framgång. 

2. Ta fram belägg för elevernas prestationer. 

3. Ge återkoppling som för lärandet framåt. 

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. 

5. Aktivera elever till att äga sitt eget lärande. 

Vi startade ett skolutvecklingsprojekt utifrån boken Handbok i formativ bedömning (Wiliam & 

Leahy, 2015) våren 2016 och det avslutades juni 2017. I denna studie fokuseras den tredje 

strategin. Lärare lägger mycket tid på att ge eleverna återkoppling och frågan är om eleverna 

uppfattar att detta bidrar till ökad kunskapsutveckling. 

Att ge återkoppling som eleverna lär sig något av är inte lätt. Ibland kan den till och med 

försämra elevernas prestationer (Kluger & DeNisi, 1996). William säger också att det är 

mycket svårare än det verkar att ge bra återkoppling till eleverna. "Mycket av den feedback 

som eleverna får har bara liten eller ingen verkan på deras lärande och viss feedback är faktiskt 

kontraproduktiv" (Wiliam, 2013, s.121). Många lärare som varit med när elever får 

återkoppling i form av kommentarer eller betyg på en uppgift beskriver att de slängs i 

papperskorgen på vägen ut från klassrummet. Man kan då anta att återkopplingen inte har lett 

till något nytt lärande. I vår studie har vi försökt få tag på elevers uppfattningar om vad som är 

positivt och negativt med återkoppling. 

  



 

   
 

   
 

2. Bakgrund  
 I detta kapitel redogörs det för begreppen återkoppling, formativ bedömning, summativ 

bedömning och vad styrdokumenten säger om återkoppling till elever. Vi har valt att löpande 

redogöra för tidigare forskning i kapitlet. Det svenska begreppet "återkoppling" kommer 

genomgående användas istället för den engelska motsvarigheten "feedback". "Feedback" 

kommer fortfarande användas vid citat. 

 

2.1 Återkoppling 
Med återkoppling menas den respons lärare ger tillbaka till eleverna under pågående 

arbetsprocess eller efter avslutat arbete. Enlig Grönlund (2011) kan återkoppling ha både en 

summativ och en formativ funktion. En summativ återkoppling innebär en nulägesbeskrivning, 

ofta i form av betyg, medan formativ återkoppling riktar sig mot elevens lärprocess och 

självstyrning. Det är mycket svårare att ge effektiv återkoppling än det verkar. Mycket av den 

återkoppling som eleverna får har bara liten eller ingen verkan på deras lärande, och viss slags 

återkoppling kan vara kontraproduktiv (Wiliam, 2013). Hattie (2012, s.157) skriver att ”även 

om återkoppling tillhör de mest kraftfulla faktorerna för lärande är dess effekter bland de mest 

varierande”.  

Hattie (2012) anser att formativ återkoppling fungerar på fyra nivåer och handlar om tre frågor: 

Vart är jag på väg? Hur ska jag komma dit? och Vad är nästa steg? Dessa frågor kan besvaras 

på uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå samt individnivå. 

 

2.1.1 Uppgiftsnivå  
Denna typ av återkoppling kallas ofta korrigerande eller kunskap om resultat och ges vanligen 

i klassrumssituationen (Hattie, 2012). Enligt Balan och Jönsson är den relativt enkel att utforma 

och har ofta positiva effekter på elevers prestationer (Balan och Jönsson, 2014). De skriver att 

följande frågor kan vara vägledande vid utformningen av respons på uppgiftsnivå:  
 

Vad är det som är rätt och/eller fel?, Vilket är det rätta svaret?, Hur kan eleven 

utveckla svaret?, Vilken missuppfattning kan ligga till grund för det som är 

felaktigt?, Vad visar eleven att hen behärskar? samt Vilken annan komplettering 

behövs för att uppfylla kriterierna? (Balan och Jönsson, 2014, s.16). 

 

För att responsen ska vara effektiv, rekommenderas att den formuleras så enkelt som möjligt 

och att den levereras i lagom mängd (Shute, 2008). Återkopplingen är ofta knuten till aktuell 

uppgift och inte lätt att direkt överföra till andra uppgifter (Jönsson, 2010). Exempel på 

återkoppling på uppgiftsnivå kan vara att visa rätt eller fel svar eller att fråga efter fler eller 

andra svar. Uppgiftsrelaterad återkoppling fungerar som en bas som eleven sedan kan bygga 

vidare på (Hattie, 2012).  

 

 



 

   
 

   
 

2.1.2 Processnivå  
Återkoppling på processnivå riktas mot de processer som använts för att genomföra en uppgift 

(Hattie.2012). I responsen diskuteras hur elevens kunskaper kan användas och utvecklas för 

liknande uppgifter som den som behandlats på uppgiftsnivå (Jönsson, 2010). Exempel på 

återkoppling på processnivå kan vara att visa strategier för att upptäcka misstag eller att visa 

på kopplingar mellan idéer (Hattie, 2012). Den kan dessutom innehålla vägledning om hur 

eleven kan fortsätta med mer utmanande uppgifter (Balan och Jönsson, 2014). Enligt Balan 

och Jönsson kan följande frågor vara vägledande vid utformningen av respons på processnivå:  

 
Vad är mindre bra/bra och varför?, Vilka strategier har eleven använt och hur kan 

de förbättras?, Vilka samband finns det med andra uppgifter/aktiviteter? och Vilka 

frågor (som är kopplade till uppgiften) kan eleven arbeta vidare med? (Balan och 

Jönsson, 2014, s.17). 

 

Denna återkoppling verkar vara mer effektiv för att lära sig på djupet än återkoppling på 

uppgiftsnivå (a.a). 

 

2.1.3 Självregleringsnivå eller metakognitiv nivå  
Denna typ av återkoppling är fokuserad på elevens uppföljning av sin egen inlärningsprocess 

(Hattie, 2012). Eleverna lär sig hur man resonerar när man bedömer samt hur man formulerar 

och använder återkoppling. Man kan säga att läraren delar med sig av sina ämnes- och 

bedömningskunskaper (Jönsson, 2010). Exempel på återkoppling på metakognitiv nivå kan 

vara att hjälpa elever att själva identifiera återkoppling och hur man utvärderar sig själv (Hattie, 

2012). Enligt Balan och Jönsson kan följande frågor vara vägledande vid utformningen av 

respons på självregleringsnivå:  

 
Hur kan eleven utvärdera sitt arbete?, Hur kan eleven koppla ihop/jämföra med annat 

som har gjorts tidigare?, Hur kan eleven arbeta vidare med lärarens respons? samt Hur 
kan eleven reflektera över sitt lärande? (Balan och Jönsson, 2014, s.17). 

 

Syftet är att stärka elevernas tilltro till sin egen förmåga samt vilja att själv utveckla sitt lärande 

(Skolverket, 2011:c). 

 

2.1.4 Individnivå 
Återkoppling på individnivå är en återkoppling som är personlig (t ex ”Du är en jätteduktig 

tjej”). Denna återkoppling kan också kallas för beröm. Beröm finns i alla klassrum och 

förväntas också av eleverna. Problemet är att det kan ta bort fokus från uppgiften, processen 

eller metakognitionen. Om man ska ge återkoppling på individnivå är det viktigt att hålla isär 

beröm och återkoppling om inlärningen (Hattie, 2012). När man blandar beröm och annan 

återkoppling blir inlärningsinformationen utspädd vilket i sin tur kan leda till sämre inlärning. 

Hattie hänvisar till en studie gjord av Kamins och Dweck (1999) där man jämfört effekten av 

att berömma någon som person med att berömma någons ansträngning. Båda ledde till noll 

eller negativ effekt på ansträngningen. 

  



 

   
 

   
 

2.1.5 Tydliggörande elevexempel 
För att tydliggöra skillnaden mellan uppgifts- respektive process- och självregleringsnivå har 

vi valt att använda ett exempel på de tre olika typer av respons formulerade i en autentisk 

elevuppgift. Exemplet är hämtat från Balan och Jönsson 2014 

 

Uppgift   

En snickare ska tillverka ett bord som har korslagda ben. Av misstag sågar han det ena benet längre än 

det andra men skruvar ändå ihop dem i mitten på varje ben.   

Påverkar detta bordsskivans lutning? Motivera ditt svar.   

Figur 1. Elevuppgift från kursen Matematik 1c (Balan och Jönsson, 2014, s.19). 

Elevsvar och respons 

Normalt bord  Felaktigt ben med ben 1 Längre än 

ben 2 

Motivering & svar: Om snickaren 

fortfarande skruvar ihop bordet i 

mitten kommer ben 1 vara längre än 

ben 2: då trycks den del av bordet 

som belastar ben 1 upp mer än den 

sidan som hålls upp av ben 2. 

Då bildas en lutning neråt mot den 

del av bordet som bärs av ben 2. 

Figur 2. Elevlösning med tre olika typer av respons: uppgifts-, process- och självregleringsnivå (Balan och 

Jönsson, 2014, s.20). 

  

Uppgiftsnivå 

Bordsbenen bildar tillsammans med 

bordsskivan respektive golvet två 

trianglar.  

Om a=b och c=d, vad kan vi då säga 

om de två trianglarna? Vad innebär det 

för skivans lutning? 

 

Processnivå 

Ditt resonemang innehåller inget bevis. 

Ett matematiskt bevis skulle i detta fall 

innebära att du visar att vinklarna som 

benen bildar mot skivan respektive 

golvet är olika. Stämmer det? 

 

Självregleringsnivå 

Det är alltid bra att testa sin hypotes. I den här 

uppgiften finns det två möjligheter: antingen är 

bordskivan parallell med golvet eller inte. Vilka 

konsekvenser medför det ena respektive andra fallet? 

Vi har tidigare pratat om parallella linjer som skärs 

av en tredje. Hur kan det användas här? 

 



 

   
 

   
 

2.2 Effekter på elevers lärande av olika slags återkoppling 
William och Leahy (2015) menar att forskning om återkoppling ofta är motsägelsefull och 

förvirrande. De anser bland annat att mycket av forskningen inom detta område är av dålig 

kvalitet, forskare har utelämnat uppgifter som inte passar in i teorin och personer som ska 

informera lärare om forskningen har framfört egna fördomar och inte förmedlat säkra belägg. 

Detta sammantaget med att det verkar som om olika sorters återkoppling är mer effektiv för 

vissa typer av lärande gör att vi inte har några tydliga svar på vilken återkoppling som fungerar 

bäst (a.a). Trotts att det fortfarande finns frågor att besvara runt återkoppling vill vi dock 

försöka ge en beskrivning av den forskning som finns angående vilka effekter återkoppling kan 

ge på elevers lärande. 

Formativ återkoppling innebär inte bara att ge information om elevens nuläge. Eleven behöver 

även veta hur den kan förändra sitt sätt att tänka eller handla för att uppnå lärandemålen (Shute, 

2008). Denna typ av respons har visat sig ge positiva effekter på såväl elevers prestationer, 

motivation, engagemang och ansträngning (Hattie & Timperley, 2007). Elever som får 

återkoppling i form av konkreta svar, förslag, utvecklande frågor och kommentarer utvecklar 

sitt lärande framåt och avståndet mellan var eleven befinner sig nu och hur den kan nå en högre 

nivå minskar (Skolverket, 2011:b). Den kan ges av lärare, kamrater eller att man själv 

reflekterar över sitt lärande (Skolverket, 2014). En studie i matematik från Tyskland visar också 

att elever uppfattar processorienterad återkoppling som mer användbar än betygsorienterad 

(Harks, Rakoczy, Hattie, Besser & Klieme, 2014 ). Hälften av eleverna fick en återkoppling i 

form av betyg och den andra halvan fick återkoppling där styrkor, svagheter samt 

utvecklingsområden fanns beskrivna. Deras uppfattning av den processorienterade 

återkopplingen som mer användbar ledde i sin tur till ökat intresse och att de presterade bättre. 

Idag är det flera pedagogikforskare (bl.a. Ruth Butler och Christian Lundahl) som är kritiska 

till hur betyg används (Skolverket, 2016:a). En del menar att man ska vänta med betyg och 

poängsättning till lärandet är avslutat och inte medan lärandet pågår. Att ge eleverna 

återkoppling på processnivå och ett betyg på uppgifterna kan mer bli ett hinder än ett tänkande 

framåt för eleven (Wiliam, 2013).  Eleven tar till sig betyget och inte återkopplingen vilket 

påverkar fortsatt inlärning negativt, eftersom de lägger fokus på det informationsfattiga 

betyget. Med detta menar han att effektiv återkoppling ska leda till att eleven vet vad den ska 

göra härnäst istället för att fundera på om det var bra eller dåligt. Om man som elev ständigt 

får låga betyg kan det dessutom leda till att man ser sig själv som en person som inte kan och 

då finns det ingen anledning att anstränga sig, intresset sjunker och inlärningen blir försämrad.  

Grönlund (2011) har i sin avhandling undersökt olika redskap för elevens lärande. Hon skriver 

om vikten av att den bör vara framåtblickande och att den ska främja elevens självstyrning. Det 

man ger återkoppling på ska vara riktad mot lärprocess och inte kopplat till individens 

egenskaper och uppnådda resultat. Det är viktigt att återkopplingen ges i form av instruktion 

till ökad kunskap.  

 

 



 

   
 

   
 

När uppgiften är examinerande och avslutad framträder det betygslegitimerade motivet, 

under pågående lektionsarbete och i loggboken är motivet till återkoppling att fungera 

som ett avstamp för vidare lärande[.....] Elevuppgifter som möjliggör formativ 

återkoppling, elevers "direktkontakt" med ämnet, en återkoppling mestadels riktad mot 

förmågor och en praxis att skriva kommentarer på elevuppgifter som återlämnas 

uppfattas vidare som gynnsamt liksom lärarnas problematisering av i vilken 

utsträckning eleverna använder återkopplingen. (Grönlund, 2011, s.130)  

Även Holm och Lundahl (Skolverket, 2016:b) beskriver att det är viktigt att återkoppling skiljer 

mellan person och prestation. Det kan annars vara svårt för eleverna att förstå att framgång och 

motgång inte endast beror på förmåga och begåvning utan att det i hög grad handlar om 

ansträngning. 

Återkoppling till eleverna kan ge olika resultat beroende på hur den är formulerad. Wiliam 

(2013) betonar vikten av att eleverna måste förstå responsen om den ska ge någon effekt och 

vägledning för framtida åtgärder. Lärare behöver även förstå hur tidigare erfarenheter av att bli 

bedömd präglar elevens självkänsla och syn på sin egen förmåga att lära. De behöver hantera 

de känslor som är förknippade med dessa erfarenheter så att det stärker elevernas vilja att lära 

och tro på sig själva. 

Om vi ska utnyttja feedbackens kraft och öka elevers lärande måste vi se till så att den 

orsakar kognitiva och inte emotionella reaktioner - med andra ord, feedback ska leda till 

tänkande. Feedback ska vara fokuserad, den ska relatera till lärandemål som har 

delgivits eleverna och den ska innebära mer arbete för mottagaren än för givaren. Hela 

avsikten med feedback är i sanning att öka elevernas förmåga att äga sitt lärande. 

(Wiliam, 2013, s.145) 

Wiliam och Leahy (2015) hänvisar till en studie där Ruiz-Primo och Li (2013) hade undersökt 

effekten av återkoppling. De fann inga tydliga resultat på effekten och enligt dem kan 

anledningen till detta vara att det enda som är viktigt med återkoppling är vilken reaktion den 

framkallar hos mottagaren. Kluger och DeNisi (1996) konstaterar att individen som får 

återkoppling kan göra en av fyra saker: ändra beteende, ändra mål, överge mål eller förkasta 

återkopplingen. I tabellen nedan visas de saker som de anser kan inträffa när eleven får 

återkoppling. Även Wiliam och Leahy lyfter dessa fyra effekter. De menar att de två önskvärda 

är i fetstil, övriga är mindre bra. (Wiliam & Lehay, 2015, s.138)  

 

 Feedback tyder på att 

prestationen 

... underskrider målet             

… överträffar målet 

 

   

Ändra beteende Anstränga sig mer Anstränga sig mindre 

Ändra mål Minska ambitionen Öka ambitionen 

Överge mål Besluta att målet är för lätt Besluta att målet är för svårt 

Förkasta feedback Strunta i feedback Strunta i feedback 

   
Fig.3 Reaktioner på feedback efter Kluger och DeNisi (1996). 



 

   
 

   
 

Elever kan se på sin egen förmåga som möjlig eller omöjlig att påverka (Korp, 2011). De kan 

också ha en inställning till lärande som antingen innebär att de vill förstå och kunna det de lär 

sig eller prestera för att nå ett visst betyg. Dessa skillnader i inställning till lärande kallas ofta 

för att man har olika mindset. De elever som inser att de kan påverka sin förmåga, samt vill 

lära sig, använder ofta mer komplexa strategier för inlärning. De väljer också svårare uppgifter 

och försöker igen även när de misslyckas. De elever som istället uppfattar att deras förmåga 

inte går att påverka samt fokuserar på resultatet undviker istället svåra uppgifter och ger upp 

när de misslyckas. Som vi nämnde ovan ger återkoppling på individnivå ingen eller negativ 

effekt på elevernas ansträngning och en förklaring kan vara att den förstärker utvecklingen av 

prestationsinriktning och av uppfattningen att utbildningsresultat beror på medfödd begåvning 

snarare än hårt arbete (a.a). 

Responsens timing, eller egentligen hur snabbt responsen levereras har visat sig vara en viktig 

faktor för att den ska bli effektiv för eleverna (Shute, 2008). Precis som Gamlem, Smith och 

Wiliam anser Holm och Lundahl (Skolverket, 2016:b) att det är viktigt att återkoppling i skolan 

kommer medan eleven kan göra något åt sina studieprestationer. Den behöver även vara så 

tydlig att det går att förstå vad man behöver göra eller hur man kan tänka för att komma längre. 

Wiliam menar även att om vi ger tid på lektionerna för eleverna att föra sitt tänkande och 

kunskapsutveckling framåt så utvecklar eleverna sin kunskap och de vet vad som krävs. 

Ge ingen feedback utan att avsätta lektionstid till respons från eleverna […] Om det är 

värt att du lägger ner din tid på att formulera feedback då är det också värt att lägga ner 

lektionstid på att se till så att eleverna ger respons. (Wiliam & Leahy 2015, s.157) 

Det verkar som om det är viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta med synpunkter på 

återkopplingen (Gamlem & Smith, 2013) och om detta inte sker kan det istället upplevas som 

negativ kritik och inte leda till något fortsatt lärande. En annan avgörande faktor, enligt dem, 

är hur klassrumsklimatet fungerar och hur relationerna till läraren är. De säger till och med att 

återkopplingen blir verkningslös om inte relationen är god. 

 

2.3 Formativ och summativ bedömning 
Både formativ och summativ bedömning utgår ifrån vilken nivå eleven presterar på just nu. 

Det som avgör om bedömningen är formativ eller summativ är hur informationen från denna 

lägesbestämning används. Används informationen exempelvis för att rangordna elever, så är 

funktionen summativ. Används informationen för att ge eleverna återkoppling så att de kan 

förbättra sina prestationer eller för att förändra undervisningen så är funktionen formativ. 

Skolverket ger följande definition på formativ bedömning: 

Formativ bedömning kan betraktas som ett redskap för lärande både för elever och för 

lärare. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en 

lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära 

sig att lära.  (Skolverket, 2014) 

 

 



 

   
 

   
 

Wiliam hänvisar till Black och Wiliam (2009) när han definierar formativ bedömning: 

när belägg för elevens prestation lockas fram, tolkas och används av lärare, elever eller 

deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir 

bättre, eller bättre grundad, än de beslut de skulle ha fattat om belägg inte hade funnits. 

(s.9) 

 

För att angripa detta föreslår Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) att man kan föreställa 

sig formativ bedömning som resultat av en korsning av tre processer; vart eleven är på väg, var 

eleven befinner sig just nu och hur man kommer dit, med tre slags aktörer i klassrummet: lärare, 

kamrat och elev. Utifrån detta har de skapat fem nyckelstrategier i formativ bedömning. 

 Vart eleven är på väg Var eleven befinner 

sig nu 

Hur eleven ska 

komma dit 

Lärare Klargöra, dela och förstå 

lärandemål och 

framgångskriterier. 

Skapa och leda 

effektiva diskussioner, 

uppgifter och aktiviteter 

som lockar fram belägg 

för lärande. 

Ge feedback som för 

lärandet framåt. 

Kamrat Aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra. 

Elev Aktivera eleverna som ägare över sitt eget 

lärande. 
Fig.4: De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning (Leahy et al., 2005). 

 

Formativ bedömning är en ständigt pågående bedömningsprocess, minut för minut, timme för 

timme, där elever får en förståelse för vad som ska läras samt en möjlighet att visa vad de kan, 

och där läraren genom sin bedömning av det eleverna visar anpassar undervisningen så att den 

bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. Wiliam och Leahy (2015) visar på dess 

betydelse för inlärningen samt ger förslag på effektiva metoder att få fram belägg för elevens 

lärande, ge återkoppling och förmå eleverna att bli aktiva och äga sitt eget lärande. 

Summativ bedömning summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle i t.ex. 

betyg eller skriftligt omdöme. Summativ bedömning behöver inte stå i kontrast till formativ 

bedömning (Skolverket, 2011:c), hur bedömningen används är nämligen avgörande för om 

man kan kalla den för summativ eller formativ. En bedömningspraktik med utgångspunkt i 

styrdokumenten innebär att bedömning används i både formativt och summativt syfte. Ett prov 

kan exempelvis användas för att utveckla en elev om läraren i samband med att den lämnar 

tillbaka provet talar om vad denne bör tänka på för att komma vidare i sin utveckling. Alla 

typer av informationsinsamling, även om den görs i summativt syfte, kan användas formativt 

ända fram till dess att den sammanfattas i ett betyg. Lärare beskriver att det är ett dilemma att 

göra bedömningar både i syfte att stödja lärande och att betygssätta (skolverket, 2011:c). De 

upplever sig vara både coach och domare på samma gång. För att komma till rätta med detta 

dilemma är det viktigt att man är tydlig, både för sig själv och eleverna, i vilket syfte 

bedömningen sker. 



 

   
 

   
 

Summativ bedömning kan få avgörande konsekvenser för eleven, i form av exempelvis tillträde 

till högre utbildning eller en negativ eller positiv självbild. En negativ självbild kan leda till att 

eleven presterar sämre och får en ännu sämre självbild. Andra studier har visat att hårdare 

betygsättning motiverar duktiga elever medan effekten är den omvända för svaga elever 

(Skolverket, 2016:a). Forskningen om konsekvensen av betygssättning är dock inte så stor. Det 

är därför viktigt att vi som lärare utnyttjar oss av bedömningen på ett sådant sätt att eleverna 

har möjlighet att nå så långt som möjligt och att de känner sig stolta över sin egen prestation. 

 

2.4 Styrdokument 
Skollagen (SFS, 2010:800) har en tydlig skrivning runt barn och elevers lärande och om allas 

möjlighet till att nå så långt som möjligt i sin utveckling. I första kapitlet fjärde paragrafen 

står det att "Utbildningen […] ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära […]". Vidare står det i tredje kapitlet: 

3 § Alla barn och elever ska 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.  

 Vidare framgår det i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR 

11) att eleverna ska få möjlighet att bli stimulerade och utveckla sin kunskap samt växa med 

sina uppgifter (Skolverket, 2011:a). Då lärare ger återkoppling till sina elever ger de dem 

ledning i hur de ska utveckla sitt lärande och om de dessutom får rätt återkoppling kan de få 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga. 

Mål i LGR 11 kap 2:7 (a.a) beskriver att eleverna ska utveckla ett större ansvar för studierna 

samt utveckla förmågor att själva bedöma resultat och ställa sin egen prestation i förhållande 

till sina kamrater. För att kunna uppnå detta behöver elever förstå den återkoppling lärare 

förmedlar så att de på så sätt kan utveckla sin kunskap om sitt eget lärande i relation till mål 

och andra elever. Skollagen och läroplanen stödjer också att läraren fortlöpande ska informera 

elev och vårdnadshavare om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.  Denna 

information är en återkoppling om nuläget som ofta sker vid utvecklingssamtal. Elev och 

målsman delges rådande studieresultat och nya mål som eleven vill uppnå under terminen 

formuleras. Information om nuläget blir då en form av summativ bedömning medan 

formulering av nya mål är en formativ bedömning på så sätt att den syftar till att eleven ska 

kunna förbättra sina prestationer. 

  



 

   
 

   
 

3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur elever i åk 8-9 uppfattar återkoppling från lärare.  

Forskningsfrågor: 

 Vad uppfattar elever är positivt med återkoppling? 

 Vad uppfattar elever är negativt med återkoppling? 

 

 

  



 

   
 

   
 

4. Metod 

Den ansats som är relevant för vår studie är fenomenografi och i detta kapitel ges en 

beskrivning av den. Här redovisas även studiens urval, genomförande samt etiska 

överväganden. Avslutningsvis beskrivs hur analysen är gjord.   

 

4.1 Fenomenografin i studien 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där syftet är att få reda på hur människor 

uppfattar sin omvärld (Dimenäs et al., 2007). Det centrala i kvalitativa metoder är enligt 

Larsson (2011) att ”man söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst 

beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden”(s.7). En kvalitativ metod är således 

motsatsen till hypotestestande ansatser där man vill verifiera eller falsifiera ett antagande som 

är givet på förhand (a.a).  

 

När man beskriver hur något faktiskt är kallas det för första ordningens perspektiv (Marton, 

1981). Eftersom uppfattningar av omvärlden är olika för olika personer så kallar man 

fenomenografins perspektiv för andra ordningens perspektiv (a.a). Första och andra ordningens 

perspektiv är två olika forskningsproblem, där den första ordningens perspektiv koncentrerar 

sig på verkligheten/företeelsen i sig, medan den sistnämnda koncentrerar sig på mänskliga 

uppfattningar av verkligheten/företeelsen. Det är inte frågan om huruvida något är sant eller 

falskt utan hur någon uppfattar ett objekt (Larsson, 2011). Man kan säga att andra ordningens 

perspektiv svarar på frågorna vad man studerar och hur någon upplever det man studerar (a.a). 

 

Enligt Kihlström (Dimenäs et al., 2007) är uppfattningen alltid en relation mellan individen 

och den omvärld denne befinner sig i. På grund av att människor har olika erfarenheter kan ett 

och samma problem eller en och samma fråga, uppfattas olika för skilda personer. 

Uppfattningar har alltid ett innehåll, de måste alltid handla om något (Dimenäs et al., 2007) 

samt beskriver inte vilken åsikt man har utan vad man håller för självklart. På så sätt kan man 

säga att uppfattningar ofta är den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar (Larsson, 2011).  

 

Det finns olika uppfattningar om vad ett fenomen är. Marton anser att de olika uppfattningarna 

tillsammans utgör fenomenet och att varje enskild uppfattning är en del av fenomenet (Dimenäs 

et al., 2007), medan Larsson ser ett fenomen som det som den intervjuade ska uttala sig om. 

De olika sätten att uppfatta fenomenet kallar han för beskrivningskategorier vilka representerar 

viktiga skillnader i hur det unika innehållet (fenomenet) uppfattas, det Larsson benämner som 

uppfattningsnivån (Larsson, 2011). Det är viktigt att beskriva hur människor uppfattar ett 

fenomen utan att ta ställning till om det är rätt eller fel. I resultatet görs sedan en kategorisering 

av dessa uppfattningar. Fenomenografin är även grundad på empiriska beskrivningar av olika 

sätt att uppfatta omvärlden (a.a).  

 



 

   
 

   
 

Metoden som används inom fenomenografin kan sammanfattningsvis beskrivas på följande 

sätt (Dimenäs et al., 2007): 

1. En fråga om människors uppfattningar runt något (ett fenomen) uppstår. 

2. En datainsamling genomförs i form av intervju, observationer, teckningar, skriven text 

el.dyl. 

3. En analys av insamlad data genomförs för att få fram de olika uppfattningar som finns. 

Att analysera något innebär i detta fall att man bryter ned sitt material/problem i mindre 

delar för att sedan sortera och ordna delarna så att det blir kommunicerbart. 

4. Uppfattningarna beskrivs sedan i kvalitativt olika kategorier.  

Resultatet blir de olika beskrivningskategorierna, där de skilda variationerna i uppfattningar 

finns representerade. Det är inte hur många som har en viss uppfattning som är det viktiga, utan 

vilka olika uppfattningar som finns. 

Denna studie är empiriskt grundad då den utgår ifrån vad elever uttrycker i en öppen fråga i en 

enkät. Fenomenet utgörs av vad elever uppfattar som positivt och negativt med återkoppling 

från lärare och de olika kategorierna är kvalitativt skilda åt, d v s de representerar elevernas 

skilda sätt att uppfatta återkoppling. Studien har dessutom en induktiv ansats vilket innebär att 

kategorierna inte är bestämda på förhand utan texterna får tala fritt och generera kategorier 

som beskriver de uppfattningar som finns. Elevernas uppfattning har tolkats och kartlagts med 

syftet att få kunskap om olika typer av resonemang och sedan presentera detta så att andra kan 

ta del av resultatet. När man gör en analys av detta slag är det är viktigt att vara medveten om 

att man aldrig kan komma åt exakt hur en annan människa uppfattar eller tänker, endast hur 

någon annan beskriver hur den tänker.  

 

4.2 Urval och Genomförande 
Undersökningen gjordes under skolans utvecklingsarbete runt formativ bedömning utifrån 

Wiliams strategi tre. Det var totalt 430 elever i åk 8 och 9 som genomförde en enkät vilken 

bestod av två delar. I den första delen fick eleverna jämföra feedback i olika ämnen där frågorna 

hade olika vinklingar. Eleverna fick göra en skattning från 1-4 där 1 var sämst och 4 bäst. Den 

andra delen var en öppen fråga som löd "Motivera varför du tycker att det är bra eller mindre 

bra att din lärare ger dig återkoppling. Ge exempel." Det var 390 elever som svarade på denna 

del och det är utifrån svaren på den öppna frågan som vi har genomfört denna studie.  

Skrivna texter är ett användbart redskap för att få kunskap om hur människor känner och tänker 

runt olika upplevelser och erfarenheter. Hur man ställer frågan påverkar starkt vad man får 

veta, varför det är viktigt att noga tänka igenom sin formulering innan eftersom man oftast inte 

får en andra chans att fråga när texten väl är inlämnad. Det vi var intresserade av i vår studie 

var hur elever uppfattar den återkoppling lärare ger till dem och eleverna fick därför beskriva 

vad de ansåg var bra eller mindre bra med återkoppling. Under arbetets gång har vi valt att 

istället formulera det som positivt eller negativt med återkoppling. Vi anser dock inte att denna 

förändring påverkar frågornas innebörd.  



 

   
 

   
 

4.3 Etik 
Eleverna är under 15 år och därför informerades målsman och eleverna om riktlinjerna för 

genomförandet av undersökningen skriftligt av skolledningen. Det var även frivilligt för 

eleverna att medverka och alla elever som deltog i studien har gett sitt samtycke skriftligt. 

Undersökningen var anonym på så sätt att den genomfördes digitalt så identitet inte kunde röjas 

med hjälp av handstil. I enkätresultatet kan man inte heller se vilken elev som svarat på vilken 

kommentar. Materialet behandlades på så sätt konfidentiellt då inga namn eller personuppgifter 

nämndes. Enligt vetenskapsrådets riktlinjer (2002) kommer materialet enbart att användas i 

uppsatssyfte. 

 

4.4 Analys av elevsvar 
I vår analys har vi utgått från elevernas utsagor om vad de uppfattar som positivt eller negativt 

med lärares återkoppling. Arbetet med att analysera svaren var tidskrävande eftersom vi hade 

så många öppna svar och det gäller att få syn på de olika grundläggande uppfattningarna som 

har uttryckts i frågorna. Vi färgmarkerade svaren och kom då fram till 24 olika kategorier vilka 

innehöll olika utsagor från eleverna, vi fortsatte med att analysera och söka efter likheter och 

skillnader mellan dessa kategorier. Efter ytterligare analys hamnade vårt resultat på totalt åtta 

kategorier. Kategorierna fördelades på så sätt att fyra av dem beskriver vad som är positivt med 

återkoppling och fyra av dem beskriver vad som är negativt med återkoppling. 

  



 

   
 

   
 

5. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet av vår analys utifrån den öppna frågan i den enkät som 

elever i åk 8 och 9 besvarat. I analysarbetet fann vi fyra kategorier inom varje forskningsfråga. 

Vi börjar med att redovisa resultatet i en schematisk bild som presenteras efter respektive 

forskningsfråga. Vi vill på detta vis tydliggöra de olika beskrivningskategorier som vi fann i 

vårt analysarbete. Som läsare kan du på så sätt följa de olika kategorierna utifrån bilden. Vi 

fortsätter sedan att diskutera vårt resultat mer ingående under respektive beskrivningskategori. 

 

5.1 Vad uppfattar elever är positivt med återkoppling? 
I denna frågeställning kan fyra olika kategorier urskiljas. Eleverna anser att de får veta sitt 

nuläge, vad de behöver förbättra och utveckla, att den förenklar lärandet och att återkoppling 

skapar trygghet och motivation.  

 

Fig.5 En schematisk bild över forskningsfråga Vad uppfattar eleverna är positivt med 

återkoppling. 

 

  



 

   
 

   
 

5.1.1 Man får veta sitt nuläge. 
Elever ser besked om resultat som positiv återkoppling. I denna kategori finns det två olika 

inriktningar på elevsvaren. Några elever beskriver att det är bra att få veta vilket betyg man 

har: 

Det är bra för då vet man hur det går och blir inte så förvånad när betygen kommer. 

Elever beskriver alltså att återkoppling gör dem mer medvetna om vilken betygsnivå de 

befinner sig på och kan på sätt förbereda sig på den slutgiltiga bedömningen.  

Andra elever beskriver att det är bra utifrån att de får veta vad de kan eller inte kan och inte 

utifrån vilket betyg de har:   

Jag tycker att det är bra för att man kan se vad man gjort för fel 

Dessa elever uppger att det är bra att de får en nulägesbeskrivning från läraren, t.ex. att de får 

veta hur de ligger till eller vilka fel de gjort, men beskriver inte att det positiva är att de får veta 

hur de ska gå vidare i sin kunskapsutveckling. Denna kategori är därför skild från nästa kategori 

som är framåtsyftande och processinriktad. Elever inom denna kategori har överlag uttryckt 

sig kortfattat vilket gör det svårt att få en bild av varför de tycker att en nulägesbeskrivning är 

positiv. 

 

5.1.2 Man vet vad man ska förbättra och utveckla 
Inom denna kategori finns det olika inriktningar där de första är att man får veta vad man ska 

lära sig inför framtiden och att man får veta hur man kan få ett bättre betyg. Dessa skiljer sig 

på så sätt att det i den tidigare finns en förståelse för att det viktiga är processen och det 

livslånga lärandet medan den senare fokuserar på ett kortsiktigt resultat i form av betyg. En 

elev uttrycker det på följande sätt: 

När en lärare ger återkoppling och feedback kan man lätt se delar i arbetet som man 

behöver förbättra och lägga ner mer tid på för att man ska kunna prestera bättre. Får man 

inte den feedbacken man behöver blir det lätta att man gör samma misstag om och om 

och om igen. Missar man t ex på samma punkt i en labbrapport under en hel termin utan 

att få reda på det så sänks betyget drastiskt. 

Det finns även elevsvar som kombinerar dessa två. En elev säger bland annat att den med hjälp 

av återkoppling kan höja sitt betyg och på så sätt bli mer förberedd för framtida utmaningar, t 

ex gymnasiet. I ytterligare en inriktning beskriver eleverna att de får veta hur de kan förbättra 

och slutföra pågående uppgift. Eleverna använder återkopplingen till att arbeta med sina 

pågående uppgifter och förbättra dem utifrån den återkoppling de fått av sin lärare:  

Att man ger återkoppling hjälper mig att se vilka slags fel jag gör och vad jag måste arbeta 

med för att åtgärda dem. 

Det som kan vara bra med återkoppling är att man kan lära sig av det man har gjort fel och 

att man kan göra det bättre nästa gång man har prov eller på ett läxförhör. 



 

   
 

   
 

Elever talar alltså om fel och misstag på ett positivt sätt. Om de får återkoppling på de fel de 

gjort så främjar det deras lärande på så sätt att de har lättare att komma ihåg och kan förbättra 

det. Slutligen konstaterar en elev att: 

Om jag inte har någon aning om vad jag ska göra för att bli bättre kan jag inte bli bättre. 

Sammanfattningsvis är denna kategori framåtsyftande och processinriktad där återkoppling 

hjälper eleverna på ett positiv sätt. Det är det som skiljer den från tidigare kategori då nuläget 

i lärandet beskrivs utifrån vilket betyg och vilken kunskap eleven har.  

 

5.1.3 Förenklar lärandet  
Elever uppger att de har lättare att komma ihåg, lättare att lära sig samt förstår det de gör enklare 

när återkoppling ges. Nedan ses några elevsvar: 

Det är bra för att man får veta vad man ska göra och underlättar läxor och uppgifter. 

Jag tycker att det är bra för jag förstår bättre då. 

Man kommer ihåg vad det handlade om och man kommer lättare in i ämnet. 

Eleverna har svarat på ett kortfattat sätt där en vidareutveckling av tankar saknas. Vi diskuterar 

detta vidare i metoddiskussionen. Vår uppfattning är dock att svaren visar att eleven uppfattar 

återkoppling som en hjälp i sitt lärande. 

  

5.1.4 Skapar trygghet och motivation 
Några elever uppger att om man får veta vad man kan och får beröm för det (individnivå) så 

stärks självförtroendet.  

För då blir man motiverad att nå målet. 

Det är bra att få veta vad man kan och få beröm för det så självförtroendet stärks. 

Andra elever beskriver även att de känner sig mindre stressade och mindre nervösa när de vet 

vad som förväntas av dem. 

Jag känner mig tryggare om jag förstår vad jag ska göra och veta hur jag ska arbeta och 

vet vad det är läraren pratar om. Och jag blir mindre stressad och mindre nervös för att 

gå till skolan. Jag vet också vad jag behöver arbeta mer på för att lyckas. 

Dessa elever har beskrivit två olika sorters återkoppling och vilka positiva känslor de skapar. 

Beröm, som ligger på individnivå, kan skapa självförtroende medan en återkoppling på 

processnivå som beskriver vad och hur eleven ska arbeta istället kan skapa trygghet. 

 

  



 

   
 

   
 

5.2 Vad uppfattar elever är negativt med återkoppling? 
På denna forskningsfråga hittar vi också fyra kategorier. Eleverna anser att den tar tid från 

lektionen, återkopplingen är för svår, den skapar osäkerhet och press samt att återkopplingen 

ges vid fel tillfälle.  

 

 

Fig.6 En schematisk bild över forskningsfråga Vad uppfattar eleverna är negativt med 

återkoppling. 

 

5.2.1 Det tar tid från lektionen  
I undersökningen beskriver elever att återkoppling som ges på allt arbete tar tid från 

lektionerna. Det uttrycker de bland annat på följande sätt: 

Jag tycker det är bra för jag får repetera det jag har svårt med och det negativa är att det 

tar tid från lektionerna. 

[…]Jag kan inte hitta så många negativa saker, det enda jag kan komma på är att det kan 

vara lite jobbigt att få det varje gång man gör något, det kan göra så att man inte hinner 

med så mycket som man skulle gjort. 

Av citaten ovan framkommer att de upplever att de inte hinner med annat lärande om man får 

återkoppling för ofta. Även inom denna kategori har eleverna svarat på ett kortfattat sätt där en 

vidareutveckling av tankar saknas. 
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5.2.2 Återkopplingen är för svår 
Det framkommer att eleverna inte alltid förstår återkopplingen. Ett av skälen kan vara att 

återkopplingen sker i form av utdrag ur läroplanen och att språket är för svårt för dem.  

[…]man förstår inte alltid för ibland är det utdrag ur läroplanen och då fattar man inte 

och så känns det inte relevant.  

Någon elev uppger att den tappar bort sig i återkopplingen och beskriver att den behöver ändra 

sig hela tiden.  

[…] det kan bli tjatigt då man måste ändra sig hela tiden. Då kan man tappa bort sig.  

Av citaten förstår man att språket har betydelse för hur återkoppling uppfattas och förstås av 

eleverna. Om återkopplingen dessutom är otydlig eller inkonsekvent så förstår inte eleven vad 

den ska göra för att förbättra arbetet.  

 

5.2.3 Skapar osäkerhet och press  
I denna kategori beskriver eleverna att läraren inte är nöjd med det arbete man själv är nöjd 

med och då sänks självförtroendet. I dessa citat kan man se hur denna känsla uttrycks.  

Det dåliga är att man kanske tycker att man har gjort ett bra jobb och så tycker inte 

läraren det och det kan sänka ens självförtroende. 

[…] Det är bra men de kan vara något negativt också så att man känner att man inte kan 

bättre och att man gjorde sitt bästa fast läraren inte tycker det och att den tycker att man 

ska förbättra sig och man själv vet att man inte kan göra det. 

Vidare uttrycker en elev att den kan känna sig pressad av lärarens återkoppling. 

[…] viss feedback kan få en att känna sig pressad och få en att känna sig otillräcklig. 

Eleverna uppger att när deras egen prestation inte motsvarar lärarens förväntningar så ger det 

upphov till dåligt självförtroende och press.  



 

   
 

   
 

5.2.4 Återkopplingen ges vid fel tillfälle  
I denna kategori beskriver eleverna att återkopplingen kommer för sent, oftast efter ett prov då 

arbetsområdet är avslutat. Eleven nedan sammanfattar detta på följande sätt: 

Jag tycker återkoppling ganska sällan sker. Och när läraren väl säger något om vad jag 

ska göra bättre så är det oftast efter ett prov som jag har gjort. Och eftersom jag får det 

efter ett arbete så har jag inte den chansen att förbättra det jag gjorde dåligt/bra eftersom 

man ofta påbörjar ett nytt arbete efter. Och då är det lättare att man glömmer det till 

nästa gång. Jag tycker att lärarna ska försöka bli bättre på att se vad vi elever behöver 

bli bättre på under lektionstid. För då kan vi träna på det innan ett prov och vi kan göra 

ett bättre prov och visa läraren att vi verkligen har lyssnat på vad vi behöver göra bättre 

och också göra det bättre. Jag tror också då att man lättare kommer ihåg återkopplingen 

läraren har gett en, och kan använda det i andra tillfällen. 

En önskan att få arbeta med återkopplingen under lektionstid återkommer i flera svar, bland 

annat för att då finns en lärare i närheten som kan hjälpa till med förbättringen.  

Jag tycker det är bra för då vet man hur man kan förbättra sig, men det är också dåligt 

när man inte få förbättra sig på lektionerna, för då kan man inte få hjälpen att förbättra 

sig. 

Det ska vara mer feedback under själva området så att man kan veta hur mycket och vad 

man ska förbättra sig på och att lärarna hjälper till att säga vad och hur man ska förbättra 

sig då.  

Eleverna uppger att de inte får någon chans att förbättra det de gjort då återkoppling ges efter 

avslutat arbete. De vill också ha hjälp av sina lärare med förbättringar under arbetets gång. 

  



 

   
 

   
 

6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens metod, därefter diskuteras resultatet i 

relation till tidigare forskning och egna erfarenheter. Vi diskuterar så långt det är möjligt varje 

forskningsfråga för sig.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Vi upptäckte att den öppna frågan i enkäten gav upphov till olika tolkningar då ordet 

återkoppling inte förstods av alla elever. Detta visade sig på så sätt att de inte svarade på 

frågorna eller att svaret inte var relevant. En elev skrev även om svårigheten att förstå den 

öppna frågan i sitt svar. Det hade varit bra att komplettera med djupintervjuer där följdfrågor 

kunde följa upp svaren från eleverna. Flera av svaren var kortfattade och svåra att göra en 

fenomenografisk analys på eftersom det var svårt att få syn på deras uppfattningar på ett djupare 

plan. Det är bland annat detta som lett till att några av våra kategorier är knapphändigt 

beskrivna. Vi anser dock att vi funnit kategorier som är kvalitativt skilda från varandra och har 

därför valt att behålla dem. 

En svårighet under arbetet var att det inledningsvis blev många kategorier av elevernas utsagor, 

det var tidskrävande att skilja samt att analysera vilka utsagor som hörde ihop och kunde 

sammanföras. Det fanns även en risk att vi färgats av den forskning vi tagit del av när vi gjorde 

kategorierna. Studien är generaliserbar och överförbar till andra skolor och elever då vi hade 

så många svar och resultatet överensstämde med tidigare forskning. Vi har inte informerat varje 

enskild elev muntligt om de etiska förutsättningarna men alla vårdnadshavare och elever 

kontaktades skriftligt. Vi krävde även in en bekräftelse om samtycke till att delta i studien för 

att försäkra oss om att eleverna deltog frivilligt. Sammantaget med att enkäten var anonym 

innebär det att vi har tagit hänsyn till individskyddskravet (Dimenäs, 2007).   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Det vanligaste svaret i vår studie är att återkoppling är bra för att man vet vad man ska förbättra 

och utveckla. Shute (2008), betonar vikten av att återkopplingen inte bara ger information om 

var eleven ligger just nu utan även hur eleven kan förändra sitt sätt att tänka eller handla för att 

uppnå målet för sitt lärande. Eftersom eleverna vill veta vilka fel de gjort, så att de kan förbättra 

det till nästa gång, är ett betyg inte tillfredsställande som återkoppling då det inte svarar på 

deras fråga utan beskriver ett nuläge. Det finns en viktig skillnad i att eleven ser att den kan 

utveckla sin kunskap istället för att utveckla ett bättre betyg. Skillnaden ligger i elevens syn på 

sitt eget lärande där den första indikerar att jag som elev hela tiden kan lära och utvecklas och 

att det finns en möjlighet för mig att förbättra mina resultat. Om jag som elev bara fokuserar 

på betyg och genomfört resultat är det lättare att se mig själv som dålig, alternativt att läraren 

har bedömt fel när jag misslyckas. Skolan har ett ansvar att förmedla till eleverna att en viktig 

faktor i att tillskansa sig kunskap är ansträngning och envishet. Korp (2011) belyser detta då 



 

   
 

   
 

hon skriver att elever kan se på sin egen förmåga som möjlig eller omöjlig att påverka samt ha 

en inställning till lärande som antingen innebär att de vill förstå och kunna det de lär sig eller 

prestera för att nå ett visst betyg. Beroende på vilket mindset en elev har torde det leda till olika 

reaktioner och handlanden.  

Återkoppling skapar känslor vilka både kan var positiva och negativa.  Eleverna uttrycker det 

antingen som att det skapar trygghet och motivation eller osäkerhet och press. En fråga vi ställer 

oss är om de elever som beskriver att återkoppling skapar osäkerhet och press har en syn på sin 

förmåga som statisk, d.v.s. omöjlig att påverka, eller om det beror på vilken sorts återkoppling 

de får. Processinriktad återkoppling har visat sig ha positiva effekter på prestationen, intresset 

för att arbeta vidare samt öka elevernas självförtroende (Harks, Rakoczy, Hattie, Besser & 

Klieme, 2014). Om elevens styrkor samt en tydlig beskrivning av hur denne ska nå målen inte 

finns kan det istället leda till lägre prestation, motivation och ökad osäkerhet. Etiska 

funderingar väcks hos oss när eleverna i vår studie beskriver att deras självförtroende sänks 

och att oro ökar av viss återkoppling som lärare ger. 

Eleverna uttrycker att återkopplingen ges vid fel tillfälle. Ofta ger lärare återkoppling efter 

genomfört och avslutat arbete, vilket inte är förvånande då man som pedagog varit en del av 

utbildningssystemet i många år i form av grundskola, gymnasium och universitet där denna 

kultur varit förhärskande. Eleverna i studien efterfrågar dock att få respons även innan området 

är avslutat så att de får en möjlighet att prestera bättre på prov, men också för att få möjlighet 

att bearbeta responsen så att de lättare kommer ihåg den i framtiden. När ska då denna 

återkoppling komma? Wiliam och Leahy (2015) föreslår att man kan ge återkoppling tre 

fjärdedelar in i ett arbetsområde. Eleverna har då fått undervisning i området samt, 

förhoppningsvis, en hel del kunskaper men det finns fortfarande tid att göra förbättringar. 

Matematikundervisningen i Sverige har en lång tradition av att arbeta på detta sätt då man gör 

en diagnos några veckor innan man avslutar ett område. Denna är inte betygsgrundande utan 

är en fingervisning för eleverna vad de behöver arbeta mer med. Resultatet ger även en 

indikation till läraren vad hela gruppen behöver få mer undervisning om.  

Eleverna beskriver också att de vill kunna arbeta med återkopplingen under lektionerna för att 

kunna få hjälp med förbättringen av läraren. Ett citat från Wiliam och Lehay (2015) som vi ofta 

återkommer till i våra diskussioner är ”Enkelt uttryckt, om det är värt att du lägger ner din tid 

på att formulera feedbacken, då är det också värt att lägga ner lektionstid på att se till så att 

eleverna ger respons” (sid.157). Det finns ingen anledning att lärare lägger ner dyrbar arbetstid 

på t ex skriftlig respons om eleverna inte behöver anstränga sig för att förstå den utan bara läser 

igenom den och sen slänger den i papperskorgen.  

Slutligen vill vi diskutera det dilemma våra resultat ger, nämligen att eleverna anser att 

återkoppling tar för mycket tid från undervisningen samtidigt som de vill få möjlighet att få 

arbeta med den under lektionstid. Om man anser att något tar för mycket tid i förhållande till 

något annat beror det ofta på att man inte anser att det är viktigt eller att det inte ger mig som 

person något. När vi som lärare ger eleverna återkoppling som de inte förstår eller återkoppling 

som inte är personlig berör det inte dem som individer. De kan då uppleva den som meningslös 

och onödig och att den stjäl tid från annat som de upplever som viktigare. Att däremot ge enkel 



 

   
 

   
 

och tydlig återkoppling riktad till individen, som den dessutom får möjlighet att bearbeta borde 

göra att den i högre grad upplevs som viktig och meningsfull.  

 

6.3 Avslutande reflektioner/slutsats 
En lärdom vi drar av studien är att om återkoppling ska ha god effekt bör den ges på processnivå 

och inte på individnivå. Eleverna i vår studie vill lära av sina misstag, få veta vad som är fel 

och vad de kan utveckla i sitt arbete. Lärare behöver därför vara tydliga och konkreta så att 

eleverna förstår den återkoppling som ges. Ett sätt kan vara att visa elevexempel och utifrån 

dessa belysa skillnader mellan olika kvaliteter. Eleven kan sedan, självständigt eller med hjälp 

av klasskamrater och lärare, reflektera över hur hen kan utveckla sitt arbete. Lärare behöver 

även tänka på att förmedla en återkoppling som inte skapar oro och stress utan är så tydlig att 

eleven känner sig trygg i hur den kan fortsätta utvecklas. Eleverna i studien tycker också att 

det är bra om återkoppling sker under arbetets gång så att de får möjlighet att förbättra sitt 

arbete med god kvalitet och med hjälp av lärarens stöd. Att låta eleverna arbeta med uppgifter 

runt återkopplingen under lektionen gör att de aktivt måste bearbeta den vilket kan ge en ökad 

förståelse.  

Vi anser slutligen att de två resultat i vår studie som har störst betydelse i undervisningen är att 

eleverna uppfattar att återkoppling är positivt för att man vet vad man ska förbättra och utveckla 

och att återkopplingen ges vid fel tillfälle. Vi vill avsluta med ett citat från en elev som på ett 

kärnfullt sätt sammanfattar hur eleverna i studien uppfattar återkoppling från lärare.  

Jag tycker att det är bra när min lärare ger mig återkoppling, även fast jag nästan 

aldrig läser den och oftast glömmer vad de säger, men när den väl fastnar i huvudet 

så är det jättebra att ha och då kan den hjälpa mig att utvecklas, men i vissa saker är 

det bättre om läraren låter en upptäcka saker själv och utvecklas själv, annars 

kommer jag inte komma ihåg att detta gjorde jag fel på och så. Så ibland måste 

läraren låta mig misslyckas så att jag kan lära mig av mitt misstag, annars kan det 

vara bra i måttlig mängd, inte för mycket och inte för lite. 
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